
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

Viseu: Bispo aponta a Quaresma marcada pela «intensidade» do processo sinodal 
«Que ninguém fique de fora da auscultação desse sentir do que é a Igreja e também 

daquilo que a Igreja tem que dar ao mundo de hoje» – D. António Luciano 
 

O bispo de Viseu disse esperar que a próxima Quaresma, que se inicia a 2 de Março, seja 
marcada pela “intensidade sinodal”, em resposta ao desafio do Papa, salientando que se 
vivem “momentos difíceis para a Igreja e para a sociedade”. 

“Eu espero que este tempo quaresmal seja um tempo de muito trabalho com intensidade 
sinodal para podermos depois dar as respostas que nos são pedidas e assim ajudarmos 
também a Igreja Universal a se reencontrar no seu caminho de amor a Deus e de serviço aos 
homens”, referiu D. António Luciano à Agência ECCLESIA. 

O bispo de Viseu assinalou que, na diocese, estão num momento importante no caminho 
do Sínodo 2021-2023, as questões estão a ser reflectidas pelos grupos, e “é importante que 
haja um trabalho de base”. 

O responsável católico pediu que “ninguém fique de fora da auscultação desse sentir do 
que é a Igreja e também daquilo que a Igreja tem que dar ao mundo de hoje”. 

D. António Luciano acrescentou que “é um trabalho do povo de Deus todo”, onde os 
sacerdotes têm um “papel muito importante” porque são os “dinamizadores nas 
comunidades”, como responsáveis e assistentes e agentes da pastoral porque “só assim a 
Igreja pode realmente encontrar-se, olhar para dentro de si e depois responder também aos 
problemas de hoje”. 

“De modo particular, em momentos difíceis para a Igreja e para a sociedade, queremos 
ser uma resposta”, afirmou. 

A Igreja Católica vai começar a viver um novo tempo litúrgico, a Quaresma, e o bispo de 
Viseu gostaria que a preparação anual para a Páscoa “marcasse profundamente as vidas, que 
libertasse o coração dos medos”, das pandemias que são “a indiferença, o individualismo”. 

“Nós queremos ser uma família em caminho sinodal e levar esta mensagem que tem que 
começar pela realidade concreta da vida, pelas pequenas comunidades às grandes 
comunidades, que ninguém fique indiferente e todos nos sintamos comprometidos neste 
desafio que a Igreja nos vai fazer que é a Quaresma e que a vivamos intensamente centrada 
no essencial que é o mistério de Cristo”. 

Em 2023, para além do Sínodo dos Bispos, vai ser também o ano da edição internacional 
da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) em Lisboa, de 1 a 6 de Agosto; a Diocese de Viseu 
vai receber os dois símbolos deste encontro – a cruz e o ícone mariano – que estão em 
peregrinação por todo o país, a partir do próximo dia 5 de Abril. 

“Estamos a empenhar-nos seriamente no acolhimento dos símbolos da Jornada Mundial 
da Juventude, a cruz levantou-se e temos de descobrir Cristo ressuscitado. Que a cruz seja 
bem-vinda, que abençoe estas terras da Diocese de Viseu”, disse D. António Luciano. 

O responsável diocesano espera que “se faça festa, haja alegria, esperança”, e a 
peregrinação dos ícones marque a vida de cada pessoa para prepararem “verdadeiramente” a 
JMJ, para acolherem quem vai participar nos ‘Dias na Diocese’ e depois, em Lisboa, serem 
“sinal de esperança, de uma Igreja renovada, viva e jovem”. 

“A Igreja será jovem, quando os jovens fizerem parte da Igreja”, afirmou. 
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N.B.: A celebração da imposição das Cinzas decorrerá de Quarta-feira a Sábado. 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I    Sir 27, 5-8 (gr. 4-7) 
«Não elogies ninguém antes de ele falar» 

 
Leitura do Livro de Ben-Sirá 
Quando agitamos o crivo, só ficam impurezas: assim os defeitos do homem 
aparecem nas suas palavras. O forno prova os vasos do oleiro e o homem é 
posto à prova pelos seus pensamentos. O fruto da árvore manifesta a qualidade 
do campo: assim as palavras do homem revelam os seus sentimentos. Não 
elogies ninguém antes de ele falar, porque é assim que se experimentam os 
homens.  Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL        Salmo 91 (92), 2-3.13-14.15-16 (R.cf. 2a) 
É bom louvar o Senhor. 
Ou: É bom louvar-Vos, Senhor, e cantar salmos ao vosso nome. 
 
LEITURA II              1 Cor 15, 54-58 

«Deu-nos a vitória por Jesus Cristo» 
 
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S. Paulo aos Coríntios 
Irmãos: Quando este nosso corpo corruptível se tornar incorruptível e este 
nosso corpo mortal se tornar imortal, então se realizará a palavra da Escritura: 
«A morte foi absorvida na vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, 
onde está o teu aguilhão?». O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado 
é a Lei. Mas dêmos graças a Deus, que nos dá a vitória por Nosso Senhor Jesus 
Cristo. Assim, caríssimos irmãos, permanecei firmes e inabaláveis, cada vez 
mais diligentes na obra do Senhor, sabendo que o vosso esforço não é inútil no 
Senhor.  Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO        Lc 6, 39-45 

«A boca fala do que transborda do coração» 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 
Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos a seguinte parábola: «Poderá um 
cego guiar outro cego? Não cairão os dois nalguma cova? O discípulo não é 
superior ao mestre, mas todo o discípulo perfeito deverá ser como o seu mestre. 
Porque vês o argueiro que o teu irmão tem na vista e não reparas na trave que 
está na tua? Como podes dizer a teu irmão: ‘Irmão, deixa-me tirar o argueiro 
que tens na vista’, se tu não vês a trave que está na tua? Hipócrita, tira primeiro 
a trave da tua vista e então verás bem para tirar o argueiro da vista do teu irmão. 
Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Cada 
árvore conhece-se pelo seu fruto: não se colhem figos dos espinheiros, nem se 
apanham uvas das sarças. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o 
bem; e o homem mau, da sua maldade tira o mal; pois a boca fala do que 
transborda do coração».  Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

O tema central da liturgia deste Domingo convida-nos a 
reflectir sobre esta questão: aquilo que nos enche o coração e que nós 
testemunhamos é a verdade de Jesus, ou são os nossos interesses e os 
nossos critérios egoístas? A primeira leitura, na mesma linha, dá um conselho 
muito prático, mas muito útil: não julguemos as pessoas pela primeira 
impressão ou por atitudes mais ou menos teatrais: deixemo-las falar, pois as 
palavras revelam a verdade ou a mentira que há em cada coração. A segunda 
leitura não tem, aparentemente, muito a ver com esta temática: é a conclusão da 
catequese de Paulo aos coríntios sobre a ressurreição. No entanto, podemos 
dizer que viver e testemunhar com verdade e coerência a proposta de Jesus é o 
caminho necessário para essa vida plena que Deus nos reserva. Do nosso 
anúncio sincero de Jesus, nasce essa comunidade de Homens Novos que é 
anúncio do tempo escatológico e da vida que nos espera. 

O Evangelho dá-nos os critérios para discernir o verdadeiro do falso 
“mestre”: o verdadeiro “mestre” é aquele que apenas apresenta a proposta de 
Jesus gerando, com o seu testemunho, comunhão, união, fraternidade, amor; o 
falso “mestre”, ao contrário, é aquele que manifesta intolerância, hipocrisia, 
autoritarismo e cujo testemunho gera divisões e confusões: o seu anúncio não 
tem nada a ver com o de Jesus. 

Todos nós, de uma forma ou de outra, somos chamados a dar 
testemunho da nossa fé e da proposta de Jesus. Esta reflexão sobre os 
verdadeiros e falsos “mestres” não é, portanto, algo que apenas diga respeito à 
hierarquia da Igreja, mas a todos os cristãos.  

Pode acontecer que a radicalidade do Evangelho de Jesus seja viciada 
pela nossa tendência em “suavizar”, “atenuar”, “adaptar”, de forma a que a 
mensagem seja mais consensual, menos radical, mais contemporizadora... Não 
estaremos, assim, a retirar à proposta de Jesus a sua capacidade transformadora 
e a escolher um caminho de facilidade? Também pode acontecer que 
anunciemos as nossas teorias e as nossas perspectivas, em lugar de anunciar 
Jesus e as suas propostas. Mais grave ainda: é possível atribuir a Jesus 
mandamentos e exigências que desvirtuam totalmente o sentido global das 
propostas que Jesus fez. Isso constitui uma grave perversão do Evangelho; e daí 
resulta, tantas vezes, opressão, medo, escravatura, em nome de Jesus. Isto tem 
acontecido, com frequência, ao longo da história da Igreja... É preciso, pois, um 
permanente confronto do nosso anúncio com o Evangelho e com o sentir da 
Igreja, a fim de que anunciemos Jesus e não traiamos a verdade da sua proposta 
libertadora. 

Podemos também correr o risco de deixar que o sentimento da nossa 
importância nos suba à cabeça; então, tornamo-nos arrogantes, exigentes, 
intolerantes, convencidos de que somos os únicos senhores da verdade. Com 
alguma frequência ouvem-se nas nossas comunidades cristãs frases como “aqui 
quem manda sou eu” ou “eu é que sei; tu não percebes nada disto”. Sempre que 
isso acontecer, convém interrogarmo-nos acerca da forma como estamos a 
exercer o nosso serviço à comunidade: estaremos a veicular a proposta de 
Jesus? A história da trave e do cisco convida-nos a reflectir sobre a hipocrisia.... 
É fácil reparar nas falhas dos outros e enveredar pela crítica fácil que, tantas 
vezes, afecta a reputação e fere a dignidade das pessoas; é difícil utilizar os 
mesmos critérios de exigência quando estão em causa as nossas pequenas e 
grandes falhas.... Somos tão exigentes connosco como somos com os outros? 
Temos consciência da nossa necessidade permanente de conversão e de 
transformação? 
 


