
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

Acrescentar ou subtrair 
Observatório Pastoral 

Enquanto estava de férias na Madeira, rapidamente caí numa rotina diária. Logo pela manhã, ir 
até à padaria e ouvir as novidades do dia. Nós precisamos de férias para mudarmos de hábitos e 
rotinas…, mas a verdade é que, uma semana depois, já novas rotinas tomam conta de nós… 
rotinas que não queremos quebrar porque nos dão segurança. Não é espantoso que substituamos 
tão facilmente umas rotinas por outras?! Acho que todos somos criaturas de hábitos. Acostumamo-
nos facilmente a fazer as coisas da mesma maneira. 

Na igreja é a mesma coisa. Aprendemos rapidamente a contar com uma certa previsibilidade 
nas acções do culto e não gostamos muito de as ver mudadas. E, se não tivermos cuidado, alguns 
destes pequenos gestos se tornam tradição de pleno direito em que, sem aquilo, parece-nos que a 
acção salvífica de Deus ou não acontece ou acontece com menos força. Alguns desses gestos se 
tornam quase santos e imutáveis. Quando isto acontece, eles deixam de ser uma rotina para se 
tornaram uma vaca sagrada. Depois, se alguém mexe numa vaca sagrada, as pessoas ficam muito 
irritadas. A dificuldade em distinguir o essencial do acessório. 

Todas as igrejas têm tradições assim e que se tornam vacas sagradas. Gestos repetidos que já 
ninguém sabe a sua origem… o seu real significado. Noutras igrejas é a versão típica dos livros 
litúrgicos… Uma nova versão desencadeia imediatamente apaixonadas discussões… Se se deve ou 
não colocar cruzes e velas no altar em frente do mistério da eucaristia… em todo o caso, a questão 
é sempre se se eleva ou não certas práticas rotineiras a tradições sagradas. 

Um escritor escreveu acerca disto um livro com um título curioso: “Vacas Sagradas fazem 
hambúrgueres gourmet” (Cfr. Bill EASUM, Sacred Cows Make Gourmet Burgers: Ministry 
Anytime, Anywhere, By Anyone, 1995). Parece que é um fenómeno sociológico comum: a(s) 
igreja(s) têm tendência a elevar certas práticas de rotina a tradições sagradas. Mas, para a(s) 
igreja(s) crescer(em) é necessário encontrar formas de comer essas vacas sagradas, de as assimilar. 
É que nem tudo são tradições más. Algumas se tornam importantes e, em certo sentido, podemos 
dizer que estes tempos são melhores que os antigos, neste ou naquele pormenor. 

Recordo-me sempre do filme “Um violino no telhado”, quando Tevya canta a canção 
“Tradição”. Ele explica o valor da tradição: “a nossa tradição diz-nos quem Deus é e quem somos 
nós”. Quando a tradição faz isso, então é uma boa tradição. Como se vê a tradição destina-se a 
evidenciar a realidade que está por detrás da tradição e não a ofusca-la. Se, em nome e em defesa 
duma “tradição”, ofendemos, fazemos “bullying” nas redes sociais, denegrimos o bom nome das 
pessoas, como o Papa Francisco, então tornamo-nos “terroristas” de Deus. 

Há, de facto, tradições que em vez de apontarem para realidades espirituais, nos afastam. Há 
tradições que se destinam somente a uma elite conhecedora, que despreza os simples que as não 
conhecem. 

Ninguém pode pôr vinho novo em barris antigos… o vinho novo obriga os barris a se 
expandirem. Os velhos barris representam antigas tradições que esqueceram o coração. Um 
coração novo reclama sempre novas tradições. Os que querem informar Jesus – dar uma forma a 
Jesus – estão virados para o passado… andam de costas para o futuro… Os conservadores pecam 
pelo pecado de não deixarem Deus vir de NOVO… de renovar todas as coisas n’Ele. 

Pe. Humberto Martins, Sacerdote Dehoniano 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I          Is 50, 5-9a 
«Apresentei as costas àqueles que me batiam» 

 
Leitura do Livro de Isaías 
O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não resisti nem recuei um passo. Apresentei as 
costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba; não desviei o 
meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio e 
por isso não fiquei envergonhado; tornei o meu rosto duro como pedra e sei que não 
ficarei desiludido. O meu advogado está perto de mim. Pretende alguém instaurar-me 
um processo? Compareçamos juntos. Quem é o meu adversário? Que se apresente! O 
Senhor Deus vem em meu auxílio. Quem ousará condenar-me? Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL     Salmo 114 (116), 1-2.3-4.5-6.8-9 (R. 9) 
Andarei na presença do Senhor sobre a terra dos vivos. 
Ou: Caminharei na terra dos vivos na presença do Senhor. 
 
LEITURA II          Tg 2, 14-18 

«A fé sem obras está morta» 
 
Leitura da Epístola de São Tiago 
Irmãos: De que serve a alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Poderá essa fé obter-
lhe a salvação? Se um irmão ou uma irmã não tiverem que vestir e lhes faltar o alimento 
de cada dia, e um de vós lhes disser: «Ide em paz. Aquecei-vos bem e saciai-vos», sem 
lhes dar o necessário para o corpo, de que lhes servem as vossas palavras? Assim 
também a fé sem obras está completamente morta. Mas dirá alguém: «Tu tens a fé e eu 
tenho as obras». Mostra-me a tua fé sem obras, que eu, pelas obras, te mostrarei a minha 
fé. Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO         Mc 8, 27-35 

«Tu és o Messias... O Filho do homem tem de sofrer muito» 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 
Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para as povoações de Cesareia de 
Filipe. No caminho, fez-lhes esta pergunta: «Quem dizem os homens que Eu sou?». Eles 
responderam: «Uns dizem João Baptista; outros, Elias; e outros, um dos profetas». Jesus 
então perguntou-lhes: «E vós, quem dizeis que Eu sou?». Pedro tomou a palavra e 
respondeu: «Tu és o Messias». Ordenou-lhes então severamente que não falassem d’Ele 
a ninguém. Depois, começou a ensinar-lhes que o Filho do homem tinha de sofrer 
muito, de ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas; de ser 
morto e ressuscitar três dias depois. E Jesus dizia-lhes claramente estas coisas. Então, 
Pedro tomou-O à parte e começou a contestá-l’O. Mas Jesus, voltando-Se e olhando 
para os discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: «Vai-te, Satanás, porque não 
compreendes as coisas de Deus, mas só as dos homens». E, chamando a multidão com 
os seus discípulos, disse-lhes: «Se alguém quiser seguir-Me, renuncie a si mesmo, tome 
a sua cruz e siga-Me. Na verdade, quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á; mas quem 
perder a vida, por causa de Mim e do Evangelho, salvá-la-á». Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

A liturgia do 24º Domingo do Tempo Comum diz-nos que o 
caminho da realização plena do homem passa pela obediência aos projectos 
de Deus e pelo dom total da vida aos irmãos. Ao contrário do que o mundo 
pensa, esse caminho não conduz ao fracasso, mas à vida verdadeira, à realização plena 
do homem. Frente a frente o Evangelho deste domingo coloca a lógica dos homens 
(Pedro) e a lógica de Deus (Jesus). A lógica dos homens aposta no poder, no domínio, 
no triunfo, no êxito; garante-nos que a vida só tem sentido se estivermos do lado dos 
vencedores, se tivermos dinheiro em abundância, se formos reconhecidos e incensados 
pelas multidões, se tivermos acesso às festas onde se reúne a alta sociedade, se tivermos 
lugar no conselho de administração da empresa. A lógica de Deus aposta na entrega da 
vida a Deus e aos irmãos; garante-nos que a vida só faz sentido se assumirmos os 
valores do Reino e vivermos no amor, na partilha, no serviço, na solidariedade, na 
humildade, na simplicidade. Na minha vida de cada dia, estas duas perspectivas 
confrontam-se, a par e passo…  

Jesus tornou-se um de nós para concretizar os planos do Pai e propor aos 
homens – através do amor, do serviço, do dom da vida – o caminho da salvação, da vida 
verdadeira. Neste texto (como, aliás, em muitos outros), fica claramente expressa a 
fidelidade radical de Jesus a esse projecto. Por isso, Ele não aceita que nada nem 
ninguém O afastem do caminho do dom da vida: dar ouvidos à lógica do mundo e 
esquecer os planos de Deus é, para Jesus, uma tentação diabólica que Ele rejeita 
duramente.  

Quem são os verdadeiros discípulos de Jesus? Muitos de nós receberam uma 
catequese que insistia em ritos, em fórmulas, em práticas de piedade, em determinadas 
obrigações legais, mas que deixou para segundo plano o essencial: o seguimento de 
Jesus. A identidade cristã constrói-se à volta de Jesus e da sua proposta de vida. Que 
nenhum de nós tenha dúvidas: ser cristão é bem mais do que ser baptizado, ter casado na 
igreja, organizar a festa do santo padroeiro da paróquia, ou dar-se bem com o padre… 
Ser cristão é, essencialmente, seguir Jesus no caminho do amor e do dom da vida. O 
cristão é aquele que faz de Jesus a referência fundamental à volta da qual constrói toda a 
sua existência; e é aquele que renuncia a si mesmo e que toma a mesma cruz de Jesus. 

O que é “renunciar a si mesmo”? É não deixar que o egoísmo, o orgulho, o 
comodismo, a auto-suficiência dominem a vida. O seguidor de Jesus não vive fechado 
no seu cantinho, a olhar para si mesmo, indiferente aos dramas que se passam à sua 
volta, insensível às necessidades dos irmãos, alheado das lutas e reivindicações dos 
outros homens; mas vive para Deus e na solidariedade, na partilha e no serviço aos 
irmãos. 

O que é “tomar a cruz”? É amar até às últimas consequências, até à morte. O 
seguidor de Jesus é aquele que está disposto a dar a vida para que os seus irmãos sejam 
mais livres e mais felizes. Por isso, o cristão não tem medo de lutar contra a injustiça, a 
exploração, a miséria, o pecado, mesmo que isso signifique enfrentar a morte, a tortura, 
as represálias dos poderosos. 
 
 
 

ORAÇÃO… 
Jesus, também me perguntas: “Quem dizes tu que Eu sou?”. 

Páro e procuro no fundo do meu coração a resposta. Não quero dizer 
algo que não seja totalmente sentido, pois Tu conheces-me melhor do 
que eu mesmo, Jesus. De Ti nada posso esconder e, Contigo, posso ser 
totalmente quem sou. Agradeço esta descoberta e peço-Te força para 
caminhar sempre mais contigo no caminho da eternidade. 
 


