
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

Abrir as portas dos Santuários e acolher 
Observatório Pastoral 

Estamos no período do verão, um tempo que convida ao afastamento da vida quotidiana 
e a sair à descoberta de novos locais, à busca de espaços que induzem ao silêncio, à reflexão 
e à espiritualidade ou à procura de locais sagrados, de especial devoção. Um contexto de 
oportunidades para que os nossos santuários e igrejas estejam de portas abertas e facilitem, 
motivem o encontro do homem com Deus. 

O que temos para oferecer a quem nos visita? Uma igreja fechada é um convite à 
indiferença, a um não voltar, como se já não tivéssemos nada para propor a quem passa. Pelo 
contrário, a porta aberta é um sinal de acolhimento, que pode fazer a diferença, é um convite 
permanente à visita, para que todos possam “saborear” a beleza das nossas igrejas. Muitos 
vão entrar e sair com desinteresse e frieza, mas haverá outros que sentirão a diferença do 
espaço, que podem despertar para uma caminhada de questionar e de (re)descoberta de Deus. 

Os Santuários são espaços de relevância artística, muitos deles associados a paisagens de 
particular beleza, que podem atrair crentes e não crentes. Porém, se estiverem de portas 
fechadas dificilmente serão foco de interesse acrescido, antes pelo contrário, ocasionarão o 
desalento e a incompreensão para com a Igreja. Porque não aproveitar esta época para abrir 
as portas dos santuários e igrejas? Através de voluntários, jovens, pessoas reformadas, etc., é 
possível assegurar a abertura e o acolhimento dos visitantes. Se lhes for exposta a 
importância que podem assumir neste serviço à Igreja e a Deus não haverá dificuldades em 
reunir pessoas que se sintam co-responsáveis nesta missão. 

Para além das portas abertas e do acolhimento é importante cuidar destes espaços: o 
interior limpo e organizado, as flores cuidadas e sem excessos, as toalhas brancas, etc. Esta é 
a casa de Deus e dos homens, tem que ser bela e tratada com amor. 

Pequenos detalhes podem fazer a diferença. O sorriso do acolhimento, acompanhado por 
algumas informações sobre o Santuário, mais do que datas e nomes é essencial explicar o 
espaço como o resultado da fé de uma comunidade, expor as lendas e os milagres associados 
ao local, fazer referência às tradições, às festas e romarias, mostrar o património sempre 
associado ao seu significado e à sua função de aproximação dos fiéis a Deus. 

Congregando os esforços das paróquias, com as juntas de freguesia e municípios, as 
associações locais e outros organismos, será possível organizar e divulgar a abertura dos 
santuários, difundir informação sobre os lugares e os pontos de interesse, sabendo que, 
mesmo não havendo retorno económico expressivo, há um retorno bem mais precioso e 
importante: criar oportunidades para o anúncio do amor e da beleza de Deus. 

Fátima Eusébio, Departamentos dos Bens Culturais 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I     Amós 7, 12-15 
«Vai, profeta, ao meu povo» 

 

Leitura da Profecia de Amós 
Naqueles dias, Amasias, sacerdote de Betel, disse a Amós: «Vai-te daqui, vidente. Foge 
para a terra de Judá. Aí ganharás o pão com as tuas profecias. Mas não continues a 
profetizar aqui em Betel, que é o santuário real, o templo do reino». Amós respondeu a 
Amasias: «Eu não era profeta, nem filho de profeta. Era pastor de gado e cultivava 
sicómoros. Foi o Senhor que me tirou da guarda do rebanho e me disse: ‘Vai profetizar 
ao meu povo de Israel’». Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 84 (85), 9ab-10.11-12.13-14 (R. 8) 
Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor e dai-nos a vossa salvação. 
Ou: Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. 
 
LEITURA II – Forma longa           Ef 1, 3-14 

«Ele nos escolheu, em Cristo, antes da criação do mundo» 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios 
Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto dos Céus nos 
abençoou com toda a espécie de bênçãos espirituais em Cristo. N’Ele nos escolheu, 
antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, em caridade, na sua 
presença. Ele nos predestinou, conforme a benevolência da sua vontade, a fim de sermos 
seus filhos adoptivos, por Jesus Cristo, para louvor da sua glória e da graça que 
derramou sobre nós, por seu amado Filho. N’Ele, pelo seu sangue, temos a redenção e a 
remissão dos pecados. Segundo a riqueza da sua graça, que Ele nos concedeu em 
abundância, com plena sabedoria e inteligência, deu-nos a conhecer o mistério da sua 
vontade, o desígnio de benevolência n’Ele de antemão estabelecido, para se realizar na 
plenitude dos tempos: instaurar todas as coisas em Cristo, tudo o que há nos Céus e na 
terra. Em Cristo fomos constituídos herdeiros, por termos sido predestinados, segundo 
os desígnios d’Aquele que tudo realiza conforme a decisão da sua vontade, para sermos 
um hino de louvor da sua glória, nós que desde o começo esperámos em Cristo. Foi 
n’Ele que vós também, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa 
salvação, abraçastes a fé e fostes marcados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo 
prometido é o penhor da nossa herança, para a redenção do povo que Deus adquiriu para 
louvor da sua glória. Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO           Mc 6, 7-13 

«Começou a enviá-los» 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 
Naquele tempo, Jesus chamou os doze Apóstolos e começou a enviá-los dois a dois. 
Deu-lhes poder sobre os espíritos impuros e ordenou-lhes que nada levassem para o 
caminho, a não ser o bastão: nem pão, nem alforge, nem dinheiro; que fossem calçados 
com sandálias, e não levassem duas túnicas. Disse-lhes também: «Quando entrardes em 
alguma casa, ficai nela até partirdes dali. E se não fordes recebidos em alguma 
localidade, se os habitantes não vos ouvirem, ao sair de lá, sacudi o pó dos vossos pés 
como testemunho contra eles». Os Apóstolos partiram e pregaram o arrependimento, 
expulsaram muitos demónios, ungiram com óleo muitos doentes e curaram-nos. 
Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

A resposta de Amós deixa claro que o profeta é um homem 
livre, que não actua por interesses humanos (próprios ou 
alheios), mas por mandato de Deus. A iniciativa de ser profeta não foi 
sua Deus é que veio ao seu encontro, interrompeu a normalidade da sua 
vida e convocou-o para a missão. De resto, a profecia não é, para ele, 
uma ocupação profissional, ou uma forma de realizar interesses pessoais. 
Amós é profeta porque Deus irrompeu na sua vida com uma força 
irresistível, tomou conta dele e enviou-o a Israel. O profeta não está, 
portanto, preocupado com os interesses do rei ou com os interesses do 
sacerdote Amasias, ou com a perpetuação de uma ordem social injusta e 
opressora... Ele foi convocado para ser a voz de Deus e só lhe interessa 
cumprir a missão que Deus lhe confiou. Doa a quem doer, é isso que 
Amós procurará fazer. Ele não pode, nem quer ficar calado... A sua 
missão (ainda que isso custe a Amasias e ao rei) tem autoridade por si 
própria, porque vem de Deus e Deus é infinitamente maior do que o rei.  

A acção de graças dirige-se a Deus, pois Ele é a fonte última de todas 
as graças concedidas aos homens. Essas graças atingiram os homens 
através do Filho, Jesus Cristo. Qual é então, segundo este hino, a acção 
do Pai? O Pai, no seu amor, elegeu-nos desde sempre (“antes da criação 
do mundo”). Elegeu-nos para quê? A resposta é: “para sermos santos e 
irrepreensíveis”. A palavra “santo” indica a situação de alguém que foi 
separado do mundo e consagrado a Deus, para o serviço de Deus; 
Significa, pois, uma santidade (isto é, uma consagração a Deus) 
verdadeira e radical.  

E Jesus Cristo, o Filho, que papel teve neste processo? O autor do 
hino refere-se ao sangue derramado de Cristo e ao seu significado 
redentor. A morte de Jesus na cruz é o sinal evidente do espantoso amor 
de Deus pelos homens;  

Os “doze” são enviados “dois a dois”. É provável que o envio para a 
missão “dois a dois” tenha a ver com as exigências da lei judaica, de 
acordo com a qual eram necessárias duas testemunhas para dar 
credibilidade a um qualquer anúncio. Em qualquer caso, a exigência de 
partir em missão “dois a dois” sugere também que a evangelização tem 
sempre uma dimensão comunitária. Os discípulos nunca devem trabalhar 
sós, à margem do resto da comunidade; não devem anunciar as suas 
ideias, mas a fé da Igreja. Quem anuncia o Evangelho, anuncia-o em 
nome da comunidade; e o seu anúncio deve estar em sintonia com a fé da 
comunidade. 

Em seguida, Marcos define a missão que Jesus lhes confiou (“deu-
lhes poder sobre os espíritos impuros”). A missão dos discípulos é, 
pois, lutar contra tudo aquilo - seja de carácter físico, seja de carácter 
espiritual - que destrói a vida e a felicidade do homem. 
 


