
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

> Diocese de Viseu: Voz do Pastor – A vontade de Deus 
O discernimento de que tanto nos fala o Papa Francisco, deve ser uma consequência da busca da 

verdade, da prática da caridade, das boas obras e de uma escolha prudente para realizarmos o maior bem e a 
vontade de Deus, como fez Jesus na aceitação do seu mistério de cruz, de sofrimento, de morte e de 
ressurreição. É no mistério Pascal de Cristo, que toda a vida humana e espiritual encontra sentido e as dores e os 
sofrimentos nos levam a completar na nossa carne o que falta à paixão de Cristo, em benefício do Seu Corpo 
que é a Igreja. 

O início do novo ano escolar, a vivência do novo ano pastoral, o início da catequese e de outras 
actividades devem partir da experiência da fé, das orientações da DGS e da virtude da prudência que nos ajuda 
a dar passos com esperança, mesmo diante das dificuldades que a evolução epidemiológica do Covid-19 nos 
apresenta no momento actual. 

A semana da Mobilidade que vamos viver é um momento e uma oportunidade importante para 
alargarmos os nossos horizontes na relação e proximidade uns com os outros, estando atentos à não poluição 
das nossas aldeias, vilas e cidades, de toda a criação como nos sugere a mensagem central que nos vem da 
“Laudato Si”. 

Ao celebrarmos a festa da Exaltação da Santa Cruz, o seu poder e a sua glória, celebramos a vida e 
o testemunho do crucificado, de Jesus de Nazaré que para fazer a vontade do Pai, aceitou voluntariamente 
entregar-se à morte de Cruz, para que na obediência “à vontade de Deus seu Pai”, realizar-se a oferta de 
livremente aceitar morrer na cruz, oferecer-se no patíbulo em sacrifício, altar que se tornou o trono do Salvador 
do Mundo. 

No mistério da Cruz encontramos a vida nova. “Nela está a plenitude da nossa salvação e por ela 
regressamos à dignidade original”. Tão grande é o valor da cruz, que quem a possui, possui um tesouro e nela 
encontra remédio para curar os seus males. A cruz é a glória de Cristo e a exaltação de Cristo. A cruz é o cálice 
precioso da paixão de Cristo, é a síntese de tudo quanto Ele sofreu por nós. Maria associou-se de modo 
particular à paixão de Cristo, unindo as suas dores co-redentoras às de Seu Filho Salvador do mundo. “O 
martírio da Virgem é recordado tanto na profecia de Simeão como na história da paixão do Senhor” (São 
Bernardo, abade). 

Ao celebrarmos a memória de Nossa Senhora das Dores, contemplando Maria junto à cruz, que nos 
foi dada por mãe espiritual pelo seu filho Jesus Cristo. A profecia de Simeão afirma que uma espada de dor 
trespassou a alma de Maria, em benefício do maior bem da humanidade. Sejamos gratos por tão grande dom e 
merecedores de imitar as suas virtudes de santidade. 

Por isso Maria e João junto à cruz, tornam-se os verdadeiros discípulos de Cristo, para que nós 
baptizados aprendamos como Igreja a sermos verdadeiramente discípulos missionários. 

Os grandes acontecimentos da vida cristã, no seguimento da vida de Jesus e de Maria, convidam-
nos a fazer um discernimento cristão autêntico, para tomarmos consciência das grandes decisões que 
acompanham a nossa vida. 

As grandes decisões e escolhas na vida da pessoa humana e dos cristãos devem acompanhar a nossa 
opção fundamental, como afirmava Bernard Haering e Joseph Fuchs nos seus ensinamentos de mestres, que as 
decisões que tomamos amadurecidas são fruto da oração, do estudo, da reflexão pessoal, de uma consciência 
iluminada pela obediência a Deus e aos superiores, tendo sempre em vista o maior bem e a fidelidade ao 
projecto salvífico de Deus, a respeito de cada um de nós e da humanidade. 
† António Luciano, Bispo de Viseu 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I         Is 55, 6-9 
«Os meus pensamentos não são os vossos» 

 
Leitura do Livro de Isaías 
Procurai o Senhor, enquanto se pode encontrar, invocai-O, enquanto está perto. 
Deixe o ímpio o seu caminho e o homem perverso os seus pensamentos. Converta-
se ao Senhor, que terá compaixão dele, ao nosso Deus, que é generoso em perdoar. 
Porque os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos são os 
meus – oráculo do Senhor –. Tanto quanto o céu está acima da terra, assim os meus 
caminhos estão acima dos vossos e acima dos vossos estão os meus pensamentos. 
Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL              Salmo 144 (145), 2-3.8-9.17-18 (R. 18a) 
O Senhor está perto de quantos O invocam. 
 
LEITURA II           Filip 1, 20c-24.27a 

«Para mim, viver é Cristo» 
 
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses 
Irmãos: Cristo será glorificado no meu corpo, quer eu viva quer eu morra. Porque, 
para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas, se viver neste corpo mortal me 
permite um trabalho útil, não sei o que escolher. Sinto-me constrangido por este 
dilema: desejaria partir e estar com Cristo, que seria muito melhor; mas é mais 
necessário para vós que eu permaneça neste corpo mortal. Procurai somente viver 
de maneira digna do Evangelho de Cristo. Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO       Mt 20, 1-16a 

«Serão maus os teus olhos porque eu sou bom?» 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola: «O reino dos 
Céus pode comparar-se a um proprietário, que saiu muito cedo a contratar 
trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com eles um denário por dia e mandou-os 
para a sua vinha. Saiu a meia-manhã, viu outros que estavam na praça ociosos e 
disse-lhes: ‘Ide vós também para a minha vinha e dar-vos-ei o que for justo’. E eles 
foram. Voltou a sair, por volta do meio-dia e pelas três horas da tarde, e fez o 
mesmo. Saindo ao cair da tarde, encontrou ainda outros que estavam parados e 
disse-lhes: ‘Porque ficais aqui todo o dia sem trabalhar?’. Eles responderam-lhe: 
‘Ninguém nos contratou’. Ele disse-lhes: ‘Ide vós também para a minha vinha’. Ao 
anoitecer, o dono da vinha disse ao capataz: «Chama os trabalhadores e paga-lhes o 
salário, a começar pelos últimos e a acabar nos primeiros’. Vieram os do entardecer 
e receberam um denário cada um. Quando vieram os primeiros, julgaram que iam 
receber mais, mas receberam também um denário cada um. Depois de o terem 
recebido, começaram a murmurar contra o proprietário, dizendo: ‘Estes últimos 
trabalharam só uma hora e deste-lhes a mesma paga que a nós, que suportámos o 
peso do dia e o calor’. Mas o proprietário respondeu a um deles: ‘Amigo, em nada 
te prejudico. Não foi um denário que ajustaste comigo? Leva o que é teu e segue o 
teu caminho. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me será permitido 
fazer o que quero do que é meu? Ou serão maus os teus olhos porque eu sou bom?’. 
Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos». 
Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

A liturgia do 25º Domingo do Tempo Comum convida-nos a 
descobrir um Deus cujos caminhos e cujos pensamentos estão acima dos 
caminhos e dos pensamentos dos homens, quanto o céu está acima da terra. Sugere-
nos, em consequência, a renúncia aos esquemas do mundo e a conversão aos 
esquemas de Deus. A primeira leitura pede aos crentes que voltem para Deus. 
“Voltar para Deus” é um movimento que exige uma transformação radical do 
homem, de forma a que os seus pensamentos e acções reflictam a lógica, as 
perspectivas e os valores de Deus. A segunda leitura apresenta-nos o exemplo de 
um cristão (Paulo) que abraçou, de forma exemplar, a lógica de Deus. Renunciou 
aos interesses pessoais e aos esquemas de egoísmo e de comodismo, e colocou no 
centro da sua existência Cristo, os seus valores, o seu projecto. 

O Evangelho diz-nos que Deus chama à salvação todos os homens, sem 
considerar a antiguidade na fé, os créditos, as qualidades ou os comportamentos 
anteriormente assumidos. A Deus interessa apenas a forma como se acolhe o seu 
convite. Pede-nos uma transformação da nossa mentalidade, de forma a que a nossa 
relação com Deus não seja marcada pelo interesse, mas pelo amor e pela 
gratuidade. Para Deus não há marginalizados, excluídos, indignos, 
desclassificados… Para Deus, há homens e mulheres – todos seus filhos, 
independentemente da cor da pele, da nacionalidade, da classe social – a quem Ele 
ama, a quem Ele quer oferecer a salvação e a quem Ele convida para trabalhar na 
sua vinha. A única coisa verdadeiramente decisiva é se os interpelados aceitam ou 
não trabalhar na vinha de Deus. Fazer parte da Igreja de Jesus é fazer uma 
experiência radical de comunhão universal. Todos têm lugar na Igreja de Jesus… 
Mas todos terão a mesma dignidade e importância? Jesus garante que sim. Não há 
trabalhadores mais importantes do que os outros, não há trabalhadores de primeira e 
de segunda classe. O que há é homens e mulheres que aceitaram o convite do 
Senhor – tarde ou cedo, não interessa – e foram trabalhar para a sua vinha. Dentro 
desta lógica, que sentido é que fazem certas atitudes de quem se sente dono da 
comunidade porque “estou aqui há mais tempo do que os outros”, ou porque “tenho 
contribuído para a comunidade mais do que os outros”? Na comunidade de Jesus, a 
idade, o tempo de serviço, a cor da pele, a posição social, a posição hierárquica, não 
servem para fundamentar qualquer tipo de privilégios ou qualquer superioridade 
sobre os outros irmãos. Embora com funções diversas, todos são iguais em 
dignidade e todos devem ser acolhidos, amados e considerados de igual forma. 
Quem segue o caminho certo, é feliz, encontra a paz e a serenidade e colhe, logo aí, 
a sua recompensa. 
 
 
 

ORAÇÃO… 
Deus, Pai de bondade, ama todos os seus filhos por igual e sobre 

todos derrama o seu amor, convidando-os, sem excepção, a fazer parte 
do seu Reino. Senhor, elimina do meu coração qualquer sentimento de 
desânimo, ciúme ou egoísmo, ilumina-me com o teu amor 
misericordioso. E ajuda-me a ser merecedor do teu amor e do convite a 
trabalhar na tua vinha, pois não quer ser passivo e acomodado, quero 
trabalhar activamente, somente pela alegria do amor. 
 


