
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

De paróquias para comunidades. 
Da pastoral de manutenção para a missão 

Observatório Pastoral 
Com tristeza se constata uma realidade de Igreja na Europa, onde a estrutura eclesiástica se tornou 

uma prestadora de serviços. Não diferente, em Portugal, percebe-se este mesmo aspecto de 
“cristalização” da fé. Assim como a vivência da fé se demonstra fragilizada pela mentalidade secular, 
isto é, onde a centralidade da vida social dispensa Deus, o homem pós-moderno assume um lugar de 
destaque. 

Com uma mentalidade voltada para a independência das estruturas, o homem actual, deseja 
desvincular-se de qualquer relação de tutela, como se essa se revelasse uma fraqueza. Contraditória essa 
mentalidade! Quanto mais se desenvolvem as novas tecnologias, os meios de comunicação social, 
internet, com todos os seus avanços, mais dependentes nos tornamos delas. 

Pois bem, como entender essa dependência sem reagir com rebeldia, como se fossemos uns fora da 
lei? Como se fossemos pessoas alienadas, sem credo e sem convicções. Como nos comportarmos frente 
às “exigências” de cada religião, que na sua grande maioria se tornaram estruturas cristalizadas? 

Existe uma concepção equivocada na vivência religiosa de muitas pessoas que usam a religião 
somente para cumprir preceitos adquiridos por práticas “tradicionalistas”, pressionadas pela “sociedade 
líquida”, que vê a religião somente como vitrine para a realização de actos sociais, e como uma “má” 
prestadora de serviços. 

Contra factos não há argumentos! Porém, perceber tal realidade e mais importante, tentar corrigi-la, 
faz-nos conscientes de que é preciso mudar esta mentalidade e sobretudo, esta prática “engessada” de se 
viver uma fé sem expressão e sem poder de atracção sobre as pessoas. Para a Igreja do século XXI, o 
desafio pastoral é fazer a passagem, de uma Igreja Paroquial, conhecida pela sua estrutura física e 
patrimonial, para uma Igreja Comunidade, identificada pela prática de um povo de fé, onde os actos 
religiosos se vivem com profunda devoção, e vive mais preocupada com a Missão, do que com a 
manutenção. Uma Igreja viva capaz de atrair as novas gerações no desafio constante de levar a Boa Nova 
da salvação. 

Quando uma Paróquia redescobre este processo de renovação, acontece uma conversão pessoal e 
integral. Acontece o milagre da com+unidade, onde os cristãos se voltam para unir forças, talentos, 
capacidades na alegria de se colocarem ao serviço pelo bem comum. 

Fazer esta passagem é algo urgente. É uma tomada de decisão particular que terá os seus efeitos no 
colectivo. É necessário que cada um se consciencialize da importância de viver a intimidade da fé, de 
buscar primeiro o essencial da espiritualidade, de abrir mão dos costumes que não dizem mais nada, pelo 
contrário, só escravizam e se tornam barreiras que impedem que outros possam ser acolhidos na 
comunidade. 

Ou nos deixamos converter e voltamos para o essencial da religião, ou continuaremos a distanciar-
nos, a perder-nos em coisas supérfluas, em devoções que continuarão a fazer de nós espectadores, 
clientes, “número”, simplesmente estatística de religião. 

Pe. Raimundo Ferreira Araújo 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I     Num 11, 25-29 
«Estás com ciúmes por causa de mim? Quem dera que todo o povo fosse profeta!» 

 
Leitura do Livro dos Números 
Naqueles dias, o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés. Tirou uma parte do Espírito 
que estava nele e fê-lo poisar sobre setenta anciãos do povo. Logo que o Espírito poisou 
sobre eles, começaram a profetizar; mas não continuaram a fazê-lo. Tinham ficado no 
acampamento dois homens: um deles chamava-se Eldad e o outro Medad. O Espírito poisou 
também sobre eles, pois contavam-se entre os inscritos, embora não tivessem comparecido 
na tenda; e começaram a profetizar no acampamento. Um jovem correu a dizê-lo a Moisés: 
«Eldad e Medad estão a profetizar no acampamento». Então Josué, filho de Nun, que estava 
ao serviço de Moisés desde a juventude, tomou a palavra e disse: «Moisés, meu senhor, 
proíbe-os». Moisés, porém, respondeu-lhe: «Estás com ciúmes por causa de mim? Quem 
dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor infundisse o seu Espírito sobre 
eles!». Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL              Salmo 18 (19), 8.10.12-13.14 (R. 9a) 
Os preceitos do Senhor alegram o coração. 
 
LEITURA II                Tg 5, 1-6 

«As vossas riquezas estão apodrecidas» 
 
Leitura da Epístola de São Tiago 
Agora, vós, ó ricos, chorai e lamentai-vos, por causa das desgraças que vão cair sobre vós. 
As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas pela traça. O vosso 
ouro e a vossa prata enferrujaram-se, e a sua ferrugem vai dar testemunho contra vós e 
devorar a vossa carne como fogo. Acumulastes tesouros no fim dos tempos. Privastes do 
salário os trabalhadores que ceifaram as vossas terras. O seu salário clama; e os brados dos 
ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor do Universo. Levastes na terra uma vida regalada 
e libertina, cevastes os vossos corações para o dia da matança. Condenastes e matastes o 
justo e ele não vos resiste. Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO          Mc 9, 38-43.45.47-48 

«Quem não é contra nós é por nós. Se a tua mão é para ti ocasião de escândalo, corta-a» 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 
Naquele tempo, João disse a Jesus: «Mestre, nós vimos um homem a expulsar os demónios 
em teu nome e procurámos impedir-lho, porque ele não anda connosco». Jesus respondeu: 
«Não o proibais; porque ninguém pode fazer um milagre em meu nome e depois dizer mal de 
Mim. Quem não é contra nós é por nós. Quem vos der a beber um copo de água, por serdes 
de Cristo, em verdade vos digo que não perderá a sua recompensa. Se alguém escandalizar 
algum destes pequeninos que crêem em Mim, melhor seria para ele que lhe atassem ao 
pescoço uma dessas mós movidas por um jumento e o lançassem ao mar. Se a tua mão é para 
ti ocasião de escândalo, corta-a; porque é melhor entrar mutilado na vida do que ter as duas 
mãos e ir para a Geena, para esse fogo que não se apaga. E se o teu pé é para ti ocasião de 
escândalo, corta-o; porque é melhor entrar coxo na vida do que ter os dois pés e ser lançado 
na Geena. E se um dos teus olhos é para ti ocasião de escândalo, deita-o fora; porque é 
melhor entrar no reino de Deus só com um dos olhos do que ter os dois olhos e ser lançado 
na Geena, onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga». Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

O Evangelho apresenta-nos um grupo de discípulos ainda muito 
atrasados na aprendizagem     do “caminho do Reino”. Eles ainda raciocinam em 
termos de lógica do mundo e têm dificuldade em libertar-se dos seus interesses 
egoístas, dos seus esquemas pessoais, dos seus preconceitos, dos seus sonhos de grandeza e 
poder… Não querem entender que, para seguir Jesus, é preciso cortar com certos sentimentos 
e atitudes que são incompatíveis com a radicalidade que a opção pelo Reino exige. As 
dificuldades que estes discípulos apresentam no sentido de responder a Jesus não nos são 
estranhas: também fazem parte da nossa vida e do caminho que, dia a dia, percorremos… 
Assim, a instrução que, neste texto, Jesus dirige aos seus discípulos serve-nos também a nós. 
As propostas de Jesus destinam-se aos discípulos de todas as épocas; pretendem ajudar-nos a 
purificar a nossa opção e a integrar, de forma plena, a comunidade do Reino.  

Antes de mais, Jesus mostra aos discípulos que a comunidade do Reino não pode 
ser uma seita arrogante, fechada, intolerante, fanática, que se arroga a posse exclusiva de 
Deus e das suas propostas. Tem de ser uma comunidade que sabe qual o seu papel e a sua 
missão, mas que reconhece que não tem o exclusivo do bem e da verdade e que é capaz de se 
alegrar com os gestos de bondade e de esperança que acontecem à sua volta, mesmo quando 
esses gestos resultam da acção de não crentes ou de pessoas que não pertencem à instituição 
Igreja. O verdadeiro discípulo não tem inveja do bem que outros fazem, não sente ciúmes se 
Deus actua através de outras pessoas, não pretende ter o monopólio da verdade nem ter o 
exclusivo de Jesus. O verdadeiro discípulo esforça-se, cada dia, por testemunhar os valores 
do Reino e alegra-se com os sinais da presença de Deus em tantos irmãos com outros 
percursos religiosos, que lutam por construir um mundo mais justo e mais fraterno. 

Os discípulos do Evangelho estão preocupados com a acção de alguém que não é 
do grupo, pois temem ver postos em causa os seus sonhos pessoais de poder e de grandeza. 
Por detrás dessa preocupação dos discípulos não está o bem do homem (aquilo que, em 
última análise, devia “mover” os membros da comunidade), mas a salvaguarda de certos 
interesses egoístas. Nas nossas comunidades cristãs ou religiosas, há pessoas capazes de 
gestos incríveis de doação, de entrega, de serviço aos irmãos; mas há também pessoas cuja 
principal preocupação é proteger o espaço que conquistaram e continuar a manter um 
estatuto de poder e de prestígio…  No nosso texto, Jesus exige dos discípulos o corte radical 
com os valores, os sentimentos, as atitudes que são incompatíveis com a opção pelo Reino. O 
discípulo de Jesus nunca está acomodado, instalado, conformado; mas está sempre atento e 
vigilante, procurando detectar e eliminar da sua existência tudo aquilo que lhe impede o 
acesso à vida plena. Naturalmente, a renúncia ao egoísmo, ao comodismo, ao orgulho, aos 
esquemas pessoais, à vontade de poder e de domínio, ao apelo do êxito, ao aplauso das 
multidões, é um processo difícil e doloroso; mas é também um processo libertador e gerador 
de vida nova. O apelo de Jesus à sua comunidade no sentido de não “escandalizar” os 
pequenos, faz-nos pensar na forma como lidamos, enquanto pessoas e enquanto 
comunidades, com os pobres, os que falharam, os que têm atitudes moralmente reprováveis, 
aqueles que têm uma fé pouco consistente, aqueles que a vida marcou negativamente, 
aqueles que a sociedade marginaliza e rejeita… 
 
 
 

ORAÇÃO… 
Senhor, hoje Peço-Te humildade para conseguir entregar-Te 

verdadeiramente o meu coração. Ensina-me a amar como Tu amas, a 
acolher como Tu acolhes, a perdoar como Tu perdoas e a dar tudo de 
mim. Só assim conseguirei pôr-me à disposição dos meus irmãos. Só 
assim verei a beleza dos gestos feitos por amor e encontrarei consolo 
por existir utilidade nos meus dias. 
 


