
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

> Vaticano: Pandemia do Covid-19 veio mostrar «outras doenças» 
O Papa Francisco alertou para outras “patologias” que a pandemia do Covid-19 

veio mostrar, colocando em causa a dignidade “inalienável” da pessoa e fomentando uma 
“cultura agressiva e individualista”. “O coronavírus não é a única doença a combater. A 
pandemia mostrou outras patologias e uma delas é a que transforma o ser humano num bem 
de consumo. O ser humano tem “o sonho de viver em harmonia social, mas o egoísmo 
destrói esta harmonia”, indicou Francisco, desafiando a descobrir o que significa ser 
“membro da família humana”. “Se não cuidarmos uns dos outros, começando por aqueles 
que são mais afectados, incluindo a criação, não podemos curar o mundo. É digno de elogio 
o empenho de muitas pessoas que nos últimos meses têm dado provas do amor humano e 
cristão ao próximo, dedicando-se aos doentes mesmo com risco da própria saúde. Eles são 
heróis. No entanto, o coronavírus não é a única doença a ser combatida, mas a pandemia 
trouxe à tona patologias sociais mais amplas”, indicou. O Papa lamentou “a visão distorcida 
da pessoa”, um olhar que ignora a sua dignidade e o carácter relacional” e indicou que o 
reconhecimento do outro como pessoa tem sérias “implicações sociais, económicas e 
políticas”. “O crente, ao contemplar o próximo como irmão e não como estranho, olha para 
ele com compaixão e empatia, não com desprezo ou inimizade.  

A par do combate ao vírus o Papa pediu um compromisso para “neutralizar a 
indiferença perante as violações da dignidade humana”. “A fé exige que nos deixemos ser 
curados e convertidos pelo nosso individualismo, tanto pessoal quanto colectivamente. Que o 
Senhor “restaure a nossa vista” para redescobrir o que significa ser membros da família 
humana. E que este olhar se traduza em acções concretas de compaixão e respeito por cada 
pessoa, de cuidado e responsabilidade pela nossa casa comum”. À luz da fé, indicou o Papa, 
o ser humano reconhece-se como “pessoa amada e capaz de amar, à imagem e semelhança de 
Deus”. “Ser superior aos outros, destrói a harmonia. É a lógica da dominação, de dominar os 
outros. Harmonia é outra coisa: é serviço”, indicou. “A harmonia criada por Deus pede-nos 
que olhemos os outros, as necessidades dos outros, os problemas dos outros, para estarmos 
em comunhão. Queremos reconhecer a dignidade humana em cada pessoa, 
independentemente da sua raça, língua ou condição”. À semelhança na semana passada, o 
Papa Francisco prossegue uma reflexão onde aponta as doenças que a pandemia do Covid-19 
veio mostrar e propõe um caminho à luz da Doutrina Social da Igreja, colocando a dignidade 
humana no centro. 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I     Is 56, 1.6-7 
«Conduzirei os filhos dos estrangeiros ao meu santo monte» 

 

Leitura do Livro de Isaías 
Eis o que diz o Senhor: «Respeitai o direito, praticai a justiça, porque a minha 
salvação está perto e a minha justiça não tardará a manifestar-se. Quanto aos 
estrangeiros que desejam unir-se ao Senhor para O servirem, para amarem o seu 
nome e serem seus servos, se guardarem o sábado, sem o profanarem, se forem fiéis 
à minha aliança, hei-de conduzi-los ao meu santo monte, hei-de enchê-los de alegria 
na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceites no 
meu altar, porque a minha casa será chamada 'casa de oração para todos os povos'». 
Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL   Salmo 66 (67), 2-3.5.6.8 (R. 4) 
Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. 
 
LEITURA II       Rom 11, 13-15.29-32 

«Os dons e o chamamento de Deus para com Israel são irrevogáveis» 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos 
Irmãos: É a vós, os gentios, que eu falo: Enquanto eu for Apóstolo dos gentios, 
procurarei prestigiar o meu ministério a ver se provoco o ciúme dos homens da 
minha raça e salvo alguns deles. Porque, se da sua rejeição resultou a reconciliação 
do mundo, o que será a sua reintegração senão uma ressurreição de entre os mortos? 
Porque os dons e o chamamento de Deus são irrevogáveis. Vós fostes outrora 
desobedientes a Deus e agora alcançastes misericórdia, devido à desobediência dos 
judeus. Assim também eles desobedecem agora, de modo que, devido à 
misericórdia obtida por vós, também eles agora alcancem misericórdia. 
Efectivamente, Deus encerrou a todos na desobediência, para usar de misericórdia 
para com todos.  Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO       Mt 15, 21-28 

«Mulher, é grande a tua fé» 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo, Jesus retirou-Se para os lados de Tiro e Sidónia. Então, uma mulher 
cananeia, vinda daqueles arredores, começou a gritar: «Senhor, Filho de David, tem 
compaixão de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demónio». 
Mas Jesus não lhe respondeu uma palavra. Os discípulos aproximaram-se e 
pediram-Lhe: «Atende-a, porque ela vem a gritar atrás de nós». Jesus respondeu: 
«Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel». Mas a mulher veio 
prostrar-se diante d’Ele, dizendo: «Socorre-me, Senhor». Ele respondeu: «Não é 
justo que se tome o pão dos filhos para o lançar aos cachorrinhos». Mas ela insistiu: 
«É verdade, Senhor; mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem 
da mesa de seus donos». Então Jesus respondeu-lhe: «Mulher, é grande a tua fé. 
Faça-se como desejas». E, a partir daquele momento, a sua filha ficou curada. 
Palavra da salvação. 

Palavra na Vida… 
 

A liturgia do 20º Domingo do Tempo Comum reflecte sobre a 
universalidade da salvação. Deus ama cada um dos seus filhos e a todos 
convida para o banquete do Reino. 

Na primeira leitura, o Senhor garante ao seu Povo a chegada de uma nova era, 
na qual se vai revelar plenamente a salvação de Deus. No entanto, essa salvação não se 
destina apenas a Israel: destina-se a todos os homens e mulheres que aceitarem o convite 
para integrar a comunidade do Povo de Deus. A segunda leitura sugere que a 
misericórdia de Deus se derrama sobre todos os seus filhos, mesmo sobre aqueles que, 
como Israel, rejeitam as suas propostas. Deus respeita sempre as opções dos homens; 
mas não desiste de propor, em todos os momentos e a todos os seus filhos, 
oportunidades novas de acolher essa salvação que Ele quer oferecer. 

A primeira questão que o nosso texto põe prende-se com a definição daquilo 
que é essencial na experiência cristã. Quem é que é cristão? A resposta está implícita na 
história da mulher cananeia: torna-se membro da comunidade de Jesus quem aceita a 
sua oferta de salvação, quem acolhe o Reino, adere a Jesus e ao Evangelho. O que é 
determinante, para integrar a comunidade do Reino, não é a raça, a cor da pele, o local 
de nascimento, a tradição familiar, a formação académica, a capacidade intelectual, a 
visibilidade social, o cumprimento de ritos, a recepção de sacramentos, a amizade com o 
pároco, os serviços prestados à “fábrica da igreja”, mas a fé (entendida como adesão a 
Jesus e à sua proposta de salvação). O exemplo da mulher cananeia leva-nos a pensar, 
por contraste, nesses “fariseus e doutores da Lei” que rejeitam a oferta de salvação que 
Deus lhes faz, em Jesus. Estão cheios de certezas, de convicções firmes, de 
preconceitos; mas não têm o coração aberto aos desafios que Deus lhes faz… Conhecem 
bem a Palavra de Deus, têm ideias definidas acerca do que Deus quer ou não quer, são 
orgulhosos e auto-suficientes porque se consideram um povo santo, eleito de Deus, mas 
não têm esse coração humilde e simples para acolher a novidade de Deus… Atenção: o 
verdadeiro crente é aquele que se apresenta diante de Deus numa atitude de humildade e 
simplicidade, acolhendo com um coração agradecido os dons de Deus e a graça da 
salvação. O verdadeiro crente não se barrica em certezas imutáveis ou em chavões 
doutrinais, mas procura descobrir, cada dia, com humildade e simplicidade, a verdade 
eterna de Deus e as suas propostas para o mundo e para os homens. Teoricamente, 
ninguém põe em causa que a Igreja nascida de Jesus seja uma comunidade aberta a 
todos os homens e mulheres, de todas as raças, culturas, classes sociais, quadrantes 
políticos… Os homens e as mulheres, os casados e os divorciados, os pobres e os ricos, 
os instruídos e os analfabetos, os conhecidos e os desconhecidos, os bons e os maus, os 
novos e os velhos, todos são acolhidos na comunidade cristã sem discriminação e todos 
são convidados a pôr a render, para benefício dos irmãos, os talentos que Deus lhes deu. 
 
 
 
 
 

ORAÇÃO… 
Meu Senhor e Meu Deus, emociono-me perante a 

humildade desta mulher. Seguindo o seu exemplo, peço-Te que 
também eu possa receber o teu olhar em todos os momentos de 
aflição e de dor na minha vida. Ajuda-me a ir ao teu encontro 
quando me sinto mais perdido e desorientado. E ensina-me a 
acolher tudo o que me dás com humildade e de forma agradecida. 
 


