
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

> Vaticano: «Maledicência é uma peste pior do que a Covid» – Papa Francisco 
O Papa Francisco criticou no domingo passado no Vaticano as atitudes de 

maledicência nas comunidades católicas e na sociedade, falando numa “peste pior 
do que a Covid”. 

“Façamos um esforço para não falar mal dos outros, a maledicência é uma 
peste pior do que a Covid. Pior. Façamos um esforço: nada de maledicência”, 
pediu, desde a janela do apartamento pontifício, antes da recitação dominical da 
oração do ângelus. 

Perante centenas de peregrinos reunidos na Praça de São Pedro, o Papa 
destacou que, perante as falhas de alguém, a atitude correcta é a chamada 
“correcção fraterna”, proposta por Jesus Cristo, e não ir “contar aos outros”. “As 
bisbilhotices fecham o coração da comunidade, a unidade da Igreja. O grande 
bisbilhoteiro é o diabo”, apontou. “Se as coisas não se resolvem, silêncio e oração”, 
recomendou ainda. 

Francisco comentava a passagem do Evangelho segundo São Mateus que é 
hoje lida na Missa, em todo o mundo, na qual Jesus pede que se vá ao encontro de 
quem erra, “para ajudá-lo a perceber o que ele fez”. 

“É um gesto de fraternidade, de comunhão, de ajuda, de recuperação. Não 
é fácil colocar em prática este ensinamento de Jesus, por vários motivos”, precisou. 

O Papa admitiu que, por vezes, a intervenção individual não é suficiente 
para resolver a situação. “Há coisas que não podem deixar os outros irmãos 
indiferentes: é preciso um amor maior para recuperar o irmão”, admitiu. 

Em última instância, acrescentou Francisco, as intervenções humanas 
podem falhar e “apenas o estar só diante de Deus pode colocar o irmão diante da 
sua própria consciência e da responsabilidade dos seus actos”. 

“Que a Virgem Maria nos ajude a fazer da correcção fraterna um hábito 
saudável, para que nas nossas comunidades possamos sempre estabelecer novas 
relações fraternas, baseadas no perdão mútuo e, sobretudo, na força invencível da 
misericórdia de Deus”, concluiu. 

Após a tradicional oração do meio-dia, em Roma, o Papa deixou uma 
saudação particular a delegações de seminaristas, aos peregrinos de vários países e 
a um grupo de mulheres com esclerose múltipla, que percorreu um histórico 
caminho de peregrinação até ao Vaticano. 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I          Sir 27, 33 – 28, 9 
«Perdoa a ofensa do teu próximo e quando pedires, as tuas faltas serão 

perdoadas» 
 
Leitura do Livro de Ben-Sirá 
O rancor e a ira são coisas detestáveis, e o pecador é mestre nelas. Quem se vinga 
sofrerá a vingança do Senhor, que pedirá minuciosa conta de seus pecados. Perdoa a 
ofensa do teu próximo e, quando o pedires, as tuas ofensas serão perdoadas. Um homem 
guarda rancor contra outro e pede a Deus que o cure? Não tem compaixão do seu 
semelhante e pede perdão para os seus próprios pecados? Se ele, que é um ser de carne, 
guarda rancor, quem lhe alcançará o perdão das suas faltas? Lembra-te do teu fim e 
deixa de ter ódio; pensa na corrupção e na morte, e guarda os mandamentos. Recorda os 
mandamentos e não tenhas rancor ao próximo; pensa na aliança do Altíssimo e não 
repares nas ofensas que te fazem. 
Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL             Salmo 102 (103), 1-2.3-4.9-10.11-12 (R. 8) 
O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. 
 
LEITURA II         Rom 14, 7-9 

«Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor» 
 
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos 
Irmãos: Nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo. Se 
vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Portanto, 
quer vivamos quer morramos, pertencemos ao Senhor. Na verdade, Cristo morreu e 
ressuscitou para ser o Senhor dos vivos e dos mortos. 
Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO        Mt 18, 21-35 

«Não te digo que perdoes até sete vezes, mas até setenta vezes sete» 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou-Lhe: «Se meu irmão me 
ofender, quantas vezes deverei perdoar-lhe? Até sete vezes?». Jesus respondeu: «Não te 
digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Na verdade, o reino de Deus pode 
comparar-se a um rei que quis ajustar contas com os seus servos. Logo de começo, 
apresentaram-lhe um homem que devia dez mil talentos. Não tendo com que pagar, o 
senhor mandou que fosse vendido, com a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, para 
assim pagar a dívida. Então o servo prostrou-se a seus pés, dizendo: ‘Senhor, concede-
me um prazo e tudo te pagarei’. Cheio de compaixão, o senhor daquele servo deu-lhe a 
liberdade e perdoou-lhe a dívida. Ao sair, o servo encontrou um dos seus companheiros 
que lhe devia cem denários. Segurando-o, começou a apertar-lhe o pescoço, dizendo: 
‘Paga o que me deves’. Então o companheiro caiu a seus pés e suplicou-lhe, dizendo: 
‘Concede-me um prazo e pagar-te-ei’. Ele, porém, não consentiu e mandou-o prender, 
até que pagasse tudo quanto devia. Testemunhas desta cena, os seus companheiros 
ficaram muito tristes e foram contar ao senhor tudo o que havia sucedido. Então, o 
senhor mandou-o chamar e disse: ‘Servo mau, perdoei-te tudo o que me devias, porque 
mo pediste. Não devias, também tu, compadecer-te do teu companheiro, como eu tive 
compaixão de ti?’. E o senhor, indignado, entregou-o aos verdugos, até que pagasse 
tudo o que lhe devia. Assim procederá convosco meu Pai celeste, se cada um de vós não 
perdoar a seu irmão de todo o coração». 
Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

A Palavra de Deus que a liturgia do 24º Domingo do Tempo Comum 
nos propõe fala do perdão. Apresenta-nos um Deus que ama sem cálculos, 
sem limites e sem medida; e convida-nos a assumir uma atitude semelhante 
para com os irmãos que, dia a dia, caminham ao nosso lado. A primeira leitura deixa 
claro que a ira e o rancor são sentimentos maus, que não convêm à felicidade e à 
realização do homem. Mostra como é ilógico esperar o perdão de Deus e recusar-se a 
perdoar ao irmão; e avisa que a nossa vida nesta terra não pode ser estragada com 
sentimentos, que só geram infelicidade e sofrimento. Na segunda leitura Paulo sugere 
aos cristãos de Roma que a comunidade cristã tem de ser o lugar do amor, do respeito 
pelo outro, da aceitação das diferenças, do perdão. Ninguém deve desprezar, julgar ou 
condenar os irmãos que têm perspectivas diferentes. Os seguidores de Jesus devem ter 
presente que há algo de fundamental que os une a todos: Jesus Cristo, o Senhor. Tudo o 
resto não tem grande importância. 

O Evangelho deste Domingo é sobre a necessidade de perdoar sempre, de forma 
radical e ilimitada. Trata-se – todos estamos conscientes do facto – de uma das 
exigências mais difíceis que Jesus nos faz. No entanto não há, neste campo, meias tintas, 
dúvidas, desculpas: trata-se de um valor fundamental da proposta de Jesus. Ele deu 
testemunho, em gestos concretos, do amor, da bondade e da misericórdia do Pai. Na 
cruz, ele morreu pedindo perdão para os seus assassinos… O perdão e a misericórdia 
tornam-se ainda mais complicados à luz dos valores que presidem à construção do nosso 
mundo. O “mundo” considera que perdoar é próprio dos fracos, dos vencidos, dos que 
desistem de impor a sua personalidade e a sua visão do mundo; Deus considera que 
perdoar é dos fortes, dos que sabem o que é verdadeiramente importante, dos que estão 
dispostos a renunciar ao seu orgulho e auto-suficiência para apostar num mundo novo, 
marcado por relações novas e verdadeiras entre os homens. Na verdade, a lógica do 
mundo só tem aumentado a espiral de violência, de injustiça, de morte; a lógica de Deus 
tem ajudado a mudar os corações e frutificado em gestos de amor, de partilha, de 
diálogo e de comunhão. O perdão não pode ser confundido com passividade, com 
alienação, com conformismo, com cobardia, com indiferença… O cristão, diante da 
injustiça e da maldade, não esconde a cabeça na areia e fingir que não viu nada… O 
cristão não aceita o pecado e não se cala diante do que está errado; mas não guarda 
rancor para com o irmão que falhou, nem permite que as falhas derrubem as 
possibilidades de encontro, de comunhão, de diálogo, de partilha… Perdoar não 
significa isolar-se num silêncio ofendido, ou demitir-se das responsabilidades na 
construção de um mundo novo e melhor; significa estar sempre disposto a ir ao 
encontro, a estender a mão, a recomeçar o diálogo, a dar outra oportunidade. 
 
 
 

ORAÇÃO… 
Quatro olhos e quatro mãos. Dois corações. Sempre com o 

perdão no coração e no horizonte. O poder, Senhor, do perdão e do 
amor numa vida triste e cansada! Obrigado, Senhor, pelo teu olhar 
bom e belo que me faz levantar do lodo e perceber a lógica do amor e 
do perdão. Dá-me a graça, Senhor, de começar tudo de novo, à maneira 
(também nova!) de Jesus. Dá-me a graça, Senhor, de desejar perdoar e 
experimentar a graça do perdão. Quantas vezes? Mais uma vez, numas 
contas estranhas: 70 x 7 = Sempre! 
 


