
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

Covid-19: Uma interpelação para a vida das Irmandades/Confrarias 
Observatório Pastoral 

Em ambiente paroquial ou outros ambientes eclesiais descobre-se a realidade das Irmandades e 
Confrarias que se relacionam directamente com a vida dos fiéis e a sua participação com a comunidade 
crente. Estas pessoas jurídicas, umas com personalidade jurídica canónica outras com personalidade 
jurídica reconhecida civilmente, inserem-se naquele que é um direito fundamental dos fiéis e que se 
encontra no c. 215 do Código de Direito Canónico, que reza da seguinte forma: «Os fiéis têm a faculdade 
de fundar e dirigir livremente associações para fins de caridade ou piedade ou para fomentar a vocação 
cristã no mundo». Por tudo isto deveremos considerar, como Sistach, que sem os seguintes elementos 
não se poderia chamar algo de associação: «os membros, a finalidade comum, o suporte estrutural ou 
organização, a intervenção da autoridade eclesiástica e uma certa estabilidade». 

Tudo isto nos conduz à realidade fundamental na vida de qualquer realidade associativa que são os 
Estatutos. Se o coração do associativismo são as pessoas que nele participam, os Estatutos são o Sistema 
Nervoso Central que permite o corpo viver e reagir perante as adversidades da vida e a construção de 
uma sociedade estruturada e capaz de viver o presente projectando o futuro. Os estatutos, fundamentais 
para a criação de qualquer tipo de associação, tanto civil como canónica, são mais do um conjunto de 
regras, mas a identificação identitária de uma associação, assumindo-se como verdadeira lei fundamental 
para todos aqueles que integram esse corpo jurídico. 

Desta forma, mesmo em realidade de limitações sanitárias, torna-se fundamental que se vivam e 
coloquem em prática os estatutos de cada associação. Ao se contemplar a realidade pastoral e vivencial 
das diversas irmandades/confrarias deparamo-nos com uma vivência quase unívoca na relação dos 
irmãos com a realidade da morte, acompanhamento no momento exequial e a oração pelos defuntos, 
sempre numa perspectiva das sétimas obras de misericórdia, corporal e espiritual. Contudo a vivência de 
fraternidade preconizada na maior parte dos estatutos das irmandades/confrarias vai para além dessa 
realidade “mortal” implicando quase sempre a relação fraterna da compaixão, interajuda e preocupação 
para com o outro, realidades essas que se encontram esquecidas ou colocadas em segundo plano. A 
construção da verdadeira fraternidade/irmandade vai para além do acompanhamento fúnebre e tem 
muitos aspectos práticos que passam ao lado da realidade da maioria das associações, ou melhor 
dizendo, da forma como os elementos das referidas associações vêm e realizam a sua relação com a 
instituição e os membros que delas fazem parte. 

No meio de uma pandemia que limita a visibilidade da acção fraternal das associações de 
irmandades nos funerais, existe a possibilidade e o apelo à redescoberta dos desafios lançados em cada 
Estatuto, porque as pessoas que exerceram o seu direito de associação e criaram essas associações viam a 
comunidade com algo que seria construído para além da morte, isto é, a  comunidade fraterna constrói-se 
na comunhão da oração, na preocupação e cuidado com o outro, procurando saber que tipo de caridade 
me impõe a fé em Cristo Jesus diante do outro e das suas dificuldades. Seria bom que cada 
Irmandade/Confraria assumisse o desafio de reler o Estatuto pelo qual foi erigido redescobrindo tesouros 
tantas vezes esquecidos, preocupações de cuidado perdidas, permitindo à comunidade cristã crescer e ser 
sinal do amor de Deus para toda a humanidade. 
Pe. Sérgio Pinho 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I     Jer 1, 4-5.17-19 
«Eu te constituí profeta entre as nações» 

 

Leitura do Livro de Jeremias 
No tempo de Josias, rei de Judá, a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: «Antes de te 
formar no ventre materno, Eu te escolhi; antes que saísses do seio de tua mãe, Eu te consagrei e te 
constituí profeta entre as nações. Cinge os teus rins e levanta-te, para ires dizer tudo o que Eu te 
ordenar. Não temas diante deles, senão serei Eu que te farei temer a sua presença. Hoje mesmo 
faço de ti uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e uma muralha de bronze, diante de todo 
este país, dos reis de Judá e dos seus chefes, diante dos sacerdotes e do povo da terra. Eles 
combaterão contra ti, mas não poderão vencer-te, porque Eu estou contigo para te salvar». 
Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL          Salmo 70 (71), 1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17 (R. cf. 15ab) 
A minha boca proclamará a vossa salvação. 
 
LEITURA II – Forma longa            1 Cor 12, 31 – 13, 13 

«Agora permanecem a fé, a esperança e a caridade; mas a maior de todas é a caridade» 
 

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S. Paulo aos Coríntios 
Irmãos: Aspirai com ardor aos dons espirituais mais elevados. Vou mostrar-vos um caminho de 
perfeição que ultrapassa tudo: Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver 
caridade, sou como bronze que ressoa ou como címbalo que retine. Ainda que eu tenha o dom da 
profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu possua a plenitude da fé, a 
ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Ainda que distribua todos os 
meus bens aos famintos e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada 
me aproveita. A caridade é paciente, a caridade é benigna; não é invejosa, não é altiva nem 
orgulhosa; não é inconveniente, não procura o próprio interesse; não se irrita, não guarda 
ressentimento; não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade; tudo desculpa, tudo 
crê, tudo espera, tudo suporta. O dom da profecia acabará, o dom das línguas há-de cessar, a 
ciência desaparecerá; mas a caridade não acaba nunca. De maneira imperfeita conhecemos, de 
maneira imperfeita profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito 
desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como 
criança. Mas quando me fiz homem, deixei o que era infantil. Agora vemos como num espelho e 
de maneira confusa, depois, veremos face a face. Agora, conheço de maneira imperfeita, depois, 
conhecerei como sou conhecido. Agora permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e a 
caridade; mas a maior de todas é a caridade. Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO             Lc 4, 21-30 

Como Elias e Eliseu, Jesus não é enviado somente aos judeus 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 
Naquele tempo, Jesus começou a falar na sinagoga de Nazaré, dizendo: «Cumpriu-se hoje mesmo 
esta passagem da Escritura que acabais de ouvir». Todos davam testemunho em seu favor e se 
admiravam das palavras cheias de graça que saíam da sua boca. E perguntavam: «Não é este o 
filho de José?». Jesus disse-lhes: «Por certo Me citareis o ditado: ‘Médico, cura-te a ti mesmo’. 
Faz também aqui na tua terra o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum». E acrescentou: 
«Em verdade vos digo: Nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Em verdade vos digo que 
havia em Israel muitas viúvas no tempo do profeta Elias, quando o céu se fechou durante três anos 
e seis meses e houve uma grande fome em toda a terra; contudo, Elias não foi enviado a nenhuma 
delas, mas a uma viúva de Sarepta, na região da Sidónia. Havia em Israel muitos leprosos no 
tempo do profeta Eliseu; contudo, nenhum deles foi curado, mas apenas o sírio Naamã». Ao 
ouvirem estas palavras, todos ficaram furiosos na sinagoga. Levantaram-se, expulsaram Jesus da 
cidade e levaram-n’O até ao cimo da colina sobre a qual a cidade estava edificada, a fim de O 
precipitarem dali abaixo. Mas Jesus, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. 
Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

O tema da liturgia deste Domingo convida a reflectir sobre o 
“caminho do profeta”: caminho de sofrimento, de solidão, de risco, 
mas também caminho de paz e de esperança, porque é um caminho onde Deus 
está. A liturgia de hoje assegura ao “profeta” que a última palavra será sempre 
de Deus: “não temas, porque Eu estou contigo para te salvar”. 

A primeira leitura apresenta a figura do profeta Jeremias. Escolhido, 
consagrado e constituído profeta pelo Senhor, Jeremias vai arrostar com todo o 
tipo de dificuldades; mas não desistirá de concretizar a sua missão e de tornar 
uma realidade viva no meio dos homens a Palavra de Deus. A segunda leitura 
parece um tanto desenquadrada desta temática: fala do amor – o amor 
desinteressado e gratuito – apresentando-o como a essência da vida cristã. Pode, 
no entanto, ser entendido como um aviso ao “profeta” no sentido de se deixar 
guiar pelo amor e nunca pelo próprio interesse… Só assim a sua missão fará 
sentido.  

O Evangelho apresenta-nos o profeta Jesus, desprezado pelos habitantes 
de Nazaré (eles esperavam um Messias espectacular e não entenderam a 
proposta profética de Jesus). O episódio anuncia a rejeição de Jesus pelos 
judeus e o anúncio da Boa Nova a todos os que estiverem dispostos a acolhê-la 
– sejam pagãos ou judeus. 

 “Nenhum profeta é bem recebido na sua terra”. Os habitantes de 
Nazaré julgam conhecer Jesus, viram-n’O crescer, sabem identificar a sua 
família e os seus amigos, mas, na realidade, não perceberam a profundidade do 
seu mistério. Trata-se de um conhecimento superficial, teórico, que não leva a 
uma verdadeira adesão à proposta de Jesus. Na realidade, é uma situação que 
pode não nos ser totalmente estranha: lidamos todos os dias com Jesus, somos 
capazes de falar algumas horas sobre Ele; mas a sua proposta tem impacto em 
nós e transforma a nossa existência?  

 “Faz também aqui na terra o que ouvimos dizer que fizestes em 
Cafarnaum” – pedem os habitantes de Nazaré. Esta é a atitude de quem procura 
Jesus para ver o seu espectáculo ou para resolver os seus problemazinhos 
pessoais. Supõe a perspectiva de um Deus comerciante, de quem nos 
aproximamos para fazer negócio. Qual é o nosso Deus? O Deus de quem 
esperamos espectáculo em nosso favor, ou o Deus que em Jesus nos apresenta 
uma proposta séria de salvação que é preciso concretizar na vida do dia a dia? 

Como na primeira leitura, o Evangelho propõe-nos uma reflexão sobre 
o “caminho do profeta”: é um caminho onde se lida, permanentemente, com a 
incompreensão, com a solidão, com o risco… É, no entanto, um caminho que 
Deus nos chama a percorrer, na fidelidade à sua Palavra. Temos a coragem de 
seguir este caminho? As “bocas” dos outros, as críticas que magoam, a solidão 
e o abandono, alguma vez nos impediram de cumprir a missão que o nosso 
Deus nos confiou? 
 
 

ORAÇÃO… 
Tal como Jesus experimentou a rejeição, também nós devemos 

ter presente que, no nosso caminho, iremos encontrar adversidades. 
Jesus, peço-Te a graça de perceber que Tu me amas como sou, de estar 
sempre em crescimento contigo. Que eu viva com o desejo de crescer 
contigo no caminho do Evangelho. 
 


