
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

Doze desafios para a Igreja no Ano Novo 
Observatório Pastoral 

No início de cada ano, ao tocarem as doze badaladas da meia noite, deparamo-nos com uma tradição 
pagã/supersticiosa, que se foi uniformizando na mentalidade e nas tradições sociais, de se comerem doze passas 
enquanto se pedem doze desejos para o novo ano. A verdade é que, sem se comerem as passas, seria bom que se 
expressassem doze desafios ou doze desejos para a Igreja no novo ano que se inicia, sempre com a perspectiva 
coerente e humana de S. Paulo VI: “Homens sede homens”. 

Abrir – Em pleno tempo sinodal, em que toda a comunidade eclesial é chamada a caminhar como um todo 
na construção de uma Igreja que se quer renovada e aberta ao mundo e ao indivíduo, é essencial que se construa 
uma abertura ao mundo para o transformar a partir de dentro, algo que apenas é possível se se olhar como um 
todo, numa luta contra a suposta superioridade eclesial. 

Escutar – Os problemas do mundo não são problemas externos à vida eclesial, mas fazem parte de um 
caminho de transformação e de actualização da fé, devendo ser acolhidos de maneira coerente e séria. 

Acolher – Num mundo de solidão e individualismo o acolhimento de quem sofre e necessita de um ombro 
amigo é fundamental para dar dignidade e valorizar a pessoa humana. 

Transformar – Não se pode viver numa realidade eclesial estagnada ou presa no passado porque é na 
transformação de critérios e dinâmicas que se pode actualizar a fé e viver a realidade de Cristo vivo em cada 
momento e dia. 

Celebrar – A liturgia é a imagem visível da Igreja e a sua celebração com dignidade é a entrada primordial 
na vida divina. Os cristãos deverão olhar para a celebração da liturgia como algo que faz parte de si procurando 
que a mesma seja desclericalizada. 

Contemplar – Num mundo marcado pelo materialismo e pelo mecanicismo cego, a Igreja poderá ser fonte 
de uma perspectiva de contemplação, não apenas da realidade transcendente e divina, mas também da realidade 
humana e de todos os desafios ético/morais que as inovações tecnológicas vão lançando. 

Renovar – Se é verdade que a Igreja tem muito para dar à realidade humana, mesmo que esta não deseje 
receber, também é verdade que existe muita coisa a receber e é importante que a Igreja tenha humildade para 
receber e se renovar. 

Converter – A chamada à conversão é essencial para um caminho coerente com o amor de Deus, 
constantemente oferecido à humanidade. A conversão tem um lugar fundamental na vida do cristão, mas existe 
sempre o perigo de ser adulterada. A conversão solicitada não é a si próprio, mas à Palavra de Deus. 

Participar – Independentemente da sua interacção com a vida eclesial activa todos os cristãos fazem parte 
do Corpo da Igreja e seria bom que todos sentissem isso para que todos os baptizados vivam uma participação 
activa. 

Comungar – A vida comunitária e litúrgica é fundamental para a proximidade com a pessoa de Jesus 
Cristo. As restrições sanitárias derivadas da pandemia vivida na actualidade afectaram a normal participação 
dos fiéis. Comungar deve ser um desejo para o novo ano no desejo da existência de uma participação activa e 
presencial dos fiéis na vida litúrgica personificada no gesto eucarístico fundamental da comunhão. 

Inovar – Não se pode ter medo da novidade, mas também não se pode perder o tesouro da tradição. A 
inovação é sempre necessária numa relação harmoniosa entre a novidade e a tradição. No entanto, sem um 
desejo inovador as consequências podem ser nefastas com a cristalização da pastoral eclesial. 

Sair – O verbo sair será um constante desafio para a Igreja deste e de todos os anos, porque quando se 
deseja a frutificação do Evangelho vive-se “uma dinâmica de êxodo e do dom, de sair de si mesmo, de caminhar 
e de semear sempre de novo, sempre mais além.» (Papa Francisco, A alegria do Evangelho, 21). 
Pe. Sérgio Pinho 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I         Is. 62, 1-5 
«A esposa é a alegria do marido» 

 
Leitura do Livro de Isaías 
Por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não terei repouso, enquanto a 
sua justiça não despontar como a aurora e a sua salvação não resplandecer como facho 
ardente. Os povos hão-de ver a tua justiça e todos os reis a tua glória. Receberás um 
nome novo, que a boca do Senhor designará. Serás coroa esplendorosa nas mãos do 
Senhor, diadema real nas mãos do teu Deus. Não mais te chamarão «Abandonada», nem 
à tua terra «Deserta», mas hão-de chamar-te «Predilecta» e à tua terra «Desposada», 
porque serás a predilecta do Senhor e a tua terra terá um esposo. Tal como o jovem 
desposa uma virgem, o teu Construtor te desposará; e como a esposa é a alegria do 
marido, tu serás a alegria do teu Deus. Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL       Salmo 95 (96), 1-3.7-8a.9-10a.c (R. 3) 
Anunciai em todos os povos as maravilhas do Senhor. 
 
LEITURA II                    1 Cor 12, 4-11 

«Um só e o mesmo Espírito, distribuindo a cada um conforme Lhe agrada» 
 
Leitura da primeira Epístola do apóstolo S. Paulo aos Coríntios 
Irmãos: Há diversidade de dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade 
de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo 
Deus que realiza tudo em todos. Em cada um se manifestam os dons do Espírito para o 
bem comum. A um o Espírito dá a mensagem da sabedoria, a outro a mensagem da 
ciência, segundo o mesmo Espírito. É um só e o mesmo Espírito que dá a um o dom da 
fé, a outro o poder de curar; a um dá o poder de fazer milagres, a outro o de falar em 
nome de Deus; a um dá o discernimento dos espíritos, a outro o de falar diversas 
línguas, a outro o dom de as interpretar. Mas é um só e o mesmo Espírito que faz tudo 
isto, distribuindo os dons a cada um conforme Lhe agrada. Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO             Jo 2, 1-11 

O primeiro milagre de Jesus 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
Naquele tempo, realizou-se um casamento em Caná da Galileia e estava lá a Mãe de 
Jesus. Jesus e os seus discípulos foram também convidados para o casamento. A certa 
altura faltou o vinho. Então a Mãe de Jesus disse-Lhe: «Não têm vinho». Jesus 
respondeu-Lhe: «Mulher, que temos nós com isso? Ainda não chegou a minha hora». 
Sua Mãe disse aos serventes: «Fazei tudo o que Ele vos disser». Havia ali seis talhas de 
pedra, destinadas à purificação dos judeus, levando cada uma de duas a três medidas. 
Disse-lhes Jesus: «Enchei essas talhas de água». Eles encheram-nas até acima. Depois 
disse-lhes: «Tirai agora e levai ao chefe de mesa». E eles levaram. Quando o chefe de 
mesa provou a água transformada em vinho, – ele não sabia de onde viera, pois só os 
serventes, que tinham tirado a água, sabiam – chamou o noivo e disse-lhe: «Toda a 
gente serve primeiro o vinho bom e, depois de os convidados terem bebido bem, serve o 
inferior. Mas tu guardaste o vinho bom até agora». Foi assim que, em Caná da Galileia, 
Jesus deu início aos seus milagres. Manifestou a sua glória e os discípulos acreditaram 
n’Ele. Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

A liturgia de hoje apresenta a imagem do casamento como 
imagem que exprime de forma privilegiada a relação de amor que 
Deus (o marido) estabeleceu com o seu Povo (a esposa). A questão fundamental 
é, portanto, a revelação do amor de Deus. 

A primeira leitura define o amor de Deus como um amor inquebrável e 
eterno, que continuamente renova a relação e transforma a esposa, sejam quais 
forem as suas falhas passadas. Nesse amor nunca desmentido, reside a alegria 
de Deus. 

A segunda leitura fala dos “carismas” – dons, através dos quais 
continua a manifestar-se o amor de Deus. Como sinais do amor de Deus, eles 
destinam-se ao bem de todos; não podem servir para uso exclusivo de alguns, 
mas têm de ser postos ao serviço de todos com simplicidade. É essencial que na 
comunidade cristã se manifeste, apesar da diversidade de membros e de 
carismas, o amor que une o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 

O Evangelho apresenta, no contexto de um casamento (cenário da 
“aliança”), um “sinal” que aponta para o essencial do “programa” de Jesus: 
apresentar aos homens o Pai que os ama, e que com o seu amor os convoca para 
a alegria e a felicidade plenas. 

Quando a relação com Deus assenta num jogo intrincado de ritos 
externos, de regras e de obrigações que é preciso cumprir, a religião torna-se 
um pesadelo insuportável que tiraniza e oprime. Ora, Jesus veio revelar-nos 
Deus como um Pai bondoso e terno, que fica feliz quando pode amar os seus 
filhos. É esse o “vinho” que Jesus veio trazer para alegrar a “aliança”: o 
“vinho” do amor de Deus, que produz alegria e que nos leva à festa do encontro 
com o Pai e com os irmãos. A nossa “religião” é isto mesmo – o encontro com 
o Jesus que nos dá o vinho do amor? 

O que é que os nossos olhos e os nossos lábios revelam aos outros: a 
alegria que brota de um coração cheio de amor, ou o medo e a tristeza que 
brotam de uma religião de pesadelo, de leis e de medo? 

Com qual das personagens que participam da “boda” nos identificamos: 
com o chefe de mesa, comodamente instalado numa religião estéril, vazia e 
hipócrita, com a “mulher”/mãe que pede a Jesus que resolva a situação, ou com 
os “serventes” que vão fazer “tudo o que Ele disser” e colaborar com Jesus no 
estabelecimento da nova realidade? 
 
 
 
 
 
 
 

ORAÇÃO… 
O primeiro milagre de Jesus ocorreu numa festa de casamento, 

na celebração do início de uma vida que será construída a dois. Não 
consigo deixar de sorrir ao imaginar este cenário, um momento de 
alegria, partilhado em família e amigos. É assim que nos convidas a 
viver! Celebrando e partilhando a alegria com aqueles que nos 
rodeiam. Obrigado, Jesus! 
 
 


