
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

Voz do Pastor – A Igreja, os jovens e a Confirmação 
1. O enquadramento social e eclesial da fé. 

A Igreja é o povo de Deus a caminhar para a casa do Pai. Consequência da pandemia, são muitos os jovens que na Igreja fazem a preparação para 
receber o Sacramento do Crisma. Ajudados pela reflexão do Documento Final do Sínodo dos Jovens, em Outubro de 2018, realizado em Roma sobre o 
tema “os jovens, a fé e o discernimento vocacional” inicia com uma frase bíblica: “Derramarei o meu Espírito sobre toda a criatura” (no1). 

O Espírito Santo está a ser derramado sobre um grande número de jovens e adultos na Diocese de Viseu, que acolhem os dons do Espírito Santo 
na recepção do sacramento do Crisma. Os jovens e a Igreja em Portugal estão em peregrinação para a JMJ 2023, em Lisboa. Por isso, devem ser 
protagonistas da evangelização de outros jovens. A Igreja Sacramento universal de salvação quer fazer crescer os jovens na fé descobrindo a sua 
missão na Igreja e no mundo. “O anúncio de Jesus Cristo, morto e ressuscitado, que nos revelou o Pai e nos deu o Espírito, é vocação fundamental da 
comunidade cristã” (no 133). 
2. Os jovens, a fé e o discernimento vocacional. 

Um tema actualíssimo e pertinente que devemos trabalhar muito na reflexão e estudo na planificação pastoral da Diocese e das paróquias. “É 
urgente que na catequese dos jovens se renove o empenho pelas linguagens e metodologias, sem nunca perder de vista o essencial, isto é, o encontro 
com Cristo, que é o coração da catequese” (no 133). 

A caminhada para a JMJ 2023, inicia com as pré-jornadas em cada Diocese, como um tempo forte de vivência dos objectivos da pastoral juvenil 
na própria comunidade, onde a experiência eclesial deve ser renovada e valorizada. “A peregrinação é para os jovens uma experiência de caminho que 
se torna metáfora da vida e da Igreja: contemplando a beleza da criação e da arte vivendo a fraternidade e unindo-se ao Senhor na oração, são assim 
propostas de novo as melhores condições do discernimento” (no 136). 

“Só uma pastoral capaz de se renovar a partir do cuidado das relações e da qualidade da comunidade cristã será significativa e atraente para os 
jovens. A Igreja poderá assim apresentar-se como uma casa que acolhe, caracterizada por um clima familiar feito de confiança e confidência. O anseio 
pela fraternidade, que tantas vezes emergiu da escuta sinodal dos jovens, pede à Igreja para ser “mãe para todos e casa para muitos” (no 138). 
3. O sacramento da Confirmação. 

O nome da confirmação justifica-se em razão de ser uma segunda unção com o óleo do crisma reservada ao Bispo e que completa a primeira, 
recebida no baptismo. Através do sacramento da Confirmação cada um é chamado a assumir o próprio Baptismo e tudo o que dele deriva. Crismamo-
nos para nos unirmos mais a Cristo, aumento dos dons do Espírito Santo e para nos sentirmos mais ligados à Igreja. 

A maturidade da fé cristã é sempre obra de Deus, por isso num momento próprio desse itinerário recebemos o dom do Espírito Santo, para 
continuarmos o nosso caminho cristão mais empenhados e comprometidos ao serviço da renovação da Igreja e da transformação do mundo. O 
sacramento do crisma não pode ser entendido como o fim de uma etapa, mas um momento de crescimento na caminhada da fé que nos compromete 
com Jesus Cristo. É perceber que a vida cristã é feita de processos de crescimento responsáveis na liberdade, buscando a verdade como discípulos 
missionários. Os jovens, uma vez concluída a iniciação cristã, são chamados por Deus a uma inserção maior na vida da Igreja. Sem descuidarem a 
participação habitual na Missa dominical, mostrem-se disponíveis para colaborar nas actividades da paróquia: grupo de jovens, coro litúrgico, na 
catequese, escutismo, leitores, salmistas, acólitos, movimentos, comissão de festas e em tantos outros serviços que só beneficiarão com a sua 
presença. 
4. A integração e o acompanhamento dos jovens hoje 

A integração dos jovens na pastoral da Igreja, particularmente na pastoral juvenil, deve tornar-se o motor fundamental da renovação da vida das 
comunidades. A pastoral vocacional e a sua eficácia, quer no sacramento do matrimónio, ou no chamamento ao sacerdócio e à vida consagrada, requer 
de todos nós uma particular atenção. 

“Deus chama em todas as idades da vida – desde o seio materno à velhice – mas a juventude é o momento privilegiado para a escuta, a 
disponibilidade e o acolhimento da vontade de Deus” (no 140). 

Os jovens cristãos oferecem um belo testemunho do Evangelho, quando vivem a sua fé na família, na escola e na igreja transformando a sua vida 
e as suas acções quotidianas no seguimento de Jesus Cristo. 

O documento do Sínodo termina com uma conclusão em três números, chamando os jovens a viver um caminho de santidade, apostando num 
estilo novo de compromisso com a comunidade, exprimindo o amor para o qual desde sempre fomos chamados: “os jovens santos impelem-nos a voltar 
ao nosso primeiro amor” (no 167). 

Confiemos a Maria de Nazaré os nossos jovens para que imitem o seu exemplo e descubram com entusiasmo e alegria a pessoa de Jesus Cristo. 
† António Luciano, Bispo de Viseu 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I            Ez 2, 2-5 
«São uma casa de rebeldes, 

mas saberão que há um profeta no meio deles» 
 

Leitura da Profecia de Ezequiel 
Naqueles dias, o Espírito entrou em mim e fez-me levantar. Ouvi então Alguém 
que me dizia: «Filho do homem, Eu te envio aos filhos de Israel, a um povo 
rebelde que se revoltou contra Mim. Eles e seus pais ofenderam-Me até ao dia 
de hoje. É a esses filhos de cabeça dura e coração obstinado que te envio, para 
lhes dizeres: ‘Eis o que diz o Senhor’. Podem escutar-te ou não – porque são 
uma casa de rebeldes –, mas saberão que há um profeta no meio deles». 
Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL          Salmo 122 (123), 1-2a.2bcd.3-4 (R. 2cd) 
Os nossos olhos estão postos no Senhor, até que Se compadeça de nós. 
 
LEITURA II                2 Cor 12, 7-10 

«Gloriar-me-ei nas minhas fraquezas, 
para que habite em mim o poder de Cristo» 

 

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo S. Paulo aos Coríntios 
Irmãos: Para que a grandeza das revelações não me ensoberbeça, foi-me 
deixado um espinho na carne, – um anjo de Satanás que me esbofeteia – para 
que não me orgulhe. Por três vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim. 
Mas Ele disse-me: «Basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se 
manifesta todo o meu poder». Por isso, de boa vontade me gloriarei das minhas 
fraquezas, para que habite em mim o poder de Cristo. Alegro-me nas minhas 
fraquezas, nas afrontas, nas adversidades, nas perseguições e nas angústias 
sofridas por amor de Cristo, porque, quando sou fraco, então é que sou forte. 
Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO           Mc 6, 1-6 

«Um profeta só é desprezado na sua terra» 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 
Naquele tempo, Jesus dirigiu-Se à sua terra e os discípulos acompanharam-n’O. 
Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Os numerosos 
ouvintes estavam admirados e diziam: «De onde Lhe vem tudo isto? Que 
sabedoria é esta que Lhe foi dada e os prodigiosos milagres feitos por suas 
mãos? Não é Ele o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, de 
Judas e de Simão? E não estão as suas irmãs aqui entre nós?». E ficavam 
perplexos a seu respeito. Jesus disse-lhes: «Um profeta só é desprezado na sua 
terra, entre os seus parentes e em sua casa». E não podia ali fazer qualquer 
milagre; apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. Estava admirado 
com a falta de fé daquela gente. E percorria as aldeias dos arredores, ensinando. 
Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

Sugere-se, em primeiro lugar, que a vocação profética é 
um desígnio divino. Depois, o profeta ouve uma “voz” que o 
chama e que revela a Ezequiel que deve dirigir-se a esse Povo rebelde 
que se insurgiu contra Deus. Há também uma referência ao “espírito” 
que se apossou do profeta e o fez “levantar”; de acordo com a reflexão 
judaica, era Deus que comunicava uma força divina o seu “espírito” 
àqueles que escolhia para enviar a salvar o seu Povo, como os juízes, os 
reis e os profetas (no caso de Ezequiel, esse “espírito” aparece como 
uma manifestação especial de Deus, e o destina para o seu serviço). A 
vocação é sempre uma iniciativa de Deus e não uma escolha do homem. 
Foi Deus que chamou Ezequiel e que o designou para o seu serviço. 
Ezequiel é chamado “filho de homem” expressão hebraica que significa 
simplesmente “homem ligado à terra, fraco e mortal”. Deus chama 
homens frágeis e limitados, não seres extraordinários, etéreos, dotados 
de capacidades incomuns. 

Assumindo essa condição de debilidade e de vulnerabilidade, Paulo 
fala aos Coríntios de uma limitação que transporta no seu corpo, que lhe 
recorda continuamente a sua finitude e fragilidade. De que é que se trata, 
em concreto? Não o sabemos. Provavelmente, trata-se de uma doença 
física crónica (em Gal 4,13-14 Paulo fala de uma grave enfermidade 
física, que fez com que o corpo do apóstolo fosse, para os Gálatas, “uma 
provação”; mas nada garante que essa enfermidade física esteja 
relacionada com este “anjo de Satanás” de que ele fala aos Coríntios). 
Em todo o caso, o problema pessoal de Paulo mostra como a finitude e a 
fragilidade não são determinantes para a missão; o que é determinante é 
a graça de Deus...  

Os ensinamentos de Jesus na sinagoga, naquele sábado, deixam 
impressionados os habitantes de Nazaré. No entanto, os de Cafarnaum, 
depois de ouvir Jesus, reconheceram a sua autoridade mais do que divina 
(e que, segundo eles, era diferente da autoridade dos doutores da Lei); os 
de Nazaré vão chegar a conclusões distintas. 

Depois de escutarem Jesus, na sinagoga, os seus conterrâneos 
traduzem a sua perplexidade através de várias perguntas. Duas das 
questões postas dizem respeito à origem e à qualidade dos ensinamentos 
de Jesus (“de onde lhe vem tudo isto? Que sabedoria é esta que lhe foi 
dada?”; uma outra questão refere-se à qualificação das acções de Jesus 
(“e os prodigiosos milagres feitos por suas mãos?”)  

Numa espécie de contraponto à impressão que Jesus lhes deixou, eles 
recordam o seu ofício e a “normalidade” da sua família. Para eles, Jesus 
é “o carpinteiro”: não é um “rabbi”, nunca estudou as Escrituras com 
nenhum mestre conceituado e não tem qualificações para dizer as coisas 
que diz. 
 


