
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

> Covid-19: Vaticano lança campanha de abraços para os mais velhos 
O Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida (Santa Sé) lançou hoje 

uma campanha de abraços, físicos e virtuais, para os mais velhos, inspirado pela 
intervenção do Papa, este domingo, sobre o Dia dos Avós. 

“É possível vencer o isolamento dos idosos também respeitando 
rigorosamente as normas de saúde em matéria de Covid-19. A pandemia atingiu 
particularmente os idosos e debilitou os já fracos vínculos entre as gerações, mas 
respeitar o distanciamento não significa aceitar um destino de solidão e de 
abandono”, assinala um comunicado do organismo da Cúria Romana, enviado à 
Agência ECCLESIA. 

A campanha “Cada idoso é teu avô” convida os jovens de todo o mundo a 
fazer “um gesto de ternura para com os idosos que se sentem sozinhos”. 

A nota destaca os testemunhos que chegam de várias comunidades 
católicas, que multiplicaram contactos telefónicos, via web, redes sociais – “até 
serenatas para os hóspedes das casas de repouso” – realizados por jovens, para 
impedir a solidão de muitas pessoas forçadas pela pandemia a permanecer em suas 
casas ou fechadas em lares. 

Nesta fase da campanha, para respeitar as normas sanitárias em vigor nos 
diferentes países, o convite é o de “reunir virtualmente os idosos mais solitários do 
bairro ou da paróquia e enviar-lhes um abraço, como o Papa pediu, por meio de 
uma ligação telefónica, uma videochamada ou uma imagem”. 

“Onde for possível – ou quando a emergência sanitária permitir -, 
convidamos os jovens a tornar o abraço ainda mais concreto, indo ao encontro dos 
idosos pessoalmente”, acrescenta o Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida. 

A iniciativa tem associada a hashtag #sendyourhug e os posts mais 
significativos vão ser divulgados nas contas de redes sociais do organismo do 
Vaticano, @laityfamilylife. 

“Caros jovens, cada um destes idosos é vosso avô, não os deixem sós. Usai 
a fantasia do amor- telefonemas, videochamadas, mensagens-, escutai-os e, onde for 
possível – no respeito pelas normas sanitárias –, visitai-os. Enviai-lhes um abraço, 
eles são as vossas raízes”, disse o Papa Francisco. 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I            Is 55, 1-3 
«Vinde e comei» 

 
Leitura do Livro de Isaías 
Eis o que diz o Senhor: «Todos vós que tendes sede, vinde à nascente das águas. Vós 
que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde e comprai, sem dinheiro e sem 
despesa, vinho e leite. Porque gastais o vosso dinheiro naquilo que não alimenta e o 
vosso trabalho naquilo que não sacia? Ouvi-Me com atenção e comereis o que é bom; 
saboreareis manjares suculentos. Prestai-Me ouvidos e vinde a Mim; escutai-Me e 
vivereis. Firmarei convosco uma aliança eterna, com as graças prometidas a David. 
Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL          Salmo 144 (145), 8-9.15-16.17-18 (R. cf. 16) 
Abris, Senhor, as vossas mãos e saciais a nossa fome. 
 
 
LEITURA II                Rom 8, 35.37-39 

«Nenhuma criatura poderá separar-nos do amor de Deus, 
que se manifestou em Jesus Cristo» 

 
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos 
Irmãos: Quem poderá separar-nos do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a 
perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Mas em tudo isto somos 
vencedores, graças Àquele que nos amou. Na verdade, eu estou certo de que nem a 
morte nem a vida, nem os Anjos nem os Principados, nem o presente nem o futuro, nem 
as Potestades nem a altura nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá 
separar-nos do amor de Deus, que se manifestou em Cristo Jesus, Nosso Senhor. 
Palavra do Senhor. 
 
 
EVANGELHO        Mt 14, 13-21 

«Todos comeram e ficaram saciados» 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo, quando Jesus ouviu dizer que João Baptista tinha sido morto, retirou-Se 
num barco para um local deserto e afastado. Mas logo que as multidões o souberam, 
deixando as suas cidades, seguiram-n’O por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma 
grande multidão e, cheio de compaixão, curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os 
discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-Lhe: «Este local é deserto e a hora 
avançada. Manda embora toda esta gente, para que vá às aldeias comprar alimento». 
Mas Jesus respondeu-lhes: «Não precisam de se ir embora; dai-lhes vós de comer». 
Disseram-Lhe eles: «Não temos aqui senão cinco pães e dois peixes». Disse Jesus: 
«Trazei-mos cá». Ordenou então à multidão que se sentasse na relva. Tomou os cinco 
pães e os dois peixes, ergueu os olhos ao Céu e recitou a bênção. Depois partiu os pães e 
deu-os aos discípulos e os discípulos deram-nos à multidão. Todos comeram e ficaram 
saciados. E, dos pedaços que sobraram, encheram doze cestos. Ora, os que comeram 
eram cerca de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. 
Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

A liturgia do 18º Domingo do Tempo Comum apresenta-nos o 
convite que Deus nos faz para nos sentarmos à mesa que Ele próprio 
preparou, e onde nos oferece gratuitamente o alimento que sacia a nossa fome de 
vida, de felicidade, de eternidade. 

Na primeira leitura, Deus convida o seu Povo a deixar a terra da escravidão 
e a dirigir-se ao encontro da terra da liberdade - a Jerusalém nova da justiça, do 
amor e da paz. Aí, Deus saciará definitivamente a fome do seu Povo e oferecer-lhe-
á gratuitamente a vida em abundância, a felicidade sem fim. 

O Evangelho apresenta-nos Jesus, o novo Moisés, cuja missão é realizar a 
libertação do seu Povo. No contexto de uma refeição, Jesus mostra aos seus 
discípulos que é preciso acolher o pão que Deus oferece e reparti-lo com todos os 
homens. É dessa forma que os membros da comunidade do Reino fugirão da 
escravidão do egoísmo e alcançarão a liberdade do amor. 

A segunda leitura é um hino ao amor de Deus pelos homens. É esse amor - 
do qual nenhum poder hostil nos pode afastar - que explica porque é que Deus 
enviou ao mundo o seu próprio Filho, a fim de nos convidar para o banquete da 
vida eterna. 

Antes de mais, o texto convida-nos a reflectir sobre a preocupação de Deus 
em oferecer a todos os homens a vida em abundância. Ele convida todos os homens 
para o "banquete" do Reino... Aos desclassificados e proscritos que vivem à 
margem da vida e da história, aos que têm fome de amor e de justiça, aos que vivem 
atolados no desespero, aos que têm permanentemente os olhos toldados por 
lágrimas de tristeza, aos que o mundo condena e marginaliza, aos que não têm pão 
na mesa nem paz no coração, Deus diz: "quero oferecer-te essa plenitude de vida 
que os homens teus irmãos te negam. Tu também estás convidado para a mesa do 
Reino". 

A nossa responsabilidade de seguidores de Jesus compromete-nos com a 
"fome" do mundo. Nenhum cristão pode dizer que não tem culpa pelo facto de 80 
por cento da humanidade ser obrigada a viver com 20 por cento dos recursos 
disponíveis... Nenhum cristão pode "lavar as mãos" quando se gastam em armas e 
extravagâncias recursos que deviam estar ao serviço da saúde, da educação, da 
habitação, da construção de redes de saneamento básico... Nenhum cristão pode 
dormir tranquilo quando tantos homens e mulheres, depois de uma vida de trabalho, 
recebem pensões miseráveis que mal dão para pagar os medicamentos, enquanto se 
gastam quantias exorbitantes em obras de fachada que só servem para satisfazer o 
ego dos donos do mundo... Nós temos responsabilidades na forma como o mundo 
se constrói...  

O problema da fome no mundo não se resolve recorrendo a programas de 
assistência social, de "rendimento mínimo garantido" ou de outros esquemas de 
"caridadezinha"; mas resolve-se recorrendo a uma verdadeira revolução das 
mentalidades, que leve os homens a interiorizar a lógica de partilha. Os bens que 
Deus colocou à disposição dos seus filhos não podem ser açambarcados por alguns; 
pertencem a todos os homens e devem ser postos ao serviço de todos. É preciso 
quebrar a lógica do capitalismo, a lógica egoísta do lucro (mesmo quando ela 
reparte alguns trocos pelos miseráveis para aliviar a consciência dos exploradores), 
e substitui-la pela lógica do dom, da partilha, do amor. Sem isto, nenhuma mudança 
social criará, de verdade, um mundo mais justo e mais fraterno. 
 


