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Até onde?

Perante a  espantosa obediência de Abra-
ão à ‘terrível’ ordem de Deus - descrita 
com aparentes requintes de malvadez - 
para Lhe sacrificar o seu único filho - “a 
quem  tanto amas”, diz o texto -, é inevitá-
vel que nos coloquemos a pergunta: até 
onde estou eu disposto a ir na obediência 
a Deus? Com efeito, a maior parte das 
vezes e perante situações complicadas da 
vida  (doenças, desgraças, fracassos, per-
das irreparáveis, injustiças, etc.) somos le-
vados a dizer: “mas eu não mereço isto!”; 
“já não posso mais!”, “que mal fiz eu a 
Deus?…”, que são uma forma de reclamar 
da (ir)razoabilidade daquilo que nos está 
acontecendo.
Mas, por outro lado e à semelhança dos 
contemporâneos de Abraão, que, como 
diz o Salmo 106, “sacrificaram seus filhos 
e suas filhas aos demónios e derramaram 
sangue inocente, o sangue de seus filhos 
e de  suas filhas que sacrificaram aos ído-
los de Canaã” (v 37-38), também nós vamos 
sacrificando muito mais no altar de outros 
ídolos, arrastados,  como diz o papa Fran-
cisco, pelos “encantadores de serpentes” 
e “charlatães” que pululam nos nossos 
dias.
Mas a narrativa escutada não termina com 
esta exigência ‘impiedosa’ de Deus. Pelo 
contrário, uma vez testada a obediência 
de Abraão, é o mesmo Deus que faz ouvir 
a sua voz imperiosa: “não levantes a mão 
contra o menino, não lhe faças mal 
algum”! E, sob juramento, lhe assegura: 
“já que obedeceste à minha voz, na tua 
descendência serão abençoadas todas as 
nações da terra”!
De Paulo, diz-nos a segunda leitura que 
era com uma convicção semelhante à de 
Abraão que ele encarava os obstáculos e 

José de Castro Oliveira
dificuldades que ia enfrentando: “Se Deus 
está por nós, quem estará contra nós? E 
quem nos condenará? Cristo Jesus, que 
morreu e, mais ainda, que ressuscitou e 
que está à direita de Deus e intercede por 
nós?”. E ele próprio responde: nada, nem 
ninguém “nos poderá separar do amor de 
Deus, que está em Cristo Jesus nosso Se-
nhor”!
Certamente que já todos encontrámos 
pessoas de quem admirámos a coragem, 
a paz e a serenidade com que enfrentam 
situações bem complicadas e de cuja pre-
sença regressámos não só admirados, 
mas também confortados e estimulados a 
enfrentarmos  os nossos  próprios  proble-
mas e desafios!  Donde lhes vem esta for-
ça e coragem? Da sua fé e da confiança 
em Deus, que nada, nem ninguém pode 
abalar; da certeza de que nenhuma das 
‘desfigurações’  com  que  nos  confronta-
mos ao  longo da vida destronará a Trans-
figuração operada em Cristo, presenciada 
e testemunhada por Pedro, Tiago e João: 
“Não é baseando-nos em fábulas imagina-
das que vos temos feito conhecer o poder 
e a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
mas por termos visto a sua majestade com 
os nossos próprios olhos“ (2Pedro 1,15-16). 
No entanto, convenhamos, custa-nos com-
preender e, ainda mais, aceitar que as 
desfigurações sejam o único caminho 
para a verdadeira transfiguração!
Aceitemos que, nesta Quaresma, também 
Deus nos ponha à prova, pois quem sacri-
ficou o Seu Filho por nós foi Ele e nos 
convida a escutá-l’O para O seguirmos, 
não  apenas no alto da montanha do bem-
-estar, mas também na planície deste “vale 
de lágrimas” em que decorre a maior par-
te das nossas vidas.
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Sáb | 15h30
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Adoração ao Santíssimo
Sacramento

5ª feira | 14h30 às 16h30
2ª a 6ª | 10h30 às 11h30

17h30 às 18h30

1ª e 3ª - 5ª feira | 10h45 às 18h15

Lectio Divina
3ª feira e 6ª feira | 15h às 17h

Ação Social 
"Mar Solidário"

2ª feira a 6ª feira | 11h às 18h

Confissões

Jornadas 
Penitenciais

Abóboda 10/Mar - 10h às 13h
Tires 16/Mar - 10h às 13h

S.Pedro e S.João 17/Mar - 14h30 às 18h
StºAntónio 20/Mar - 9h às 23h
Carcavelos 21/Mar - 17h às 22h
S. Domingos de Rana 22/Mar - 21h às 23h

23/Mar - 15h30 às 21hParede
Cascais 27/Mar - 15h às 21h
Alcabideche 28/Mar - 15h30 às 19h

- Adoração Ss Sacramento
Quinta-feira, dia 1 de Março, das 10h45 às 18h15, 
tempo  de  Adoração  e  Oração ao  Santíssimo  Sacra-
mento.

- Devoção dos Primeiros 5 Sáb.
Sábado, dia 3, após a celebração da manhã, haverá,  
como habitualmente, a devoção dos primeiros cinco 
sábados.

- Ofertório para obras
Recordamos que os ofertórios do fim de semana de 3 e 
4 de Março revertem a favor das obras de requalificação  
das capelas funerárias. Apelamos à partilha e generosi-
dade de todos os paroquianos.

- "Cuidar da Casa Comum"
É o lema da semana nacional da Caritas que decorre de 
25 de Fevereiro a 4 de Março. 

- Março é por excelência o mês dedicado a São José. 
Habitualmente a LIAM - Liga  Intensificadora Ação Mis-
sionária - leva a efeito o já célebre almoço em honra do 
Pai adotivo de Jesus que este ano se realiza a 18 de 
Março. Os ingressos poderão ser adquiridos no cartório 
ou à porta da Igreja, antes e após as celebrações do 
primeiro fim-de-semana de Março.

- O “Mar Solidário” – projeto social da paróquia – 
continua a aceitar móveis em bom estado que já não 
precise, para  posterior venda e angariação de fundos 
para ajudar as famílias pobres da paróquia. 



Henri Nouwen

Para Reflectir...

Disciplina espiritual

Muitas vezes tornamo-nos surdos, in-
capazes de saber quando Deus nos 
chama, incapazes de entender em 
que  direção  nos  chama.  Desta for-
ma, as nossas vidas tornam-se um 
absurdo.  Na  palavra  “absurdo”  en-
contramos a palavra latina “surdus”, 
que significa "surdo". A vida espiritu-
al  requer  disciplina  porque precisa-
mos de aprender a ouvir a Deus Que 
constantemente fala, mas a Quem 
raramente ouvimos.

Porém, quando aprendemos a ouvir, 
as nossas vidas tornam-se vidas 
obedientes. A palavra “obediente” 
vem da palavra latina “obaudire”, 
que significa "ouvir". É necessário 
ter  uma disciplina  espiritual  se qui-
sermos mudar lentamente de uma 
vida absurda para uma vida obedien-
te, de uma  vida cheia  de preocupa-
ções agitadas para uma vida em que 
há  espaço livre no nosso interior pa-
ra ouvir o nosso Deus e seguir a Sua 
orientação. (….)

Uma disciplina espiritual, portanto, é 
um esforço concentrado para criar 
um pouco  de espaço  interior e exte-
rior nas nossas vidas, onde esta obe-
diência pode ser praticada. Através 
de uma  disciplina espiritual, impedi-
mos  que o mundo preencha as nos-
sas vidas de tal forma que não haja 
mais  lugar  para ouvir. Uma  discipli-
na espiritual liberta-nos para orar, ou 
melhor dizendo, liberta o Espírito de 
Deus para orar em nós. 

A reconciliação esquecida
Jorge Teixeira da Cunha

Este início da Quaresma é ocasião para 
lembrarmos a importância de um fator 
quase sempre  esquecido da  vida dos se-
res  humanos: a  necessidade da reconci-
liação. De  facto, a cultura de hoje e mes-
mo a pastoral da Igreja tendem a partir do 
princípio de que a humanidade persevera 
estavelmente no ser e não tem qualquer 
necessidade de “metanoia” para existir. 
Mas as coisas não se passam assim.
A palavra e a ação de Jesus, como no-la 
mostram os evangelhos, têm no seu início 
um apelo à conversão. Por sua vez, os mi-
lagres de Jesus são uma oferta de graça e 
de terapia ao ser humano, sem as quais a 
humanidade  não  é pensável.  Nessa evi-
dência  se encontra a  necessidade da re-
conciliação.  Visto desde  Jesus, o ser hu-
mano não nasce estável e capaz de viver 
sem aceitação e sem esforço. É destinado 
a um  processo de sintonização progressi-
va com a vida dada e recebida. A terapia e 
a reconciliação são o caminho de todos os 
seres humanos e não apenas de alguns, 
pois todos nascem carentes e por essa 
carência são encontrados pela graça 
divina.
Esta é uma lembrança muito importante 
que o cristianismo faz continuamente às 
culturas, especialmente à cultura grega de 
onde vimos, especialmente necessitada 
dela, dada  a sua tendência para olhar pa-
ra a perfeição situada num paraíso passa-
do e numa visão estável do ser. O mesmo 
se diga  de uma visão da liberdade huma-
na sempre disponível para ser exercida na 
escolha abstrata do bem e do mal. Visto 
desde a  graça, o  ser  humano  vai-se tor-
nando sempre mais capaz da liberdade, 
por um processo de reconciliação em que 
a vida divina vai dando a si o ser humano, 
para lá do fracasso evidente da liberdade 
a que chamamos pecado. É este o sentido 
em que a graça divina precede a moral.
Sem esta  advertência  sobre a reconcilia-
ção e o  pecado, teremos  uma visão abs-
trata da vida e falharemos a resolução de 
muitas questões  que afligem  as socieda-
des e a Igreja de hoje. A nosso ver, este é 
um elemento que faz muita falta à solução 
do problema das pessoas recasadas que 
tanto tem dado que falar por estes dias. O 
sentido das propostas do Papa Francisco 
consiste  em partir da  ideia de reconcilia-

Da maneira cristã de lidar com a 
diferença

Rui Fernandes, sj

Nos últimos meses têm sido frequentes as 
notícias sobre grupos de católicos que se 
mobilizam para discutir e criticar certas 
questões,  como  a dos  cristãos  «recasa-
dos»  e o seu acesso à comunhão, ou ain-
da  sobre a  reforma da liturgia. As interro-
gações  são legítimas, e todo o debate sé-
rio, ainda que exigente e com o seu quê 
de ‘desconfortável’, é sempre bem-vindo. 
Implicitamente, estas questões parecem 
apontar para  um problema  mais silencio-
so, mas fundamental. Não estará a Igreja 
a «adaptar-se» demasiado às «modas con-
temporâneas»? Estaremos a perder o 
rumo?
A ideia de ‘perder o rumo’ significa, desde 
logo, um receio de perda de «identidade». 
Adaptando-se excessivamente, a Igreja 
corre o risco de deixar de ser quem é e de 
perder a sua «diferença» face a tudo o que 
não é cristão. Desde os começos, a Igreja 
tem-se posto a questão: o que significa 
«ser cristão»? Haverá alguma coisa de 
«específico»? A pergunta pode parecer es-
tranha, mas ela tinha/tem que ver com 
coisas muito práticas: será que os cristãos 
devem viver  misturados com os ‘não-cris-
tãos’? Podem os cristãos fazer os mesmos 
trabalhos, ver os mesmos filmes, ter os 
mesmos gostos de um ‘não-cristão’?
As primeiras  comunidades  cristãs  toma-
ram uma decisão clara: os cristãos vivem 
onde todos os outros vivem e trabalham 

ção de que todos os seres humanos preci-
sam, tanto  os que fracassam no matrimó-
nio como os que perseveram. Se não par-
tirmos daqui, mas partirmos da ideia de 
norma moral  universal,  dificilmente sere-
mos capazes de sair dos impasses da 
pastoral da família do nosso tempo. Iniciar 
processos de conversão é mais importante 
do que exibir a sentença da conformidade 
ou disformidade com a norma moral. Esse 
é um dos pontos centrais da exortação 
“Amoris Laetitia”.
O mesmo se diga de tudo o que se tem 
escrito sobre a sexualidade humana por 
estes dias. Como este assunto necessita 
da “alegria do evangelho” da reconciliação 
para ir  adiante das visões  cientistas, fun-
cionalistas e gnósticas que tanta gente 
manifesta, mesmo dentro da Igreja.

como todos os outros. «Vivem no mundo, 
mas o seu coração está no céu», como di-
riam os cristãos dos primeiros séculos de-
pois de Cristo. É uma intuição profunda 
mas difícil de concretizar/definir a priori. A 
diferença cristã é real, mas discreta. A 
dificuldade de manter essa «diferença» 
continuou – e talvez se tenha tornado 
ainda mais complexa – no momento em 
que o cristianismo se massificou: será que 
basta nascer em «solo cristão» para se ser 
cristão? O cristianismo é apenas um «cos-
tume»? Como  se vê, a  questão  da «dife-
rença  cristã» é rica, mas  não admite res-
postas fáceis nem simplistas.
A questão da «diferença cristã» não toca 
apenas à relação entre o cristianismo e o 
espaço  não-cristão. Aliás, o problema co-
loca-se  desde logo  no interior  do cristia-
nismo. Viver como «comunidade» implica 
saber conjugar a diversidade na unidade. 
Assim, o  cristianismo  tem uma multiplici-
dade de textos, de ritos, de movimentos, 
de correntes espirituais, de perspetivas 
teológicas; mas também de funções e 
vocações no interior da comunidade. A 
fidelidade, no cristianismo, passa por uma 
capacidade de integrar a diversidade. Cer-
tas «guerras litúrgicas» e «teológicas» a 
que temos assistido ilustram bem a dificul-
dade real desse processo. Como acolher a 
diferença de posições de maneira cristã, 
desde logo no seio da comunidade?
Esta capacidade de se tornar «hospitaleiro 
da diferença» requer uma maior e melhor 
circulação  de palavra. A Igreja tem muda-
do bastante, a este propósito – e ainda 
bem. Os leigos têm cada vez mais «voz»: 
uma voz credível, informada, inteligente e 
activa; uma voz de discernimento e de 
missão. Se,  antes, a  palavra  estava con-
centrada nos clérigos ou religiosos, hoje 
ela  circula por muito mais pessoas. Natu-
ralmente, multiplicando-se as vozes, multi-
plica-se também a hipótese de crítica e de 
desacordo. Querer reprimir as vozes por 
medo da crítica ou para evitar conflitos 
não  parece  ser o  caminho  a seguir. Re-
quer-se, isso sim, uma forma de falar e de 
ouvir cada vez mais inteligente e crítica; e 
também mais benevolente e adulta. E isso 
aprende-se  falando. Mas  esta aprendiza-
gem requer  também que saibamos distin-
guir entre «fidelidade e fixismo», entre 
«unidade e uniformidade» e entre «fins e 
meios». Fundamentalmente, isto exige que 
se supere o olhar de suspeita e condena-

ção do outro, conservador ou progressista. 
Mergulhados em trincheiras, tornamo-nos 
todos relativistas: perdemos todos o rumo.

* Os  jesuítas em  Portugal assumem a gestão edito-
rial do Ponto SJ, mas os textos de opinião vinculam 
apenas os seus autores.



Mensagem do Sr. Cardeal Patriarca de Lisboa

Quaresma de 2018 

Na passada quarta-feira de cinzas, D. Manuel Clemente 
divulgou a sua mensagem para esta Quaresma, na qual 
nos convida a todos a viver “a partir de Deus” e a acolher 
os outros na sua realidade própria, para que ninguém se 
alheie da sua verdade relacional. É a isso que nos conduz 
o Deus da vida, com Ele acompanharemos cada pessoa, 
numa atitude envolvente e paliativa, em especial quando 
mais frágil de corpo ou de espírito. Da conceção à morte 
natural. “O propósito essencial só pode ser este: estar 
decididamente do lado do Deus da vida”. D. Manuel 
Clemente apelou a uma “fortíssima Quaresma de 
sentimentos e olhares”, alertando para a “distorção 
mediática do mundo”. “Iniciemos uma Quaresma 
verdadeiramente libertadora de quanto nos impede de 
viver e conviver com Deus e com os outros”. O Sr. Cardeal 
Patriarca anunciou ainda que os donativos recolhidos nas 
comunidades católicas em 2018, na chamada “renúncia 
quaresmal”, se destinam à construção de um novo 
edifício da escola “Sacré Coeur”, na República Centro 
Africana, onde trabalham irmãs oblatas do coração de 
Jesus, no meio das grandes devastações que a luta 
armada tem infligido ao país. Pode ler a mensagem, na 
íntegra, no site da Paróquia
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2.º Domingo da Quaresma:

O Amor Não é Interesseiro

“Como se diz muitas vezes, para amar os outros, é preciso 
primeiro amar-se a si mesmo. Este hino à caridade afirma que o 
amor «não procura o seu próprio interesse», ou «não procura o que 
é seu». Esta expressão aparece ainda noutro texto: «Não tenha 
cada um em vista os próprios interesses, mas todos e cada um 
exatamente os interesses dos outros» (Fl 2,4). 

Uma certa prioridade do amor a si mesmo só se pode entender 
como condição psicológica, pois uma pessoa que seja incapaz de 
se amar a si mesma sente dificuldade em amar os outros: «Para 
quem será bom aquele que é mau para si mesmo? (...) Não há pior 
do que aquele que é avaro para si mesmo» (Sir 14,5-6).

Mas o próprio Tomás de Aquino explicou «ser mais próprio da cari-
dade querer amar do que querer ser amado», e que de facto «as 
mães, que são as que mais amam, procuram mais amar do que  
ser amadas». Por isso, o amor pode superar a justiça e transbordar 
gratuitamente «sem nada esperar em troca» (Lc  6,35), até chegar 
ao amor maior que é «dar a vida» pelos outros (Jo 15,13). Mas será 
possível um desprendimento assim, que permite dar gratuitamente 
e dar até ao fim? Sem dúvida, porque é o que pede o Evangelho: 
«Recebestes de graça, dai de graça» (Mt 10,8)” (Papa Francisco, A 
alegria do amor, 101-102).

Exame de Consciência: 
Amo a todos sem exceção? Ou vivo no reino da utilidade?

- Pelas vezes em que fomos egoístas, sem capacidade de nos 
colocarmos ao serviço dos irmãos, Senhor, tende piedade de nós.

- Pelas vezes em que só amámos os que que nos agradam ou nos 
são úteis, Cristo, tende piedade de nós.

- Pelas vezes em que ficámos reféns do reino da utilidade e de uma 
vontade sem amor, Senhor, tende piedade de nós. 

2.º Domingo da Quaresma:

O Amor Não é Interesseiro

“Como se diz muitas vezes, para amar os outros, é preciso 
primeiro amar-se a si mesmo. Este hino à caridade afirma que o 
amor «não procura o seu próprio interesse», ou «não procura o que 
é seu». Esta expressão aparece ainda noutro texto: «Não tenha 
cada um em vista os próprios interesses, mas todos e cada um 
exatamente os interesses dos outros» (Fl 2,4). 

Uma certa prioridade do amor a si mesmo só se pode entender 
como condição psicológica, pois uma pessoa que seja incapaz de 
se amar a si mesma sente dificuldade em amar os outros: «Para 
quem será bom aquele que é mau para si mesmo? (...) Não há pior 
do que aquele que é avaro para si mesmo» (Sir 14,5-6).

Mas o próprio Tomás de Aquino explicou «ser mais próprio da cari-
dade querer amar do que querer ser amado», e que de facto «as 
mães, que são as que mais amam, procuram mais amar do que  
ser amadas». Por isso, o amor pode superar a justiça e transbordar 
gratuitamente «sem nada esperar em troca» (Lc  6,35), até chegar 
ao amor maior que é «dar a vida» pelos outros (Jo 15,13). Mas será 
possível um desprendimento assim, que permite dar gratuitamente 
e dar até ao fim? Sem dúvida, porque é o que pede o Evangelho: 
«Recebestes de graça, dai de graça» (Mt 10,8)” (Papa Francisco, A 
alegria do amor, 101-102).

Exame de Consciência: 
Amo a todos sem exceção? Ou vivo no reino da utilidade?

- Pelas vezes em que fomos egoístas, sem capacidade de nos 
colocarmos ao serviço dos irmãos, Senhor, tende piedade de nós.

- Pelas vezes em que só amámos os que que nos agradam ou nos 
são úteis, Cristo, tende piedade de nós.

- Pelas vezes em que ficámos reféns do reino da utilidade e de uma 
vontade sem amor, Senhor, tende piedade de nós. 


