
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

> Educação: Papa lança «pacto global» com sete compromissos por um mundo 
diferente 

O Papa lançou no Vaticano um ‘Pacto Educativo Global’ (Global Compact on 
Education), propondo sete compromissos por um mundo diferente, na promoção do diálogo 
ente culturas, da paz e da ecologia integral. “Na situação actual de crise sanitária, pensamos 
que este é o momento de aderir a um pacto educativo global para e com as gerações jovens, 
que empenhe as famílias, as comunidades, as escolas e universidades, as instituições, as 
religiões, os governantes, a humanidade inteira na formação de pessoas maduras”, disse 
Francisco, numa mensagem em vídeo transmitida durante o evento de lançamento do Pacto, 
promovido pela Santa Sé. A intervenção pediu “audácia” para superar visões centradas 
apenas na “utilidade, o resultado (padronizado), a funcionalidade e a burocracia, que 
confundem educação com instrução”. “Em vez disso, somos solicitados a procurar uma 
cultura integral, participativa e poliédrica”, sustentou. O valor das nossas práticas educativas 
não será medido simplesmente pela superação de testes padronizados, mas pela capacidade 
de incidir no coração duma sociedade e fazer nascer uma nova cultura. O Papa manifestou a 
sua convicção de que “um mundo diferente é possível”, convidando para o novo Pacto 
Educativo Global “homens e mulheres da cultura, da ciência e do desporto, artistas, 
operadores dos meios de comunicação social”. A iniciativa é apresentada pela Santa Sé como 
“um pacto de incentivo à mudança, à escala global, para que a educação se transforme em 
criadora de fraternidade, paz e justiça”. 

Pacto Educativo Global – Compromissos 
1 – Colocar a pessoa no centro de cada processo educativo; 
2 – Ouvir a voz das crianças e jovens a quem transmitimos valores e conhecimentos; 
3 – Favorecer a plena participação das meninas e adolescentes na instrução; 
4 – Ver na família o primeiro e indispensável sujeito educador; 
5 – Educar e educarmo-nos para o acolhimento, abrindo-nos aos mais vulneráveis e 
marginalizados; 
6 –Encontrar outras formas de compreender a economia, a política, o crescimento e o 
progresso, na perspectiva duma ecologia integral; 
7 – Guardar e cultivar a nossa casa comum, protegendo-a da exploração dos seus recursos, 
adoptando estilos de vida mais sóbrios e apostando na utilização exclusiva de energias 
renováveis. 

O Papa considerou que a edução é uma “semente da esperança” para a construção 
duma “civilização da harmonia, da unidade, onde não haja lugar para esta pandemia terrível 
da cultura do descarte”. 
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N.B.: O Ofertório dos dias 17 e 18 de Outubro de 2020 será para as Missões. 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I     Is 45, 1.4-6 
«Tomei Ciro pela mão direita para subjugar diante dele as nações» 

 
Leitura do Livro de Isaías 
Assim fala o Senhor a Ciro, seu ungido, a quem tomou pela mão direita, 
para subjugar diante dele as nações e fazer cair as armas da cintura dos reis, 
para abrir as portas à sua frente, sem que nenhuma lhe seja fechada: «Por 
causa de Jacob, meu servo, e de Israel, meu eleito, Eu te chamei pelo teu 
nome e te dei um título glorioso, quando ainda não Me conhecias. Eu sou o 
Senhor e não há outro; fora de Mim não há Deus. Eu te cingi, quando ainda 
não Me conhecias, para que se saiba, do Oriente ao Ocidente, que fora de 
Mim não há outro. Eu sou o Senhor e mais ninguém». 
Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL    Salmo 95 (96), 1.3.4-5.7-8.9-10a.c (R. 7b) 
Aclamai a glória e o poder do Senhor. 
 
LEITURA II                 1 Tes 1, 1-5b 

«Recordamos a vossa fé, caridade e esperança» 
 
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses 
Paulo, Silvano e Timóteo à Igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus 
Pai e no Senhor Jesus Cristo: A graça e a paz estejam convosco. Damos 
continuamente graças a Deus por todos vós, ao fazermos menção de vós nas 
nossas orações. Recordamos a actividade da vossa fé, o esforço da vossa 
caridade e a firmeza da vossa esperança em Nosso Senhor Jesus Cristo, na 
presença de Deus, nosso Pai. Nós sabemos, irmãos amados por Deus, como 
fostes escolhidos. O nosso Evangelho não vos foi pregado somente com 
palavras, mas também com obras poderosas, com a acção do Espírito Santo. 
Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO                 Mt 22, 15-21 

«Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus» 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo, os fariseus reuniram-se para deliberar sobre a maneira de 
surpreender Jesus no que dissesse. Enviaram-Lhe alguns dos seus 
discípulos, juntamente com os herodianos, e disseram-Lhe: «Mestre, 
sabemos que és sincero e que ensinas, segundo a verdade, o caminho de 
Deus, sem te deixares influenciar por ninguém, pois não fazes acepção de 
pessoas. Diz-nos o teu parecer: É lícito ou não pagar tributo a César?». 
Jesus, conhecendo a sua malícia, respondeu: «Porque Me tentais, hipócritas? 
Mostrai-me a moeda do tributo». Eles apresentaram-Lhe um denário e Jesus 
perguntou: «De quem é esta imagem e esta inscrição?». Eles responderam: 
«De César». Disse-Lhes Jesus: «Então, dai a César o que é de César e a 
Deus o que é de Deus». 
Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

A liturgia do 29º Domingo do Tempo Comum convida-nos a 
reflectir acerca da forma como devemos equacionar a relação entre as 
realidades de Deus e as realidades do mundo. Diz-nos que Deus é a nossa 
prioridade e que é a Ele que devemos subordinar toda a nossa existência; mas avisa-nos 
também que Deus nos convoca a um compromisso efectivo com a construção do 
mundo. A primeira leitura sugere que Deus é o verdadeiro Senhor da história e que é Ele 
quem conduz a caminhada do seu Povo rumo à felicidade e à realização plena. Os 
homens que actuam e intervêm na história são apenas os instrumentos de que Deus se 
serve para concretizar os seus projectos de salvação. A segunda leitura apresenta-nos o 
exemplo de uma comunidade cristã que colocou Deus no centro do seu caminho e que, 
apesar das dificuldades, se comprometeu de forma corajosa com os valores e os 
esquemas de Deus. Eleita por Deus para ser sua testemunha no meio do mundo, vive 
ancorada numa fé activa, numa caridade esforçada e numa esperança inabalável. 

O Evangelho ensina que o homem, sem deixar de cumprir as suas obrigações 
com a comunidade em que está inserido, pertence a Deus e deve entregar toda a sua 
existência nas mãos de Deus. Tudo o resto deve ser relativizado, inclusive a submissão 
ao poder político.  

O homem pertence a Deus e deve considerar Deus o seu único senhor e a sua 
referência fundamental. No entanto, embriagados pelo turbilhão das liberdades e das 
novas descobertas, os homens do nosso tempo consideraram que eram capazes de 
descobrir, por si próprios, os caminhos da vida e da felicidade e que podiam prescindir 
de Deus… Instalaram-se no orgulho e na auto-suficiência e deixaram Deus de fora das 
suas vidas. É preciso voltarmos a Deus e redescobrirmos a sua centralidade na nossa 
existência. Deus não atenta contra a nossa identidade e a nossa liberdade. Fomos criados 
para a comunhão com Deus e só nos sentiremos felizes e realizados quando nos 
entregarmos confiadamente nas suas mãos e fizermos d’Ele o centro da nossa 
caminhada. Em muitos casos, Deus foi apenas substituído por outros “deuses”: o 
dinheiro, o poder, o êxito, a realização profissional, a ascensão social, o clube de 
futebol… tomaram o lugar de Deus e passaram a dirigir e a condicionar a vida de tantos 
dos nossos contemporâneos. Quase sempre, no entanto, essa troca trouxe, apenas, 
escravidão, alienação, frustração e sentimentos de solidão e de orfandade…Para o 
cristão, Deus é a referência fundamental e está sempre em primeiro lugar; mas isso não 
significa que o cristão viva à margem do mundo e se demita das suas responsabilidades 
na construção do mundo. 

O cristão deve ser um cidadão exemplar, que cumpre as suas responsabilidades 
e que colabora activamente na construção da sociedade humana. Ele respeita as leis e 
cumpre pontualmente as suas obrigações tributárias, com coerência e lealdade. Não foge 
aos impostos, não aceita esquemas de corrupção, não infringe as regras legalmente 
definidas. Vive de olhos postos em Deus; mas não se escusa a lutar por um mundo 
melhor e por uma sociedade mais justa e mais fraterna. 
 

ORAÇÃO… 
Quanta energia gastamos, por vezes, quando por alguma razão nos 
sentimos atacados, postos em causa, inseguros ou simplesmente mal 
dispostos, para apanhar os outros na curva. Infelizmente, por vezes 
entramos nestas dinâmicas destrutivas de forma parasitária. Dinâmicas 
que nos destroem e destroem quem de nós se aproxima. Dinâmicas que 
vemos instaladas no mundo. Senhor Jesus, ilumina-nos com a tua 
clareza e sabedoria. Que possamos sempre retomar em nós o teu 
Espírito de Verdade e Mansidão, que silencia o mal e enraíza o bem. 
 


