
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

> Especial: Documentário «Francesco» mostra Papa que «chora com a 
humanidade» 

O novo documentário ‘Francesco’, que estreou mundialmente esta quarta-feira em 
Roma, mostra um Papa que “chora com a humanidade”, retractando o actual pontificado 
através de várias das viagens internacionais e alertas para a crise socioambiental. 

O filme de Evgeny Afineevsky, realizador já nomeado para os Óscares, começa 
com o Papa a caminhar, à chuva, antes da inédita oração e bênção extraordinária ‘urbi et 
orbi’ de 27 de Março, numa Praça de São Pedro deserta por causa da pandemia. 

A obra segue com imagens de ruas vazias, em várias partes do mundo, com 
mensagens do Papa sobre a necessidade de fazer “escolhas”, face às lições da Covid-19, 
sobre o que é realmente “importante”. 

A preocupação com as alterações climáticas liga-se às migrações forçadas, com 
impacto na América Central ou na Síria, destacando o discurso no Congresso norte-
americano em 2015, onde o Papa defende que todos podem “fazer a diferença”. 

Frei Michael Perry, ministro-geral dos Franciscanos, revela durante ao filme que 
mostrou ao Papa a imagem de um crucifixo semidestruído, cravejado de balas, na Síria, 
o que provocou forte emoção no pontífice. 

“É um homem que chora com a humanidade, que ri com a humanidade”, sublinha 
o religioso, de lágrimas nos olhos. 

Afineevsky mostra ainda o testemunho de Nour, refugiada síria, que integra uma 
das três famílias que o Papa levou a Roma, desde Lesbos, em Abril de 2016 

“Nenhuma mãe escolhe este caminho se não acreditar que a água é mais segura do 
que a terra”, assinala, antes de declarar que Francisco mudou a vida da sua família, 
muçulmana. 

“Tocou o meu coração e também me surpreendeu”, afirma. 
O Papa diz que foi um “pequeno gesto”, que todos podem fazer, na ajuda a quem 

mais precisa – numa conferência de imprensa em que se mostra muito comovido, ao 
regressar ao Vaticano desde a ilha grega, com os desenhos que as crianças refugiadas 
lhe ofereceram. 

A obra mostra ainda sobreviventes de Auschwitz, onde o Papa esteve em Julho de 
2016, e responsáveis judaicos, com elogios para a sua capacidade de recordar “as vozes 
silenciadas da história”. 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I     Ex 22, 20-26 
«Se fizerdes algum mal à viúva e ao órfão, 

inflamar-se-á a minha ira contra vós» 
 
Leitura do Livro do Êxodo 
Eis o que diz o Senhor: «Não prejudicarás o estrangeiro, nem o oprimirás, 
porque vós próprios fostes estrangeiros na terra do Egipto. Não maltratarás a 
viúva nem o órfão. Se lhes fizeres algum mal e eles clamarem por Mim, 
escutarei o seu clamor; inflamar-se-á a minha indignação e matar-vos-ei ao fio 
da espada. As vossas mulheres ficarão viúvas, e órfãos os vossos filhos. Se 
emprestares dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que vive junto de ti, não 
procederás com ele como um usurário, sobrecarregando-o com juros. Se 
receberes como penhor a capa do teu próximo, terás de lha devolver até ao pôr 
do sol, pois é tudo o que ele tem para se cobrir, é o vestuário com que cobre o 
seu corpo. Com que dormiria ele? Se ele Me invocar, escutá-lo-ei, porque sou 
misericordioso». 
Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL     Salmo 17 (18), 2-3.7.47.51ab (R. 2) 
Eu Vos amo, Senhor: sois a minha força. 
 
LEITURA II                 1 Tes 1, 5c-10 

«Convertestes-vos dos ídolos para servir a Deus e esperar o seu Filho» 
 
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses 
Irmãos: Vós sabeis como procedemos no meio de vós, para vosso bem. 
Tornastes-vos imitadores nossos e do Senhor, recebendo a palavra no meio de 
muitas tribulações, com a alegria do Espírito Santo; e assim vos tornastes 
exemplo para todos os crentes da Macedónia e da Acaia. Porque, partindo de 
vós, a palavra de Deus ressoou não só na Macedónia e na Acaia, mas em toda a 
parte se divulgou a vossa fé em Deus, de modo que não precisamos de falar 
sobre ela. De facto, são eles próprios que relatam o acolhimento que tivemos 
junto de vós e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus 
vivo e verdadeiro e esperar dos Céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos 
mortos: Jesus, que nos livrará da ira que há-de vir. 
Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO                  Mt 22, 34-40 

«Amarás o Senhor teu Deus e o próximo como a ti mesmo» 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo, os fariseus, ouvindo dizer que Jesus tinha feito calar os 
saduceus, reuniram-se em grupo, e um doutor da Lei perguntou a Jesus, para O 
experimentar: «Mestre, qual é o maior mandamento da Lei?». Jesus respondeu: 
«‘Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e 
com todo o teu espírito’. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo, 
porém, é semelhante a este: ‘Amarás o teu próximo como a ti mesmo’. Nestes 
dois mandamentos se resumem toda a Lei e os Profetas». 
Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

A liturgia do 30º domingo Comum diz-nos, de forma clara e 
inquestionável, que o amor está no centro da experiência cristã. O que Deus 
pede – ou antes, o que Deus exige – a cada crente é que deixe o seu coração 
ser submergido pelo amor.  A primeira leitura garante-nos que Deus não aceita a 
perpetuação de situações intoleráveis de injustiça, de arbitrariedade, de opressão, de 
desrespeito pelos direitos e pela dignidade dos mais pobres e dos mais débeis. A título 
de exemplo, a leitura fala da situação dos estrangeiros, dos órfãos, das viúvas e das 
pobres vítimas da especulação dos usurários: qualquer injustiça ou arbitrariedade 
praticada contra um irmão mais pobre ou mais débil é um crime grave contra Deus, que 
nos afasta da comunhão com Deus e nos coloca fora da órbita da Aliança. A segunda 
leitura apresenta-nos o exemplo de uma comunidade cristã que, apesar da hostilidade e 
da perseguição, aprendeu a percorrer, com Cristo e com Paulo, o caminho do amor e do 
dom da vida; e esse percurso – cumprido na alegria e na dor – tornou-se semente de fé e 
de amor, que deu frutos em outras comunidades cristãs do mundo grego. Dessa 
experiência comum, nasceu uma imensa família de irmãos, unida à volta do Evangelho 
e espalhada por todo o mundo grego.  

Mais de dois mil anos de cristianismo criaram uma pesada herança de 
mandamentos, de leis, de preceitos, de proibições, de exigências, de opiniões, de 
pecados e de virtudes, que arrastamos pesadamente pela história. Algures durante o 
caminho, deixámos que o inevitável pó dos séculos cobrisse o essencial e o acessório; 
depois, misturámos tudo, arrumámos tudo sem grande rigor de organização e de 
catalogação e perdemos a noção do que é verdadeiramente importante. Hoje, gastamos 
tempo e energias a discutir certas questões que são importantes (o casamento dos 
padres, o sacerdócio das mulheres, o uso dos meios anticonceptivos, as questões acerca 
do que é ou não litúrgico, aos problemas do poder e da autoridade…) mas continuamos 
a ter dificuldade em discernir o essencial da proposta de Jesus. O Evangelho deste 
domingo põe as coisas de forma totalmente clara: o essencial é o amor a Deus e o amor 
aos irmãos. Nisto se resume toda a revelação de Deus e a sua proposta de vida plena e 
definitiva para os homens. Precisamos de rever tudo, de forma a que o lixo acumulado 
não nos impeça de compreender, de viver e de testemunhar o cerne da proposta de 
Jesus. O que é “amar a Deus”? De acordo com o exemplo e o testemunho de Jesus, o 
amor a Deus passa, antes de mais, pela escuta da sua Palavra, pelo acolhimento das suas 
propostas e pela obediência total aos seus projectos – para mim próprio, para a Igreja, 
para a minha comunidade e para o mundo. Esforço-me, verdadeiramente, por tentar 
escutar as propostas de Deus, mantendo um diálogo pessoal com Ele, procurando 
reflectir e interiorizar a sua Palavra, tentando interpretar os sinais com que Ele me 
interpela na vida de cada dia. O que é “amar os irmãos”? De acordo com o exemplo e o 
testemunho de Jesus, o amor aos irmãos passa por prestar atenção a cada homem ou 
mulher com quem me cruzo pelos caminhos da vida (seja ele branco ou negro, rico ou 
pobre, nacional ou estrangeiro, amigo ou inimigo), por sentir-me solidário com as 
alegrias e sofrimentos de cada pessoa, por partilhar as desilusões e esperanças do meu 
próximo, por fazer da minha vida um dom total a todos. O mundo em que vivemos 
precisa de redescobrir o amor, a solidariedade, o serviço, a partilha, o dom da vida… 
 

ORAÇÃO… 
Senhor, talha no meu coração o mandamento do amor a Ti e ao 

meu semelhante, de modo que toda a minha acção encontre sentido 
nessa dupla finalidade. Dá-me a graça de pôr em prática está coerência 
entre o amor a Deus e o amor aos meus irmãos. Ajuda-me a perceber 
interiormente que a minha relação comos outros testifica a qualidade 
da minha relação contigo. 


