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A verdadeira Vida... está na entrega...

Esta passagem segue-se imediatamente 
ao episódio da ressurreição de Lázaro, 
que termina com a exclamação: «Todo o 
mundo vai atrás dele». Na sequência, são 
referidos  alguns  gregos que também vie-
ram  a  Jerusalém  para  adorar.  Provavel-
mente são aqueles «tementes a Deus» de 
quem se fala com frequência nos textos do 
Novo  Testamento: simpatizantes da religi-
ão hebraica, embora  não sendo verdadei-
ros judeus.

Estes «gregos»  já fizeram um longo cami-
nho para abandonar os seus ídolos para 
se converterem a um Deus único. Mas 
procuram mais: querem ver Jesus. Ver é 
entender, é experimentar, é descobrir a 
identidade. E  naturalmente  dirigem-se à-
queles que lhes estão mais próximos, isto 
é, aos que têm nome grego (Filipe e André).
Não é referido um encontro com Jesus 
porque  estes  gregos  simbolizam  os pa-
gãos a quem os discípulos serão enviados 
em missão de evangelização. O verdadei-
ro encontro  dos pagãos com Jesus acon-
tecerá através da comunidade aqui repre-
sentada pelos dois  discípulos,  e  após  a 
glorificação: «Quando Eu for levantado da 
terra atrairei todos a mim». Mas, para já, 
fica uma lição importante para os gregos: 
a verdadeira vida, a verdadeira honra não 
se encontra no prestígio exterior, na 
vaidade, mas na entrega e no serviço, 
como Jesus está para fazer.

No horizonte de Jesus está apenas a cruz 
(a sua «hora»). Ele está consciente de que 
vai sofrer uma morte violenta e maldita, e 
que  todos o vão abandonar como um fra-
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cassado. Porém, Ele está consciente, tam-
bém, que  ness a cruzs  e  manifestará  a 
«glória» do Filho do Homem.

Chegou a sua Hora: hora de paixão e glo-
rificação, hora de entrega e obediência ao 
Pai. Este caminho de glorificação é oposto 
ao caminho apresentado pelo mundo. Por 
isso, o  estilo de  vida que  o mundo apre-
senta está para ser julgado, posto em evi-
dência como falso para chegar à vida, por-
que se opõe à verdadeira Vida.

Quem quiser «conhecer» Jesus deve 
aprender com Aquele que põe totalmente 
a sua vida ao serviço dos projectos de 
Deus e que morre na cruz para ensinar 
aos homens o amor sem limites. Deve 
aprender  essa  verdade simples mas pro-
fundamente exigente: não se pode gerar 
vida (para si próprio e para os outros), sem 
entregar a própria vida. A vida nasce do 
amor, do amor total, do amor que se dá até 
às últimas consequências, tal como o trigo 
lançado à terra.

Quem se ama a si mesmo e se fecha no 
egoísmo estéril não chega à vida verdadei-
ra, à salvação. O apego egoísta à própria 
vida levará ao medo de agir, à dificuldade 
em comprometer-se, a uma vida de medo, 
infecunda  e sem valor. Porém, quem é to-
talmente livre do medo, quem se esquece 
de si e se compromete com os outros,  
quem ama tanto os outros que entrega a 
sua vida por eles, esse dará frutos de vida 
e viverá uma vida plena, que nem a morte 
calará. É esta vida que tem sentido e que 
leva o homem à realização plena.

Celebrações
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Dom | 9h; 11h30; 18h30

inverno: 19h
Capela do Livramento

Dom | 10h00
Capela Saint Mary's

Dom | 10h15
Capela Nª Srª da Paz

Sáb | 15h30

Dias úteis | 10h - 12h
15h30 - 18h30

Sáb | 17h00 - 18h30
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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

- Mudança da Hora
Recordamos  que na  noite de 24/25 de Março, os reló-
gios adiantam uma hora.

- Nas missas de domingo de Ramos deve ser entregue 
a Renúncia Quaresmal, que se destina à construção de 
um novo edifício da Escola Sacré Coeur em Cattin (Ban-
gui), República Centro-Africana. Ali trabalham as Irmãs 
Oblatas do Coração de Jesus, no meio das grandes de-
vastações que a luta armada tem infligido ao país, com 
mortes e destruições, desemprego generalizado, impos-
sibilidade de estudar e de ser atendido na doença. A 
persistência  das Irmãs  é notável e o seu pedido é con-
firmado pelo  Cardeal Dieudonné Nzapalainga, Arcebis-
po de Bangui. No Próximo domingo, 25 de Março, é 
suprimida a missa das 9h. Teremos somente duas 
missas: às 10h30 com Procissão de Ramos e às 18h30.

- A habitual coleta que se realiza em Sexta-feira Santa, 
durante a celebração da Adoração da Cruz, reverte para 
a manutenção e conservação dos Lugares Santos. No 
passado ano contribuímos com 684.70€.

- No  período do  Tríduo Pascal  chamamos a vossa aten-
ção para a supressão das Celebrações Eucarísticas na 
Capela de Nossa Senhora da Luz do Livramento, entre 
25 de Março e 8 de Abril, recomeçando no dia 15.

- 2 de Abril, não haverá a habitual eucaristia das 10h. 
Neste dia somente teremos uma celebração às 18h30.

- Festa da Misericórdia
Lembramos que a  Novena da  Divina  Misericórdia, de-
correrá de 30 de março a 8 de abril, às 15h00. Pode 
rezá-la sozinho ou em  grupo. Quem desejar fazê-la na 
igreja  deve assegurar-se de que esta se encontra aber-
ta. No  dia 8 de Abril, teremos a Festa da Divina Miseri-
córdia. 

- Bodas Matrimoniais
A Festa das Famílias ocorrerá este ano no dia 27 de 
Maio em Torres Vedras. Os casais que celebram bodas 
de prata, ouro ou diamante, receberão a bênção do Se-
nhor Patriarca. Brevemente daremos mais informações. 

- Informamos que o Cartório Paroquial estará encerrado 
de 31 de Março a 04 de Abril. Para agendamento de in-
tenções de Missa, deverá fazê-lo na sacristia, meia hora 
antes da  celebração. Para outros  assuntos, como mar-
cação  de capelas funerárias, devem ligar para o núme-
ro: 91 742 70 53.



Ser pai à imagem do Pai
António Jesus Cunha

O dia 19 de março é dedicado ao pai. O 
verdadeiro pai dá a sua vida, dá-se em 
cada dia da sua vida. A sua missão não é 
apenas gerar, mas, como deixou dito o Pa-
pa Pio XI, “gerar e educar”. O dar-se em 
cada  dia  da  sua  vida  é estar constante-
mente presente na vida do filho, mesmo 
quando ele já é adulto. O Papa Francisco 
afirma que “um bom pai sabe esperar e 
sabe perdoar, do fundo do coração”. Estar 
constantemente presente na vida do filho 
não é “controlar”: “Os pais muito controla-
dores anulam os filhos, não os deixam 
crescer”. É precisamente ajudar a crescer, 
como  diz Francisco: “Seja próximo aos fi-
lhos no seu crescimento: quando brincam 
e quando se empenham, quando estão 
despreocupados e quando estão angustia-
dos, quando se exprimem e quando ficam 
em silêncio, quando ousam e quando têm 
medo, quando dão um passo errado e 
quando reencontram o caminho. Em todas 
estas ocasiões o pai deve estar sempre 
presente”.
Esta presença do pai começa com uma re-
lação correta e próxima da esposa “para 
partilhar tudo, alegrias e dores, cansaços 
e esperanças”. Ser pai exige uma aprendi-
zagem contínua para que “o dar-se em ca-
da dia da sua vida” seja entendido pelo 
filho - e seja escola para o filho que um dia 
será pai. Esta perspetiva exige que o pai 
“saiba bem quanto custa transmitir esta 
herança: quanta proximidade, quanta do-
çura e quanta firmeza”, mas também 
“quanto consolo e recompensa se recebe 
quando os filhos honram esta herança! É 
uma alegria que redime todo cansaço, que 
supera toda incompreensão e cura toda 
ferida”.
Um aspeto muito esquecido é este: o pai 
deve ser a visibilidade do Pai, e, como Ele, 
cultivar a  virtude  da paciência. Diz  Fran-
cisco: “Os pais  devem ser pacientes. Tan-
tas vezes não há outra coisa a fazer senão 

Contra Francisco, contra o Concílio
Margarida Vaqueiro Lopes

O Papa  Francisco tem  opositores e inimi-
gos? Sim, isso é claro. E é bom que se 
perceba que opor-se a Francisco é opor-se 
ao  Concílio Vaticano II. A linha de separa-
ção passa pelo Concílio. Afinal, depois da 
primavera conciliar, veio um longo inverno, 
de  que  muitos,  nomeadamente  Karl Ra-
hner, talvez o maior teólogo católico do sé-
culo XX, se queixaram. Com Francisco, 
regressou a primavera. Que se passa 
então? Dou dois exemplos.

1. Um dos núcleos da discórdia, a ponto 
de Francisco ser atacado por ser débil em 
teologia e até herético, é a sua reflexão 
sobre a possibilidade de, no quadro do de-
vido discernimento, católicos recasados 
serem admitidos à comunhão. Mas, afinal, 
o próprio Bento XVI, quando era apenas 
professor Joseph Ratzinger, escreveu, em 
1972, um  texto  nessa direção. Sim, o ca-
samento é indissolúvel, mas, cito, quando 
"um primeiro casamento se rompeu há já 
algum tempo" e de modo irreparável, e 
quando "um segundo enlace se vem mani-
festando como uma realidade moral e está 
presidido pela fé, especialmente no que 
se refere à educação dos filhos (de tal ma-
neira  que a destruição deste segundo ca-
samento acabaria por destroçar uma reali-
dade moral e provocaria danos morais irre-
paráveis), neste caso - mediante uma via 
extrajudicial -, contando com o parecer do 
pároco e dos membros da comunidade, 
dever-se-ia consentir a aproximação da 
comunhão aos que assim vivem".

esperar; rezar e esperar com paciência,   
doçura,  magnanimidade,  misericórdia”.
À imagem do Pai, “um bom pai sabe espe-
rar e sabe perdoar, do fundo do coração” 
Mas também é certo que o pai deve saber 
“corrigir  com firmeza;  não ser um pai frá-
gil, demasiado complacente”. O pai deve 
saber que  corrigir é um ato de amor.
Outro aspeto muito importante: o filho 
quando opta por deixar a casa paterna, co-
mo o  filho pródigo,  precisa saber que en-
contrará o pai que o espera, de braços 
abertos, quando decide regressar.

2. Entre os maiores opositores a Francisco 
está o cardeal guineense (Guiné-Conacri) 
Robert Sarah, prefeito da Congregação 
para a Liturgia. O Papa emérito Bento XVI 
até escreveu um prefácio elogioso para a 
sua obra A Força do Silêncio - Contra a Di-
tadura do  Barulho.  Esse livro, cito, "ensi-
na-nos o silêncio: o permanecer em silên-
cio com Jesus, o verdadeiro silêncio interi-
or, ajudando-nos assim precisamente a 
compreender a palavra do Senhor de um 
modo diferente (...). É esta a base que lhe 
permite  reconhecer os perigos que amea-
çam continuamente a vida espiritual, mes-
mo a dos padres e a dos bispos, ameaçan-
do assim a própria Igreja, na qual não raro 
ocupa lugar uma certa verbosidade em 
que se dissolve a grandeza da palavra".
Quem se atreveria a pôr em causa e a não 
louvar o  mérito do  apelo ao  silêncio? To-
dos estaremos gratos a Sarah, mesmo os 
não crentes, pois das necessidades maio-
res nesta  sociedade da  ditadura do baru-
lho é precisamente o cultivo do silêncio, lá 
onde se ouve o melhor: o silêncio que fala 
e no qual se acendem todas as palavras e 
atitudes que dão calor e sentido verdadei-
ro à existência.

Não é nisto que está o diferendo. O Papa 
Francisco admoestou-o publicamente por 
sugerir o regresso à missa em latim, com 
o celebrante  de costas para o povo. Lem-
brou-lhe que Deus está voltado para todos 
os lados. E a que propósito o latim, como 
se Deus,  digo eu,  não entendesse as ou-
tras línguas? Mais uma vez, o terrível peri-
go do clericalismo. De facto, só os padres 
sabem latim e só eles, de costas, estariam 
em autêntico contacto com Deus...
Mais recentemente, Sarah arremeteu con-
tra os  católicos  que  legitimamente apre-
sentam a mão para a comunhão: "É um 
ataque diabólico à eucaristia", diz. No pre-
fácio ao livro do padre italiano Federico 
Bortoli, A Distribuição da Comunhão na 
Mão, afirma que a comunhão na mão é 
uma "falta de respeito" ao Santíssimo, 
acrescentando que "o ataque malvado 
mais insidioso consiste em procurar extin-
guir a fé na eucaristia semeando erros e 
favorecendo uma forma inadequada de 
recebê-lo" e que "a guerra entre o arcanjo 
Miguel e os seus anjos, por um lado, e 
Lúcifer, por  outro, continua hoje nos cora-
ções dos fiéis: o objectivo de Satanás é o 
sacrifício  da  missa e  a presença  real de 

Jesus na  hóstia consagrada." Os fiéis de-
verão de novo receber o Senhor na boca: 
"Porquê esta atitude de falta de submissão 
aos sinais de Deus? Recebê-lo de joelhos 
e na língua é muito mais adequado para o 
próprio sacramento." Embora reconheça 
algumas "boas iniciativas" do Concílio 
quanto à  participação  ativa  dos fiéis, de-
nuncia: "Não podemos fechar os olhos ao 
desastre, à devastação e ao cisma que os 
promotores modernos de uma liturgia viva 
causaram ao remodelar a liturgia da Igreja 
de acordo com as suas ideias." E, num 
ataque àqueles que consideram que o 
Concílio foi "uma verdadeira primavera na 
Igreja". "No entanto, um número cada vez 
maior de líderes eclesiais consideram esta 
primavera  como uma  recusa, uma renún-
cia à sua herança milenar."
Eu  concordo  que é  necessário dar digni-
dade à celebração eucarística. Mas não é 
farisaísmo  a  advertência  de Sarah? Por-
ventura é a língua mais digna do que a 
mão? Sobretudo, não é aos bebés que da-
mos de comer na boca? Ora, não é de co-
munidades  cristãs  adultas  que  precisa-
mos? Ou queremos cristãos menorizados 
e infantilizados?

Mais grave: não há nas posições de Sarah 
o pressuposto subtil, mas errado, de que 
na Igreja o núcleo são as celebrações e 
não a vida? Afinal, não é nesse pressupos-
to do primado das celebrações que assen-
ta aquela  declaração desgraçada de mui-
tos que  se dizem "católicos, mas não pra-
ticantes"? Pergunta-se: mas praticam na 
vida o Evangelho e a sua exigência de ver-
dade, de  justiça, de  cumprimento  do de-
ver, de não corromper nem ser corrupto, 
de lutar  por um  mundo em  que todos te-
nham o mínimo que lhes permita realizar a 
sua dignidade  humana  como Cristo man-
dou?

O que é  verdade é que, contra o que insi-
nua Sarah, na hierarquia autêntica do ser 
cristão primeiro está a fé viva no Deus de 
Jesus,  que é Pai e  Mãe de todos, com to-
das as consequências. Depois, só depois, 
é que vem a celebração: esta vida, a vida 
cristã, que é a vida quotidiana, familiar, 
profissional, a vida dos negócios e da polí-
tica, iluminada pela fé a caminho da pleni-
tude do Reino de Deus, celebra-se em 
eucaristia. Na fraternidade, na alegria, na 
beleza e recebendo mais Vida para a vida.

A morte  de Jesus  não  é fonte de afasta-
mento, mas torna-se fonte de atracão mis-
teriosa. Uma  vida  doada  que gera vida; 
uma vida  morta que gera esperança e no-
va solidariedade, nova comunhão, nova 
liberdade.


