
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

Eu sou algo mais do que sou… eu sou “Eu+Nós” 
Observatório Pastoral 

A desconexão com outros seres humanos potencia sentimentos de solidão, desamparo, 
desesperança, o questionamento da existência, o propósito e sentido na vida… é uma das 
principais fontes de sofrimento humano segundo Viktor Frankl, psiquiatra e filósofo. 
Podemos sentir-nos desconectados de nós e dos outros, num “eu” solitário e isolado. Mas, 
numa perspectiva mais ampla, quem somos pode ser algo mais, mais amplo que o cérebro, 
maior até mesmo do que o corpo. No IntraConnected, um livro lançado em finais de 2022, 
Dan Siegel, Psiquiatra e Professor Universitário, explora a ideia “Eu + Nós”. A interconexão 
do eu com os outros e com o mundo ao nosso redor, ao encontro da filosofia Ubuntu, “eu sou 
porque nós somos“, enfatiza a interconectividade e a interdependência das pessoas, a 
importância da colaboração, da empatia e do apoio mútuo para a construção de uma 
sociedade saudável e harmoniosa. 

A partir da ciência da interconectividade, que aprofunda a compreensão de como as 
diferentes partes de um sistema ou organismo estão interconectadas e, como essas conexões 
afectam o funcionamento do sistema como um todo, ou seja, nenhum sistema pode ser 
compreendido de forma isolada, numa visão integrada e holística do mundo e das pessoas. 
Nesta perspectiva, o “eu” não é apenas uma construção individual, é também moldado pelas 
nossas relações e conexões com os outros. Em suma, a nossa identidade é uma construção 
dinâmica e em constante mudança, influenciada pelo nosso contexto social, o “nós”, e só 
somos inteiramente, se formos “nós”. A título de exemplo, as nossas relações familiares 
podem afectar nossa auto-estima e autoconfiança, enquanto as nossas relações profissionais e 
de amizade podem influenciar nossos objectivos e ambições. As normas culturais e sociais 
também afectam como as pessoas se percebem e como são percebidas por outros, podendo 
ter impacto positivo na concretização dos objectivos e eficiência dos processos de tomada de 
decisão, pelo suporte, perspectivas adicionais e uma rede de relações significativas. O 
sentimento de pertença a uma comunidade ou grupo fortalece a nossa auto-estima e 
resiliência, aumenta a nossa capacidade de enfrentar desafios e superar obstáculos, 
oferecendo um sentido de identidade e propósito. Estas conexões e relações fornecem um 
forte suporte emocional e psicológico, valioso no combate à solidão e vazio, um dos maiores 
desafios societais deste século. 

Porque somos algo mais profundo do que a nossa mera existência física, um produto das 
relações interpessoais e do ambiente, que moldam a nossa identidade, determinando como 
nos relacionamos com o mundo. Não somos apenas um ser isolado, mas sim uma parte da 
teia complexa de conexões que formam o todo da existência. Desta forma, não estamos sós 
porque eu sou algo mais do que sou, eu sou “Eu+Nós”. 
Marisa Marques; Rosa Silva – PES Viseu, Pastoral de Ensino Superior 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I    Sir 15, 16-21 (15-20) 
«Não mandou a ninguém fazer o mal» 

Leitura do Livro de Ben-Sirá 
Se quiseres, guardarás os mandamentos: ser fiel depende da tua vontade. Deus pôs diante de ti o 
fogo e a água: estenderás a mão para o que desejares. Diante do homem estão a vida e a morte: o 
que ele escolher, isso lhe será dado. Porque é grande a sabedoria do Senhor, Ele é forte e poderoso 
e vê todas as coisas. Seus olhos estão sobre aqueles que O temem, Ele conhece todas as coisas do 
homem. Não mandou a ninguém fazer o mal, nem deu licença a ninguém de cometer o pecado. 
Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL    Salmo 118 (119), 1-2.4-5.17-18.33-34 (R. 1b) 
Ditoso o que anda na lei do Senhor. 
 
LEITURA II          1 Cor 2, 6-10 

«Antes dos séculos Deus predestinou a sabedoria para a nossa glória» 
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S. Paulo aos Coríntios 
Irmãos: Nós falamos de sabedoria entre os perfeitos, mas de uma sabedoria que não é deste 
mundo, nem dos príncipes deste mundo, que vão ser destruidos. Falamos da sabedoria de Deus, 
misteriosa e oculta, que já antes dos séculos Deus tinha destinado para a nossa glória. Nenhum dos 
príncipes deste mundo a conheceu; porque se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o 
Senhor da glória. Mas, como está escrito, «nem os olhos viram, nem os ouvidos escutaram, nem 
jamais passou pelo pensamento do homem o que Deus preparou para aqueles que O amam». Mas a 
nós Deus o revelou por meio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo penetra todas as coisas, 
até o que há de mais profundo em Deus. 
Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO – Forma longa            Mt 5, 17-37 

«Foi dito aos antigos... Eu, porém, digo-vos...» 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Não penseis que vim revogar a Lei ou os 
Profetas; não vim revogar, mas completar. Em verdade vos digo: Antes que passem o céu e a terra, 
não passará da Lei a mais pequena letra ou o mais pequeno sinal, sem que tudo se cumpra. 
Portanto, se alguém transgredir um só destes mandamentos, por mais pequenos que sejam, e 
ensinar assim aos homens, será o menor no reino dos Céus. Mas aquele que os praticar e ensinar 
será grande no reino dos Céus. Porque Eu vos digo: Se a vossa justiça não superar a dos escribas e 
fariseus, não entrareis no reino dos Céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: ‘Não matarás; quem 
matar será submetido a julgamento’. Eu, porém, digo-vos: Todo aquele que se irar contra o seu 
irmão será submetido a julgamento. Quem chamar imbecil a seu irmão será submetido ao Sinédrio, 
e quem lhe chamar louco será submetido à geena de fogo. Portanto, se fores apresentar a tua oferta 
ao altar e ali te recordares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante 
do altar, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e vem depois apresentar a tua oferta. 
Reconcilia-te com o teu adversário, enquanto vais com ele a caminho, não seja caso que te 
entregue ao juiz, o juiz ao guarda, e sejas metido na prisão. Em verdade te digo: Não sairás de lá, 
enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes que foi dito: ‘Não cometerás adultério’. Eu, 
porém, digo-vos: Todo aquele que olhar para uma mulher com maus desejos já cometeu adultério 
com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e lança-o para 
longe de ti, pois é melhor perder-se um só dos teus olhos do que todo o corpo ser lançado na 
geena. E se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e lança-a para longe de ti, porque 
é melhor que se perca um só dos teus membros, do que todo o corpo ser lançado na geena. 
Também foi dito: ‘Quem repudiar sua mulher dê-lhe certidão de repúdio’. Eu, porém, digo-vos: 
Todo aquele que repudiar sua mulher, salvo em caso de união ilegítima, expõe-na ao adultério. E 
quem se casar com uma repudiada comete adultério. Ouvistes ainda que foi dito aos antigos: ‘Não 
faltarás ao que tiveres jurado, mas cumprirás diante do Senhor o que juraste’. Eu, porém, digo-vos 
que não jureis em caso algum: nem pelo Céu, que é o trono de Deus; nem pela terra, que é o 
escabelo dos seus pés; nem por Jerusalém, que é a cidade do grande Rei. Também não jures pela 
tua cabeça, porque não podes fazer branco ou preto um só cabelo. A vossa linguagem deve ser: 
‘Sim, sim; não, não’. O que passa disto vem do Maligno». Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

A liturgia de hoje garante-nos que Deus tem um projecto de salvação 
para que o homem possa chegar à vida plena e propõe-nos uma reflexão sobre a 
atitude que devemos assumir diante desse projecto. A primeira leitura recorda, 
no entanto, que o homem é livre de escolher entre a proposta de Deus (que conduz à vida e à 
felicidade) e a auto-suficiência do próprio homem (que conduz, quase sempre, à morte e à 
desgraça). Para ajudar o homem que escolhe a vida, Deus propõe “mandamentos”: são os 
“sinais” com que Deus delimita o caminho que conduz à salvação. Na segunda leitura, Paulo 
apresenta o projecto salvador de Deus (aquilo que ele chama “sabedoria de Deus” ou “o 
mistério”). É um projecto que Deus preparou desde sempre “para aqueles que o amam”, que 
esteve oculto aos olhos dos homens, mas que Jesus Cristo revelou com a sua pessoa, as suas 
palavras, os seus gestos e, sobretudo, com a sua morte na cruz (pois aí, no dom total da vida, 
revelou-se aos homens a medida do amor de Deus e mostrou-se ao homem o caminho que 
leva à realização plena). 

O Evangelho completa a reflexão, propondo a atitude de base com que o homem 
deve abordar esse caminho balizado pelos “mandamentos”: não se trata apenas de cumprir 
regras externas, no respeito estrito pela letra da lei; trata-se de assumir uma verdadeira 
atitude interior de adesão a Deus e às suas propostas, que tenha, depois, correspondência em 
todos os passos da vida. Os discípulos de Jesus são convidados a viver na dinâmica do 
“Reino”, isto é, a acolher com alegria e entusiasmo o projecto de salvação que Deus quis 
oferecer aos homens e a percorrer, sem desfalecer, num espírito de total adesão, o caminho 
que conduz à vida plena. 

Cumprir um conjunto de regras externas não assegura, automaticamente, a 
salvação, nem garante o acesso à vida eterna; mas, o acesso à vida em plenitude passa por 
uma adesão total (com a mente, com o coração, com a vida) às propostas de Deus. Os nossos 
comportamentos externos têm de resultar, não do medo ou do calculismo, mas de uma 
verdadeira atitude interior de adesão a Deus e às suas propostas. “Não matar”, é, segundo 
Jesus, evitar tudo aquilo que cause dano ao meu irmão. Tenho consciência de que posso 
“matar” com certas atitudes de egoísmo, de prepotência, de autoritarismo, de injustiça, de 
indiferença, de intolerância, de calúnia e má língua que magoam o outro, que destroem a sua 
dignidade, o seu bem-estar, as suas relações, a sua paz? Tenho consciência que brincar com a 
dignidade do meu irmão, ofendê-lo, inventar caminhos tortuosos para o desacreditar ou 
desmoralizar é um crime contra o irmão? Tenho consciência que ignorar o sofrimento de 
alguém, ficar indiferente a quem necessita de um gesto de bondade, de misericórdia, de 
reconciliação, é assassinar a vida? Não podemos deixar, nunca, que as leis (mesmo que sejam 
leis muito “sagradas”) se transformem num absoluto ou que contribuam para escravizar o 
homem. As leis, os “mandamentos”, devem ser apenas “sinais” indicadores desse caminho 
que conduz à vida plena; mas o que é verdadeiramente importante, é o homem que caminha 
na história, com os seus defeitos e fracassos, em direcção à felicidade e à vida definitiva. 
 

ORAÇÃO… 
Vivemos expostos a tentações, ao poder do dinheiro, 

dificuldades, injustiças, fingimentos, mentiras e egoísmo. 
Precisamos, por isso, de examinar a nossa consciência de modo 
frequente. Jesus, ajuda-me a saber escolher o bem e a rejeitar o 
mal, a empenhar-me numa vida coerente com a tua Palavra. 
Concede-me a graça do amor, do perdão, da benevolência, do 
discernimento, da disponibilidade, da misericórdia e da 
sabedoria, de forma a estar sempre reconciliado com Deus e com 
o meu próximo. 
 


