
 
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

Não temos pensado um catolicismo que acompanhe os questionamentos ao longo da vida 
Observatório Pastoral 

Vivemos um tempo de reconfiguração do religioso. Em grande medida, a crise que vivemos não é 
tanto de fé, do crer, quanto de pertença. 

Isto obriga-nos a perguntar se as formas de pertença continuam a ser todas oportunas, eficazes. 
Penso, por exemplo, na organização territorial que vigorou durante séculos; a base da Igreja eram as 
paróquias, e estas comunidades estavam inscritas em determinado território. Hoje, a noção de habitação, 
de territorialidade, tornou-se fluida, porque a modernidade, como explicou Bauman, é líquida. Já 
deixámos de estar num só lugar. Tudo é fluxo. 

Por isso, não podemos imaginar as comunidades com as tinas, com a arquitectura que serviu durante 
séculos. Isto obriga-nos a uma pergunta: o que é que hoje corporiza a identidade cristã? Como é que o 
sujeito se reconhece cristão? E como é que é reconhecido pela comunidade eclesial e pela sociedade 
onde está inscrito? 

Hoje fala-se muito dos cristãos culturais, que são, talvez aqueles que não têm uma prática 
sacramental, mas que continuam a manter uma ligação cultural, ou ética, de valores com o cristianismo. 
É muito importante não os descartar imediatamente, dizendo que não são cristãos, que o que vivem não é 
cristianismo. 

Temos de perceber a complexidade da contemporaneidade e, ao mesmo tempo, valorizar, purificar, 
adensar, ir ao encontro. A evangelização não pode desconhecer este grande número de pessoas que se 
dizem crentes, mas têm uma frágil pertença ao cristianismo institucional. 

E um desafio muito grande, de escuta, de encontro, de criação e adopção de novas linguagens. É 
necessária uma criatividade pastoral grande para perceber que tipo de evangelização podemos fazer e 
quais são os seus destinatários. 

Durante muitos séculos, como é que se chegava a ser cristão? Por transmissão geracional, familiar, 
por pertença a determinado território, e por iniciação num tempo determinado da vida, que muitas vezes 
era a infância. 

Todos fomos baptizados quando éramos bebés, recebemos a catequese nos primeiros anos, com a 
escolaridade obrigatória. Depois… os cristãos são muitas vezes deixados à sua sorte, e não há mais 
formação, não há catequese de adultos, não há o pensar de um catolicismo que acompanha o 
questionamento das várias etapas da vida: a juventude, a primeira idade adulta, a segunda, a terceira. Isto 
são tudo desafios para pensar. 

É muito importante ser sensível à complexidade e ter a sabedoria que Jesus fala na parábola: Tu 
plantaste trigo, mas também cresceu joio; queres que arranquemos tudo? E Ele diz: não, deixa crescer, e 
depois veremos. 

Esta confiança em deixar maturar uma experiência, trabalhando e acompanhando esse 
amadurecimento – que hoje acontece de maneira muito heterogénea, diversificada, já não é como era – 
lembra a confiança que Deus deposita no ser humano. Como dizia o teólogo Urs von Balthazar, Deus 
sabe esperar por todos. 
Card. José Tolentino Mendonça, In Jesuítas Brasil, 02.08.2021 
 

*********************************************************************** 

N.B.:  

Domingo 2ªfeira 3ª 
feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado Domingo 

28 29 30 31 01 Setembro 02 03 04 

9h 
Forninhos 
 
10h15 
Dornelas 
 
11h30 
Queiriz 
 
14h30 
Matança 

* * 

10h30 Lar 
de Forninhos 
 
18h30 
Forninhos 

18h30 Mosteiro – 
Nª Sra Lurdes 
(PenaVerde) 
 
19h30 Queiriz 

18h Fonte 
Fria 
(Matança) 
 
19h30 
Dornelas 

18h30 
Matança 

9h 
Forninhos 
 
10h15 
Dornelas 
 
11h30 
PenaVerde 
 
14h30 
Queiriz 

 
de 28 de Agosto a 04 de Setembro de 2022 

_______________________________________________________ 
 

DOMINGO XXII DO TEMPO COMUM – ano C 
 
 

 
 

 

Folha Dominical 
Boletim In-Formativo 

 
Pe. Jorge Gomes: (00351)934118633 * paroquiasagb@gmail.com 
Pe. André Silva: 968239911 * aguiardabeiraparoquias@outlook.com 
Pe. Silvério Cardoso: 232577113 – Carapito 
Residência Paroquial * 3570-047 Aguiar da Beira * 232688122 

mailto:paroquiasagb@gmail.com
mailto:aguiardabeiraparoquias@outlook.com


Palavra de Deus… 
 

LEITURA I  Sir 3, 19-21.30-31 (gr.17-18.20.28-29) 
«Humilha-te e encontrarás graça diante do Senhor» 

 
Leitura do Livro de Ben-Sirá 
Filho, em todas as tuas obras procede com humildade e serás mais estimado do 
que o homem generoso. Quanto mais importante fores, mais deves humilhar-te 
e encontrarás graça diante do Senhor. Porque é grande o poder do Senhor e os 
humildes cantam a sua glória. A desgraça do soberbo não tem cura, porque a 
árvore da maldade criou nele raízes. O coração do sábio compreende as 
máximas do sábio e o ouvido atento alegra-se com a sabedoria. 
Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL           Salmo 67 (68), 4-7ab.10-11 (R. cf. 11b) 
Na vossa bondade, Senhor, preparastes uma casa para o pobre. 
 
LEITURA II                Hebr 12, 18-19.22-24a 

«Aproximastes-vos do monte Sião, da cidade do Deus vivo» 
 
Leitura da Epístola aos Hebreus 
Irmãos: Vós não vos aproximastes de uma realidade sensível, como os israelitas 
no monte Sinai: o fogo ardente, a nuvem escura, as trevas densas ou a 
tempestade, o som da trombeta e aquela voz tão retumbante que os ouvintes 
suplicaram que não lhes falasse mais. Vós aproximastes-vos do monte Sião, da 
cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, de muitos milhares de Anjos em 
reunião festiva, de uma assembleia de primogénitos inscritos no Céu, de Deus, 
juiz do universo, dos espíritos dos justos que atingiram a perfeição e de Jesus, 
mediador da nova aliança. Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO                  Lc 14, 1.7-14 

«Quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado» 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 
Naquele tempo, Jesus entrou, num sábado, em casa de um dos principais 
fariseus para tomar uma refeição. Todos O observavam. Ao notar como os 
convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus disse-lhes esta parábola: 
«Quando fores convidado para um banquete nupcial, não tomes o primeiro 
lugar. Pode acontecer que tenha sido convidado alguém mais importante do que 
tu; então, aquele que vos convidou a ambos, terá que te dizer: ‘Dá o lugar a 
este’; e ficarás depois envergonhado, se tiveres de ocupar o último lugar. Por 
isso, quando fores convidado, vai sentar-te no último lugar; e quando vier 
aquele que te convidou, dirá: ‘Amigo, sobe mais para cima’; ficarás então 
honrado aos olhos dos outros convidados. Quem se exalta será humilhado e 
quem se humilha será exaltado». Jesus disse ainda a quem O tinha convidado: 
«Quando ofereceres um almoço ou um jantar, não convides os teus amigos nem 
os teus irmãos, nem os teus parentes nem os teus vizinhos ricos, não seja que 
eles por sua vez te convidem e assim serás retribuído. Mas quando ofereceres 
um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos; e serás feliz 
por eles não terem com que retribuir-te: ser-te-á retribuído na ressurreição dos 
justos.  Palavra da salvação. 

Palavra na Vida… 
 

A liturgia deste Domingo propõe-nos uma reflexão sobre alguns 
valores que acompanham o desafio do “Reino”: a humildade, a 
gratuidade, o amor desinteressado. 

Na primeira leitura, um sábio do início do séc. II a.C. aconselha a humildade 
como caminho para ser agradável a Deus e aos homens, para ter êxito e ser feliz. É 
a reiteração da mensagem fundamental que a Palavra de Deus hoje nos apresenta. A 
segunda leitura convida os crentes instalados numa fé cómoda e sem grandes 
exigências, a redescobrir a novidade e a exigência do cristianismo; insiste em que o 
encontro com Deus é uma experiência de comunhão, de proximidade, de amor, de 
intimidade, que dá sentido à caminhada do cristão. Aparentemente, esta questão não 
tem muito a ver com o tema principal da liturgia deste domingo; no entanto, 
podemos ligar a reflexão desta leitura com o tema central da liturgia de hoje – a 
humildade, a gratuidade, o amor desinteressado – através do tema da exigência: a 
vida cristã – essa vida que brota do encontro com o amor de Deus – é uma vida que 
exige de nós determinados valores e atitudes, entre os quais avultam a humildade, a 
simplicidade, o amor que se faz dom. 

O Evangelho coloca-nos no ambiente de um banquete em casa de um fariseu. O 
enquadramento é o pretexto para Jesus falar do “banquete do Reino”. A todos os 
que quiserem participar desse “banquete”, Ele recomenda a humildade; ao mesmo 
tempo, denuncia a atitude daqueles que conduzem as suas vidas numa lógica de 
ambição, de luta pelo poder e pelo reconhecimento, de superioridade em relação aos 
outros… Jesus sugere, também, que para o “banquete do Reino” todos os homens 
são convidados; e que a gratuidade e o amor desinteressado devem caracterizar as 
relações estabelecidas entre todos os participantes do “banquete”. 

Na nossa sociedade, agressiva e competitiva, o valor da pessoa mede-se pela sua 
capacidade de se impor, de ter êxito, de triunfar, de ser o melhor… Quem tem valor 
é quem consegue ser presidente do conselho de administração da empresa aos trinta 
e poucos anos, ou o empregado com mais índices de venda, ou o condutor que, na 
estrada, põe em risco a sua vida, mas chega uns segundos à frente dos outros… 
Todos os outros são vencidos, incapazes, fracos, olhados com comiseração.  

Assistimos, por vezes, a uma corrida desenfreada na comunidade cristã pelos 
primeiros lugares. É uma luta – para alguns de vida ou de morte – em que se recorre 
a todos os meios: a intriga, a exibição, a defesa feroz do lugar conquistado, a 
humilhação de quem faz sombra ou incomoda… Para Jesus, as coisas são bastante 
claras: esta lógica não tem nada a ver com a lógica do “Reino”; quem prefere 
esquemas de superioridade, de prepotência, de humilhação dos outros, de ambição, 
de orgulho, está a impedir a chegada do “Reino”. Atenção: isto talvez não se 
aplique só àquela pessoa da nossa comunidade que detestamos e cujo nome nos 
apetece dizer sempre que ouvimos falar em gente que só gosta de mandar e se 
considera superior aos outros; isto talvez se aplique também em maior ou menor 
grau, a cada um de nós. 
 

ORAÇÃO 
Quero seguir os Teus gostos e preferências, Senhor, Tu que 

não vieste ao nosso mundo para ser servido, mas para servir e dar a 
vida. Ensina-me a sabedoria dos que escolhem o último lugar, 
porque aí Te posso encontrar com os meus irmãos que precisam de 
ser servidos e amados. Que eu saiba viver como Tu, dando-me 
gratuitamente, sem esperar outra recompensa do que a alegria de 
fazer o bem. 


