
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

“Como é que Cristo mexe” – Com os jovens 
Observatório Pastoral 

Em 2023 será um ano especial para a Igreja de Portugal e, de forma muito particular, para os seus 
jovens e animadores: vamos acolher a Jornada Mundial da Juventude. Por isso, a Pastoral da Juventude, 
está a fazer caminho com todos os seus jovens, animadores, movimentos e demais pastorais da Diocese. 
Para isso estamos a colocar em prática a Exortação Apostólica “Cristo Vive”. 

O Papa Francisco nesta Exortação Apostólica, entre muitas conclusões e afirmações interessantes, 
reconhece que existem muitas juventudes (n. 68) e que essas juventudes estão muito presentes no meio 
digital, dizendo que este meio é a nova praça onde os jovens se encontram e que “a web e as redes 
sociais já constituem um lugar indispensável para se alcançar e envolver os jovens nas próprias 
iniciativas e actividades pastorais” (n. 87). 

O Santo Padre refere ainda que “a pastoral juvenil, tal como estávamos habituados a realizá-la, foi 
abalroada pelas mudanças sociais e culturais” (n. 202), é necessária uma mudança de paradigma que 
consiga explorar a pluralidade de juventudes (de contextos, de culturas, de carismas…), e ainda adaptar 
às mudanças sociais e culturais dessas juventudes. 

Para se conseguir essa mudança de paradigma criou-se o Podcast semanal “Como é que Cristo 
Mexe”. 

Este Podcast acontece em directo todas as segundas-feiras, às 21:30, na rede social Instagram (a rede 
social mais utilizada pelos jovens) na conta @juventude.viseu, no entanto, depois fica disponível em 
diferido nesta rede social e, mais tarde, é também publicado nas contas de Youtube e de Facebook da 
Pastoral Juvenil. 

Embora a ideia da sua criação e do nome tenham sido inspirados no podcast do Bruno Nogueira, 
intitulado “Como o bicho mexe”, o conteúdo e formato são originais da Pastoral Juvenil. 

As ideias centrais deste Podcast são: deixar que sejam os jovens a mostrar a pastoral juvenil aos 
outros jovens e também envolver os animadores juvenis das nossas paróquias na Pastoral Juvenil 
Diocesana. 

Para conseguirmos o primeiro objectivo, temos sempre um convidado especial em cada episódio e 
que dá a conhecer como Cristo mexeu na sua vida, no passado e no presente. Porque havendo muitas 
juventudes, existe também uma pluralidade de formas de Jesus tocar o coração de cada jovem. 

Para conseguirmos o segundo objectivo, não só convidamos os animadores a estarem presentes e a 
participarem, como tem acontecido, como também temos um espaço de informações, em que o Director 
da Pastoral Juvenil, Fernando Chapeiro, informa e divulga todas as actividades e iniciativas que estão a 
acontecer ou que irão acontecer e como é que os nossos jovens podem participar ou ajudar. 

Além destes dois momentos, existe também a terceira e última parte: “Os tagarelas de Cristo”. Esta 
parte é uma conversa entre o Director Fernando Chapeiro, que modera a conversa, o João Paiva que lê e 
interpreta um texto do Cardeal Tolentino Mendonça, o Padre André Silva que faz uma catequese a partir 
desse texto e o Frei José Carlos que termina o Podcast com uma história que nos deixa sempre de 
coração bem aberto, para que Cristo possa mexer mais e melhor com cada um de nós. 

Contamos contigo, na próxima Segunda-feira às 21:30 no Instagram da Pastoral da Juventude! 
Pe. André Silva, Pastoral da Juventude 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I         Sab 1, 13-15; 2, 23-24 
«Foi pela inveja do demónio que a morte entrou no mundo» 

 
Leitura do Livro da Sabedoria 
Não foi Deus quem fez a morte, nem Ele Se alegra com a perdição dos vivos. Pela criação deu o ser a 
todas as coisas, e o que nasce no mundo destina-se ao bem. Em nada existe o veneno que mata, nem o 
poder da morte reina sobre a terra, porque a justiça é imortal. Deus criou o homem para ser incorruptível 
e fê-lo à imagem da sua própria natureza. Foi pela inveja do Diabo que a morte entrou no mundo, e 
experimentam-na aqueles que lhe pertencem. 
Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL               Salmo 29 (30), 2.4.5-6.11.12a.13b (R. 2a) 
Eu Vos louvarei, Senhor, porque me salvastes. 
 
LEITURA II                     2 Cor 8, 7.9.13-15 

«Aliviai com a vossa abundância a indigência dos irmãos pobres» 
 
Leitura da Segunda Epístola do apóstolo S. Paulo aos Coríntios 
Irmãos: Já que sobressaís em tudo – na fé, na eloquência, na ciência, em toda a espécie de atenções e na 
caridade que vos ensinámos – deveis também sobressair nesta obra de generosidade. Conheceis a 
generosidade de Nosso Senhor Jesus Cristo: Ele, que era rico, fez-Se pobre por vossa causa, para vos 
enriquecer pela sua pobreza. Não se trata de vos sobrecarregar para aliviar os outros, mas sim de 
procurar a igualdade. Nas circunstâncias presentes, aliviai com a vossa abundância a sua indigência para 
que um dia eles aliviem a vossa indigência com a sua abundância. E assim haverá igualdade, como está 
escrito: «A quem tinha colhido muito não sobrou e a quem tinha colhido pouco não faltou». 
Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO – Forma longa             Mc 5, 21-43 

«Menina, Eu te ordeno: Levanta-te» 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 
Naquele tempo, depois de Jesus ter atravessado de barco para a outra margem do lago, reuniu-se uma 
grande multidão à sua volta, e Ele deteve-se à beira-mar. Chegou então um dos chefes da sinagoga, 
chamado Jairo. Ao ver Jesus, caiu a seus pés e suplicou-Lhe com insistência: «A minha filha está a 
morrer. Vem impor-lhe as mãos, para que se salve e viva». Jesus foi com ele, seguido por grande 
multidão, que O apertava de todos os lados. Ora, certa mulher que tinha um fluxo de sangue havia doze 
anos, que sofrera muito nas mãos de vários médicos e gastara todos os seus bens, sem ter obtido qualquer 
resultado, antes piorava cada vez mais, tendo ouvido falar de Jesus, veio por entre a multidão e tocou-
Lhe por detrás no manto, dizendo consigo: «Se eu, ao menos, tocar nas suas vestes, ficarei curada». No 
mesmo instante estancou o fluxo de sangue e sentiu no seu corpo que estava curada da doença. Jesus 
notou logo que saíra uma força de Si mesmo. Voltou-Se para a multidão e perguntou: «Quem tocou nas 
minhas vestes?». Os discípulos responderam-Lhe: «Vês a multidão que Te aperta e perguntas: ‘Quem 
Me tocou?’». Mas Jesus olhou em volta, para ver quem O tinha tocado. A mulher, assustada e a tremer, 
por saber o que lhe tinha acontecido, veio prostrar-se diante de Jesus e disse-Lhe a verdade. Jesus 
respondeu-lhe: «Minha filha, a tua fé te salvou». Ainda Ele falava, quando vieram dizer da casa do chefe 
da sinagoga: «A tua filha morreu. Porque estás ainda a importunar o Mestre?». Mas Jesus, ouvindo estas 
palavras, disse ao chefe da sinagoga: «Não temas; basta que tenhas fé». E não deixou que ninguém O 
acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram a casa do chefe da 
sinagoga, Jesus encontrou grande alvoroço, com gente que chorava e gritava. Ao entrar, perguntou-lhes: 
«Porquê todo este alarido e tantas lamentações? A menina não morreu; está a dormir». Riram-se d’Ele. 
Jesus, depois de os ter mandado sair a todos, levando consigo apenas o pai da menina e os que vinham 
com Ele, entrou no local onde jazia a menina, pegou-lhe na mão e disse: «Talita Kum», que significa: 
«Menina, Eu te ordeno: Levanta-te». Ela ergueu-se imediatamente e começou a andar, pois já tinha doze 
anos. Ficaram todos muito maravilhados. Jesus recomendou-lhes insistentemente que ninguém soubesse 
do caso e mandou dar de comer à menina. 
Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

Estamos em tempo de verão, início de férias…. É uma 
ocasião propícia para celebrar a festa da vida! O 13º Domingo 
celebra a vida mais forte que a morte, celebra Deus apaixonado pela vida. 
Convém, pois, que na celebração deste dia a vida expluda em todas as suas 
formas: na beleza das flores, nos gestos e atitudes, na proclamação da Palavra, 
nos cânticos e aclamações, na luz.  

As duas beneficiárias das acções de Jesus neste Evangelho têm isto em 
comum: a primeira estava doente desde os 12 anos e a jovem filha morreu aos 
12 anos, a idade em que se devia tornar mulher. Cristo cura as duas mulheres e 
permite-lhes assim assumir a sua vocação maternal. Estas duas mulheres 
representam a Igreja, na sua vocação maternal de dar e de alimentar a vida em 
Cristo. As alusões aos santos mistérios da Igreja orientam a compreensão do 
relato: Jairo pede a Jesus para impor as mãos, para salvar e dar a vida à sua 
filha. Ora, toda a preparação para o Baptismo está sinalizada pela imposição das 
mãos. Jesus levanta a jovem, tomando-a pela mão, como o diácono fazia sair da 
água o baptizado, tomando-o pela mão, para que fosse desperto para a vida em 
Deus. Jesus pede, de seguida, que se dê de comer a esta jovem ressuscitada da 
morte: é uma alusão à Eucaristia que se segue ao Baptismo. Eis Jesus 
mergulhado no barulho e nos apertos da multidão. Para mais, circula o rumor: 
Jesus vai fazer um milagre, curar a jovem filha de Jairo! A multidão esmaga 
Jesus. E eis que uma mulher quer aproximar-se de Jesus, a todo o custo, para 
tocar ao menos as suas vestes. Ela quer ser também beneficiária do poder do 
homem de Deus, ser, enfim, curada da sua doença que dura há doze anos. Ela 
chega por detrás, toca as suas vestes. Conhecemos o diálogo que se segue… O 
mesmo acontece com Jairo que se aproxima… No meio da multidão, Jesus está 
atento a estas pessoas concretas, manifesta uma disponibilidade extraordinária, 
está extremamente atento à sua presença. No meio da multidão, Jesus está 
atento a cada um. Ninguém fica anónimo aos olhos de Jesus. Está habitado pelo 
amor de Deus para com os seus filhos. No Coração do Pai, Jesus é capaz de 
uma atenção extrema a cada angústia do ser humano. Não interessa quem possa 
vir junto d’Ele, não interessa qual é a situação: ele será sempre acolhido, Jesus 
dará sempre a sua atenção como se cada um estivesse sozinho no mundo com 
Ele. Isto continua a ser verdadeiro, agora que Jesus está na plenitude da glória 
do seu Pai. Se eu também começasse a fazer silêncio em mim para melhor 
escutar Jesus, através da sua Palavra, se eu tivesse tempo para a oração interior, 
para aprofundar o meu silêncio interior… certamente ficaria mais disponível, 
mais atento aos outros. Senhor Jesus, dá-me a graça do silêncio interior que 
escuta e que ama. 
 

ORAÇÃO… 
Senhor, fortalece a minha fé e faz com que eu não vacile 

perante as dificuldades e a dureza de alguns momentos. Ajuda-
me a procurar a vida na oração e a levar a oração à vida. Pois só 
assim serei capaz de viver, com a mesma paixão, a saúde e a 
doença, a prosperidade e a miséria, o fácil e o difícil. Faz de mim 
mensageiro da Boa Nova e transforma os meus gestos em ânimo, 
alívio e alento para os que sofrem. 
 


