
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

> Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana lembra 
tempos de «incerteza», «medo», «dor» e «cuidado com os mais frágeis» na 
pandemia 

Dia de Oração pelo Cuidado da Criação «surge» com uma «oportunidade 
extraordinária». 

A Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana, da Igreja Católica 
em Portugal, da qual faz parte o nosso Bispo D. António Luciano, afirma que surge com 
“uma oportunidade extraordinária” o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, a 1 de 
Setembro, no contexto da pandemia Covid-19. 

“Extraordinários são os meses que temos vivido desde Março, marcados pela 
incerteza e pelo medo, às vezes pela angústia, pela aflição e pela dor de tantos”, explica 
numa breve nota sobre o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. 

A Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana, da Conferência 
Episcopal Portuguesa, salienta que este tempo da pandemia originada pelo coronavírus 
Covid-19 também tem sido “marcado pelo cuidado com os mais frágeis” e são “tantos 
exemplos” que se conhecem, directa ou indirectamente. 

“Vidas vividas na entrega aos outros, vidas dadas para que os outros vivam 
também. Mas também sabemos de situações em que a falta de esperança parece ter poder 
para fechar os corações, deixando-nos indiferentes à sorte e ao sofrimento dos outros”, 
observa. 

A Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana recorda que o 
novo coronavírus “encontrou grandes desigualdades e discriminações no seu caminho 
devastador; e aumentou-as”, citando o Papa Francisco na audiência geral de 19 de Agosto. 

“O novo estilo de vida que procuramos deixou de ter o carácter opcional”, afirma a 
comissão e assinala que a encíclica social e ecológica ‘Laudato Si, assinada pelo Papa há 
cinco anos (24 de Maio de 2015), apresenta “diversas propostas concretas, todas oportunas, 
muitas delas urgentes”. 

A Igreja Católica está a viver um ano dedicado à encíclica ‘Laudato si’, promovido 
pelo Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral (Santa Sé) até ao dia 24 
de Maio de 2021, e a comissão da Conferência Episcopal Portuguesa “deseja” a todas as 
comunidades cristãs que “seja rico de concretizações nas suas vidas concretas”. 

“Convida-as a dar graças a Deus pela Criação e a pedir ao Criador a conversão dos 
nossos corações e a dos corações daqueles de quem dependem as efectivas mudanças nas 
políticas públicas”, acrescenta a Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade 
Humana. 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I     Jer 20, 7-9 
«A palavra do Senhor tornou-se para mim ocasião de insultos...» 

 
Leitura do Livro de Jeremias 
Vós me seduzistes, Senhor, e eu deixei-me seduzir; Vós me dominastes e 
vencestes. Em todo o tempo sou objecto de escárnio, toda a gente se ri de 
mim; porque sempre que falo é para gritar e proclamar: «Violência e 
ruína!». E a palavra do Senhor tornou-se para mim ocasião permanente de 
insultos e zombarias. Então eu disse: «Não voltarei a falar n’Ele, não falarei 
mais em seu nome». Mas havia no meu coração um fogo ardente, 
comprimido dentro dos meus ossos. Procurava contê-lo, mas não podia. 
Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL             Salmo 62 (63), 2.3-4.5-6.8-9 (R. 2b) 
A minha alma tem sede de Vós, meu Deus. 
 
LEITURA II                  Rom 12, 1-2 

«Oferecei-vos como vítima viva» 
 
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos 
Peço-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que vos ofereçais a vós 
mesmos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, como culto 
espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, pela 
renovação espiritual da vossa mente, para saberdes discernir, segundo a 
vontade de Deus, o que é bom, o que Lhe é agradável, o que é perfeito. 
Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO                 Mt 16, 21-27 

«Se alguém quiser seguir-Me, renuncie a si mesmo» 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que tinha de ir 
a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes dos 
sacerdotes e dos escribas; que tinha de ser morto e ressuscitar ao terceiro 
dia. Pedro, tomando-O à parte, começou a contestá-l’O, dizendo: «Deus Te 
livre de tal, Senhor! Isso não há-de acontecer!». Jesus voltou-Se para Pedro 
e disse-lhe: «Vai-te daqui, Satanás. Tu és para mim uma ocasião de 
escândalo, pois não tens em vista as coisas de Deus, mas dos homens». 
Jesus disse então aos seus discípulos: «Se alguém quiser seguir-Me, 
renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-Me. Pois quem quiser salvar a 
sua vida há-de perdê-la; mas quem perder a sua vida por minha causa, há-de 
encontrá-la. Na verdade, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, 
se perder a sua vida? Que poderá dar o homem em troca da sua vida? O 
Filho do homem há-de vir na glória de seu Pai, com os seus Anjos, e então 
dará a cada um segundo as suas obras». 
Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

A liturgia do 22º Domingo do Tempo Comum convida-nos a descobrir 
a “loucura da cruz”: o acesso a essa vida verdadeira e plena que Deus nos 
quer oferecer passa pelo caminho do amor e do dom da vida (cruz). Na 
primeira leitura, um profeta de Israel (Jeremias) descreve a sua experiência de “cruz”. 
Seduzido pelo Senhor, Jeremias colocou toda a sua vida ao serviço de Deus e dos seus 
projectos. Nesse “caminho”, ele teve que enfrentar os poderosos e pôr em causa a lógica 
do mundo; por isso, conheceu o sofrimento, a solidão, a perseguição… É essa a 
experiência de todos aqueles que acolhem a Palavra do Senhor no seu coração e vivem 
em coerência com os valores de Deus. A segunda leitura convida os cristãos a 
oferecerem toda a sua existência de cada dia a Deus. Paulo garante que é esse o 
sacrifício que Deus prefere. O que é que significa oferecer a Deus toda a existência? 
Significa, de acordo com Paulo, não nos conformarmos com a lógica do mundo, 
aprendermos a discernir os planos de Deus e a viver em consequência. 

Frente a frente, o Evangelho deste domingo coloca a lógica dos homens (Pedro) e 
a lógica de Deus (Jesus). A lógica dos homens aposta no poder, no domínio, no triunfo, 
no êxito; garante-nos que a vida só tem sentido se estivermos do lado dos vencedores, se 
tivermos dinheiro em abundância, se formos reconhecidos e incensados pelas multidões, 
se tivermos acesso às festas onde se reúne a alta sociedade, se tivermos lugar no 
conselho de administração da empresa. A lógica de Deus aposta na entrega da vida a 
Deus e aos irmãos; garante-nos que a vida só faz sentido se assumirmos os valores do 
Reino e vivermos no amor, na partilha, no serviço, na solidariedade, na humildade, na 
simplicidade. Na minha vida de cada dia, estas duas perspectivas confrontam-se, a par e 
passo… Quem são os verdadeiros discípulos de Jesus? Muitos de nós receberam uma 
catequese que insistia em ritos, em fórmulas, em práticas de piedade, em determinadas 
obrigações legais, mas que deixou para segundo plano o essencial: o seguimento de 
Jesus. A identidade cristã constrói-se à volta de Jesus e da sua proposta de vida. Que 
nenhum de nós tenha dúvidas: ser cristão é bem mais do que ser baptizado, ter casado na 
igreja, organizar a festa do santo padroeiro da paróquia, ou dar-se bem com o padre… 
Ser cristão é, essencialmente, seguir Jesus no caminho do amor e do dom da vida. O 
cristão é aquele que faz de Jesus a referência fundamental à volta da qual constrói toda a 
sua existência; e é aquele que renuncia a si mesmo e que toma a mesma cruz de Jesus. O 
que é “renunciar a si mesmo”? É não deixar que o egoísmo, o orgulho, o comodismo, a 
auto-suficiência dominem a vida. O seguidor de Jesus não vive fechado no seu cantinho, 
a olhar para si mesmo, indiferente aos dramas que se passam à sua volta, insensível às 
necessidades dos irmãos, alheado das lutas e reivindicações dos outros homens; mas 
vive para Deus e na solidariedade, na partilha e no serviço aos irmãos. 

O que é “tomar a cruz”? É amar até às últimas consequências, até à morte. O 
seguidor de Jesus é aquele que está disposto a dar a vida para que os seus irmãos sejam 
mais livres e mais felizes. Por isso, o cristão não tem medo de lutar contra a injustiça, a 
exploração, a miséria… 
 

ORAÇÃO… 
Senhor, assim como Pedro não queria ver-te sofrer, eu 

também não gosto de ver sofrer aqueles a quem amo. Como 
Pedro, também eu não entendo onde está a justiça desse 
sofrimento. Hoje rezo para alcançar a graça do entendimento e 
para que, face ao sofrimento, eu mantenha firme a minha 
confiança no teu amor. 


