
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

> Diocese de Viseu: Voz do Pastor – A vontade de Deus 
D. Anacleto Oliveira, bispo de Viana do Castelo, faleceu aos 74 anos de idade. O 

responsável católico morreu na sequência de um despiste de automóvel, na Auto-estrada 2 
(A2) perto de Almodôvar; D. Anacleto Oliveira era o único ocupante da viatura. Fonte da 
GNR, citada pela Lusa, indicou que o óbito foi declarado no local e o corpo foi encaminhado 
para o serviço de Medicina Legal do Hospital de Beja. Numa nota de imprensa enviada à 
Agência ECCLESIA, a Diocese de Viana do Castelo comunica o falecimento “de forma 
inesperada” do bispo diocesano, convidando a uma “oração reforçada” e à “serenidade”. 

“As circunstâncias excepcionais que nos envolvem aconselham-nos, por isso, a 
uma oração reforçada, assim como à serenidade e tranquilidade próprias de quem coloca o 
seu coração no Senhor“, refere o texto. 

D. Anacleto Oliveira nasceu a 17 de Julho de 1946, na freguesia de Cortes, em 
Leiria, e foi ordenado sacerdote a 15 de Agosto de 1970; após a ordenação, estudou Sagrada 
Escritura em Roma e na Alemanha, onde foi capelão de uma comunidade portuguesa durante 
10 anos. Nomeado bispo para auxiliar de Lisboa em 2005, a ordenação episcopal de D. 
Anacleto Oliveira decorreu no Santuário de Fátima no dia 24 de Abril desse ano, presidida 
por D. Serafim Ferreira e Silva, então Bispo da Diocese de Leiria-Fátima. No dia 11 de 
Junho de 2010 D. Anacleto Oliveira foi nomeado bispo de Viana do Castelo, o quarto bispo 
da diocese criada pelo Papa Paulo VI em 1977. Na Conferência Episcopal Portuguesa, o 
bispo de Viana do Castelo presidia actualmente à Comissão Episcopal Liturgia e 
Espiritualidade e à Comissão de Tradução da Bíblia para português a partir dos textos 
originais, que está em curso. Este verão, D. Anacleto Oliveira assinalou no dia 14 de Agosto 
os 10 anos de bispo de Viana do Castelo e 50 de ordenação sacerdotal. Em declarações à 
Agência ECCLESIA por ocasião do jubileu sacerdotal, D. Anacleto Oliveira recordou o dia 
em que chegou a Viana do Castelo, a 15 de Agosto de 2010, para onde foi “à aventura”. 
“Estava um calor infernal nesse dia, vim para aqui às escuras, não conhecia o Minho nem 
procurei conhecer, apenas me informei o que era Viana do Castelo e vim à aventura”, 
lembrava. Dez anos depois, o bispo dizia sentir-se bem no Minho e da “maneira de ser 
minhota, extrovertida e brincalhona” das suas gentes. “Quando estou fora sinto saudades de 
Viana. É difícil não se enamorar por esta diocese, encontramos aqui pessoas tão boas e de 
quem recebemos muito e muitas lições, são pessoas muito abertas à mensagem que 
procuramos transmitir e isso é compensador para nós”, afirmou. 
† António Luciano, Bispo de Viseu 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I     Ez 18, 25-28 
«Quando o pecador se afastar do mal, salvará a sua vida» 

 
Leitura da Profecia de Ezequiel 
Eis o que diz o Senhor: «Vós dizeis: ‘A maneira de proceder do Senhor não é justa’. 
Escutai, casa de Israel: Será a minha maneira de proceder que não é justa? Não será 
antes o vosso modo de proceder que é injusto? Quando o justo se afastar da justiça, 
praticar o mal e vier a morrer, morrerá por causa do mal cometido. Quando o 
pecador se afastar do mal que tiver realizado, praticar o direito e a justiça, salvará a 
sua vida. Se abrir os seus olhos e renunciar às faltas que tiver cometido, há-de viver 
e não morrerá». 
Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL           Salmo 24 (25), 4-5.6-7.8-9 (R. 6a) 
Lembrai-Vos, Senhor, da vossa misericórdia. 
 
LEITURA II – Forma longa      Filip 2, 1-11 

«Tende os mesmos sentimentos de Cristo Jesus» 
 
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses 
Irmãos: Se há em Cristo alguma consolação, algum conforto na caridade, se existe 
alguma comunhão no Espírito, alguns sentimentos de ternura e misericórdia, então 
completai a minha alegria, tendo entre vós os mesmos sentimentos e a mesma 
caridade, numa só alma e num só coração. Não façais nada por rivalidade nem por 
vanglória; mas, com humildade, considerai os outros superiores a vós mesmos, sem 
olhar cada um aos seus próprios interesses, mas aos interesses dos outros. Tende em 
vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Ele, que era de condição 
divina, não Se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-Se a Si próprio. 
Assumindo a condição de servo, tornou-Se semelhante aos homens. Aparecendo 
como homem, humilhou-Se ainda mais, obedecendo até à morte, e morte de cruz. 
Por isso, Deus O exaltou e Lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, 
para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem, no céu, na terra e nos abismos, e toda 
a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai. 
Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO       Mt 21, 28-32 

«Arrependeu-se e foi. Os publicanos e as mulheres de má vida 
irão adiante de vós para o reino de Deus» 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: 
«Que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Foi ter com o primeiro e disse-lhe: 
‘Filho, vai hoje trabalhar na vinha’. Mas ele respondeu-lhe: ‘Não quero’. Depois, 
porém, arrependeu-se e foi. O homem dirigiu-se ao segundo filho e falou-lhe do 
mesmo modo. Ele respondeu: ‘Eu vou, Senhor’. Mas de facto não foi. Qual dos dois 
fez a vontade ao pai?». Eles responderam-Lhe: «O primeiro». Jesus disse-lhes: «Em 
verdade vos digo: Os publicanos e as mulheres de má vida irão diante de vós para o 
reino de Deus. João Baptista veio até vós, ensinando-vos o caminho da justiça, e 
não acreditastes nele; mas os publicanos e as mulheres de má vida acreditaram. E 
vós, que bem o vistes, não vos arrependestes, acreditando nele». 
Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

A liturgia do 26º Domingo do Tempo Comum deixa claro que Deus 
chama todos os homens e mulheres a empenhar-se na construção desse 
mundo novo de justiça e de paz que Deus sonhou e que quer propor a todos 
os homens. Diante da proposta de Deus, nós podemos assumir duas atitudes: ou dizer 
“sim” a Deus e colaborar com Ele, ou escolher caminhos de egoísmo, de comodismo, de 
isolamento e demitirmo-nos do compromisso que Deus nos pede. Na primeira leitura, o 
profeta Ezequiel convida os israelitas exilados na Babilónia a comprometerem-se de 
forma séria e consequente com Deus, sem rodeios, sem evasivas, sem subterfúgios. 
Cada crente deve tomar consciência das consequências do seu compromisso com Deus e 
viver, com coerência, as implicações práticas da sua adesão ao Senhor e à Aliança. A 
segunda leitura apresenta aos cristãos de Filipos (e aos cristãos de todos os tempos e 
lugares) o exemplo de Cristo: apesar de ser Filho de Deus, Cristo não afirmou com 
arrogância e orgulho a sua condição divina, mas assumiu a realidade da fragilidade 
humana, fazendo-se servidor dos homens para nos ensinar a suprema lição do amor, do 
serviço, da entrega total da vida por amor. Os cristãos são chamados por Deus a seguir 
Jesus e a viver do mesmo jeito, na entrega total ao Pai e aos seus projectos. 

Antes de mais, a parábola dos dois filhos chamados para trabalhar “na vinha” do 
pai sugere que, na perspectiva de Deus, todos os seus filhos são iguais e têm a mesma 
responsabilidade na construção do Reino. Deus tem um projecto para o mundo e quer 
ver todos os seus filhos – sem distinção de raça, de cor, de estatuto social, de formação 
intelectual – implicados na concretização desse projecto. Ninguém está dispensado de 
colaborar com Deus na construção de um mundo mais humano, mais justo, mais 
verdadeiro, mais fraterno. Diante do chamamento de Deus, há dois tipos de resposta… 
Há aqueles que escutam o chamamento de Deus, mas não são capazes de vencer o 
imobilismo, a preguiça, o comodismo, o egoísmo, a auto-suficiência e não vão trabalhar 
para a vinha (mesmo que tenham dito “sim” a Deus e tenham sido baptizados); e há 
aqueles que acolhem o chamamento de Deus e que lhe respondem de forma generosa. 
Não bastam palavras e declarações de boas intenções; é preciso viver, dia a dia, os 
valores do Evangelho, seguir Jesus nesse caminho de amor e de entrega que Ele 
percorreu, construir, com gestos concretos, um mundo de justiça, de bondade, de 
solidariedade, de perdão, de paz. Como me situo face a isto: sou um cristão “de registo”, 
que tem o nome nos livros da paróquia, ou sou um cristão “de facto”, que dia a dia 
procura acolher a novidade de Deus, perceber os seus desafios, responder aos seus 
apelos e colaborar. O Evangelho diz como se concretiza o compromisso do crente com 
Deus… O “sim” que Deus nos pede não é uma declaração teórica de boas intenções, 
sem implicações práticas; mas é um compromisso firme, coerente, sério e exigente com 
o Reino, com os seus valores, com o seguimento de Jesus Cristo. O verdadeiro crente 
não é aquele que “dá boa impressão”, que finge respeitar as regras e que tem um 
comportamento irrepreensível do ponto de vista das convenções sociais; mas é aquele 
que cumpre na realidade da vida a vontade de Deus. 
 
 
 

ORAÇÃO… 
Senhor, quantas vezes me deixo levar pelas minhas vontades 

mesquinhas, por egoísmos que me tornam pequeno e me afastam de ti e 
dos outros. Ajuda-me a escutar, no silêncio e na oração a tua Vontade e 
dá-me a humildade para recomeçar sempre que for necessário, 
reconhecendo os meus erros e pecados. Ajuda-me a dar voz ao 
arrependimento que, desses momentos, nasce em mim, de modo a que 
dele brotem gestos e palavras que sejam construção do teu Reino. 
 


