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Basta que tenhas fé

Em contraponto com a falta de fé que os 
discípulos  revelaram  por  ocasião  da tra-
vessia tormentosa do Mar da Galileia, o 
evangelista Marcos apresenta-nos hoje 
dois exemplos surpreendentes de fé: um 
chefe de sinagoga, cuja filhinha estava às 
portas da morte, e uma pobre mulher que, 
há doze  anos, sofria de  hemorragias e ti-
nha gasto todas as suas economias sem 
conseguir melhoras.
Trata-se de duas situações que hoje classi-
ficaríamos de clinicamente irreversíveis, 
perante as  quais mais nada  haveria a fa-
zer. Os  seus  protagonistas  não se resig-
nam a tal  fatalidade e  voltam-se para Je-
sus: o  chefe da  sinagoga pede  explicita-
mente a Jesus que venha impor as mãos à 
sua filha; por sua vez, a doente, sorrateira-
mente, mas de forma resoluta e anónima, 
procura a todo o custo tocar em Jesus.
De  facto, a Palavra  do Senhor  deste  do-
mingo confronta-nos com três realidades, 
cujos desafios procuramos ao máximo evi-
tar: a  doença, a morte e a miséria. E por-
quê? Porque  mexem  com o nosso como-
dismo e nos trazem o sabor amargo da 
nossa finitude. Mas, nem por isso elas dei-
xam de existir e, mais cedo ou mais tarde, 
somos mesmo confrontados com elas. Va-
le, por  isso, a pena deixarmo-nos interpe-
lar por esta Palavra e acolher a iluminação 
que ela nos oferece.
O nosso Deus é o Deus da vida. E as duas 

Pe. José de Castro Oliveira

curas hoje narradas estão relacionadas de 
uma forma direta com as fontes da vida: 
esta mulher estava impedida de conceber 
e a jovem moribunda encontrava-se às 
portas do seu período de fecundidade. 
Deus  garante-nos assim que não é “o po-
der da morte que reina sobre a terra”. A 
verdadeira  morte é a da inveja e do peca-
do. Por isso, a doença e a morte fazem 
parte da nossa condição finita. Mas a mor-
te transformou-se, em Cristo Jesus, em 
“dies natalis”, dia do nascimento para a vi-
da eterna.
Face à pobreza e à miséria, é frequente 
ouvir-se: “se eu fosse rico ou me saísse o 
euromilhões, faria isto, faria aquilo…”. S. 
Paulo, ao contrário, diz-nos que Jesus “se 
fez pobre para nos enriquecer pela sua 
pobreza”! Na verdade, só quem se sente 
pobre é capaz de se abrir aos outros. A 
solidariedade e a partilha fazem-se a partir 
da pobreza e não da riqueza, pois esta fe-
cha-nos em nós próprios e retira do nosso 
coração o espaço e a atenção para os ou-
tros.
Por isso, não esperemos por ser ricos para 
ajudar os outros! É  que também pela soli-
dariedade e pela partilha podemos ser 
geradores  de  vida! Na  verdade, a verda-
deira fé leva-nos até Deus, “fonte de vida”, 
que, por sua vez, nos torna geradores e 
portadores de vida para os nossos irmãos!
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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 18h45

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

Ação Social
"Mar Solidário"

2ª feira a 6ª feira | 11h às 18h

Confissões

Uma Igreja feliz
P. Nuno Tovar de Lemos

Acontece...
 Ofertório para obras

Os ofertórios dos dias 7 e 8 de Julho reverterão em favor 
das obras de requalificação das capelas mortuárias.

 Adoração Ss Sacramento
Quinta-feira, dia 5,  das 10h45 às 18h45, tempo de Ado-
ração e Oração ao  Santíssimo Sacramento.

 Devoção dos Primeiros 5 Sáb.
Sábado, dia 7, após a celebração da manhã, haverá,  
como habitualmente, a devoção dos primeiros cinco sá-
bados.

Mês de Agosto:
O cartório paroquial encontrar-se-á encerrado durante 
todo o mês de Agosto. Para a marcação de intenções, 
devem as mesmas ser efectuadas no próprio dia, meia 
hora antes  da celebração. São  suprimidas  as celebra-
ções eucarísticas nas capelas de Nª Srª do Livramento. 
Tais  celebrações serão  retomadas em  Outubro na Ca-
pela do Livramento. 
Horários das celebrações na paróquia: 
Segunda a Sábado às 19h
Domingos e dias Santos de Guarda às 09h; 11h15 e 19h
Horários de abertura da paróquia: 
Segunda a Sábado às 18h
Domingos e dias Santos de Guarda às 08h30 e 18h

 Catequese
As inscrições para a Catequese paroquial encontram-se  
abertas. Todos  os adultos  que desejarem receber o sa-
cramento do  crisma ou confirmação deverão inscrever-
-se, no cartório paroquial.

- Bar da Paróquia
O serviço de  bar da paróquia funciona todos os Domin-
gos e  dias Santos de  Guarda, no  hall do Centro paro-
quial, das 09h às 13h. Nele encontrará variedade de do-
ces e salgados. Pode também fazer, previamente, a sua 
encomenda.

- Fundo Paroquial
É a forma habitual de prover às necessidades da Igreja. 
Precisamos que nos ajude, com a sua oferta, a dispor 
do necessário para o culto divino, para o apostolado, 
para o exercício da caridade e para a sustentação do 
clero.

Há coisas  que ouvimos  e que – por qual-
quer razão – ficam a ecoar dentro de nós 
por muito  tempo. Há 15 dias ouvi  um co-
mentário  acerca  da  nossa  paróquia  de 

Portimão e as palavras que ouvi não me 
têm deixado. O comentário foi este: “É 
uma Igreja feliz!” Quem o disse foi uma 
pessoa que lá  tinha ido à  Missa pela pri-



meira vez. Não o disse a um dos padres 
mas a leigos da nossa Paróquia, à saída 
da Missa.
Este elogio deu-me muita alegria. Também 
teria gostado  de ouvir que  a nossa Paró-
quia era  unida, caridosa, espiritual, afina-
da,  simpática,  bem organizada… Mas di-
zer que é “uma igreja feliz” deu-me uma 
alegria especial. Porque – parece-me – a 
verdadeira felicidade resume tudo. Não 
seria  feliz se não fosse minimamente uni-
da, espiritual, organizada, caridosa, etc.
Não sei o que terá motivado o comentário 
desta pessoa ao fim da Missa. Aquela Mis-
sa não teve nada de particular. Não houve 
cânticos com braços no ar nem palmas ou 
anedotas. O que viu a pessoa para fazer 
este comentário? Talvez uma maneira 
mais livre das pessoas cantarem, ou dize-
rem as orações. Talvez uma maneira mais 
afectuosa de as pessoas se olharem ou se 
saudarem, não sei. Coisas que nós, que 
estamos “dentro”, já nem notamos mas 
que alguém de fora nota e regista.
Teria sido melhor  a pessoa dizer que éra-
mos  uma  Igreja  “santa”?  Creio sincera-
mente que não há nada mais importante 
que a verdadeira santidade. (Leia-se a últi-
ma Exortação Apostólica do Papa Francis-
co). Mas o  problema é que  há muitas fal-
sas  santidades. Como distinguir? A sabe-
doria popular distingue assim: “Um santo 
triste é um triste santo”. A tristeza é a pre-
sença escondida do tentador, que tantas 
vezes se disfarça de santo para enganar 
aqueles que querem ser santos. A alegria, 
pelo contrário, é um sinal da verdadeira 
santidade.
Creio mesmo que a verdadeira santidade 
coincide com a nossa Felicidade. E escre-
vo “Felicidade” com maiúscula para que 
não se confunda com a mera diversão. 
Não  teria  feito  sentido  para  mim  se al-
guém tivesse comentado que éramos uma 
Igreja “divertida”. A diversão é pouco e, às 
vezes, até é um engano. A Felicidade com 
maiúscula  tem a ver com a nossa realiza-
ção de fundo enquanto seres humanos e é 
tudo o que Deus nos quer dar. Ou seja: se 
a pessoa que fez o comentário tivesse 
participado na nossa celebração de sexta-
-feira Santa provavelmente continuaria a 
dizer que a nossa Igreja era “Feliz”, embo-
ra certamente não dissesse que éramos 
“divertidos”. Esta Felicidade com maiúscu-
la não é a mesma coisa que a facilidade 
laxista. É até  compatível com  a cruz, em-

Solenidade de S. Pedro e S. Paulo
Nelson Faria

Haverá outra festa como esta?
A Festa de S. Pedro e S. Paulo é o dia em 
que a Igreja é convidada a recordar o mar-
tírio destes dois santos em Roma. Ambos 
de origem judia, sendo que S. Pedro foi 
um dos  primeiros cristãos e S. Paulo che-
gou a persegui-los. São dois personagens 
importantes dos inícios e não deixa de ser 
interessante saber  que tiveram desenten-
dimentos. Esta é uma festa antiga, que se 

celebra em Roma desde o século III d.C., 
tendo existido a tradição (séc. IV d.C.) de 
celebrar três missas neste dia.
Porquê esta data?
O que levou à escolha desta data não é 
claro:  primeiro  pensou-se  que a celebra-
ção seria conjunta porque os dois teriam 
morrido mártires no mesmo dia; contudo, 
não há qualquer referência a esse duplo 
martírio. Se a este dado juntamos as fortes 
tradições quanto aos distintos lugares de 
martírio e a  cronologia,  vemos que dificil-
mente terá sido um martírio conjunto. A 
cronologia é particularmente contundente: 
Pedro terá morrido mártir na perseguição 
que rebentou  em Roma após o grande in-
cêndio  provocado  por  Nero  (64 d.C.),  en-
quanto Paulo terá sido detido na Ásia no 
ano 66 e, provavelmente, martirizado por 
volta de 67 d.C.. Assim, restam duas hipó-
teses: a data poderá referir-se ao martírio 
de Pedro ou à trasladação das relíquias 
dos santos para as catacumbas, para que 
estivessem a salvo.
Porque se celebravam três missas neste 
dia?
Há registos dessa tradição no século IV, 
estando cada uma das missas vinculada a 
um lugar concreto de Roma: basílica de S. 
Pedro, no Vaticano, basílica de S. Paulo 
Fora de  Muros, e  catacumbas  de  S. Se-
bastião. As basílicas assinalam os lugares 
de martírio de Pedro e de Paulo, o primeiro 
crucificado de cabeça para baixo na colina 
Vaticana e o segundo decapitado nas cha-
madas Três Fontes, em que supostamente 
cada uma assinala os lugares onde ressal-
tou a cabeça do Apóstolo ao encontrar-se 
com o solo. A Eucaristia celebrada nas ca-
tacumbas deve-se ao facto de ser este o 
lugar em que se guardaram as relíquias 
dos dois santos durante tempos de perse-
guição, tentado evitar a sua profanação.
Porquê esta festa, se já há tantas de S. 
Pedro ou de S. Paulo?
Alguém mais atento já reparou que ao lon-
go do ano celebra-se a conversão de S. 
Paulo (25 de janeiro), a cátedra de S. Pedro 
(22 de fevereiro) e a dedicação das basílicas 
de S. Pedro e S. Paulo (18 de Novembro). 
Só Maria e João Baptista têm o privilégio 
de ter vários dias dedicados. A celebração 
de  uma festa associada a Roma -, lugar 
de martírio destes dois homens considera-
dos as  duas  colunas da Igreja -, foi apre-
sentada  como argumento de autoridade, 
uma vez  que a Igreja de Roma ocupa en-

tre as demais Igrejas primitivas mais influ-
entes  do Mediterrâneo  (Alexandria, Jeru-
salém, Antioquia, Constantinopla).
Quem foi S. Pedro?
Foi a Pedro que Jesus confiou o cuidar da 
sua Igreja: foi a ele que coube, desde os 
inícios, cuidar dos seus irmãos, confirman-
do-os na unidade e na fé. Humilde pesca-
dor de profissão, o seu nome era Simão e 
recebeu o nome Pedro – Cefas, rocha em 
aramaico – depois de um episódio com 
Jesus em que só ele O reconhece como 
Messias. Ao chamar-lhe Pedro, Jesus pre-
tende indicar que este seria a terra firme 
para começar a construir a Igreja. Desde a 
Ascensão de Jesus que Pedro se aventura 
como  missionário, sendo presumivelmen-
te o fundador da Igreja de Antioquia e ten-
do anunciado o Evangelho até ser martiri-
zado.
Quem foi S. Paulo?
Foi o grande missionário dos inícios da 
Igreja e ainda hoje é apresentado como 
modelo ideal do cristão em missão. Tudo 
começou no meio de uma viagem em que 
Saulo – seu nome hebreu – se dirigia a 
Damasco para perseguir e deter cristãos. 
O que verdadeiramente se passou não se 
sabe, mas a conversão pessoal que daí 
decorre muda o rumo da Igreja. Depois de 
ser batizado em Damasco, segue para a 
Arábia, onde foi instruído, e dali para Jeru-
salém. Depois começa a viajar sem parar 
nem descansar para anunciar Cristo. Pes-
soa de temperamento bastante forte, redi-
ge algumas das passagens mais belas da 
Bíblia, como o célebre Hino da Caridade.
Qual a relação entre esta solenidade e o 
mito fundador de Roma de Rómulo e 
Remo?
Alguns alimentam a hipótese de que, com 
esta festa, os  cristãos  pretendiam substi-
tuir o lugar de Rómulo e Remo na história 
da cidade. Em  verdade, os primeiros cris-
tãos desta cidade viram em S. Pedro e S. 
Paulo a antítese de Rómulo e Remo: se 
estes últimos são como ressonância da 
história de Abel e Caim – não esquecer o 
elemento comum do fratricídio – já os dois 
apóstolos  podem  apresentar-se  como si-
nal da união entre cristãos, que ultrapassa 
dificuldades e divergências. Ao morrerem 
mártires na mesma cidade, ao animarem 
as comunidades através da sua pregação 
e fé, ao  ponto de  entregarem  as suas vi-
das por Cristo, tornaram-se fonte de vida 
para a comunidade cristã em Roma.

bora aprenda a carregá-la de um determi-
nada maneira  já aperitivamente ressusci-
tada.
A Felicidade era também uma palavra for-
te na boca de Jesus. Quando Simão Pedro 
mostrou entender quem era Jesus, o Seu 
comentário foi: “Feliz és tu, Simão, filho de 
Jonas!” (Mt 16, 17) E quando, no cimo do 
monte, Jesus deu a nova Lei, o modo 
como a formulou foi:

«Felizes os pobres em espírito,
porque deles é o Reino do Céu.
Felizes os que choram,
porque serão consolados.
Felizes os mansos,
porque possuirão a terra.
Felizes os que têm fome e sede de justiça,
porque serão saciados.
Felizes os misericordiosos,
porque alcançarão misericórdia.
Felizes os puros de coração,
porque verão a Deus…” (Mt 5, 3 ss)

Quem está fora da Igreja e um dia resolva 
espreitar para dentro, certamente que não 
entenderá nada dos nossos rituais nem do 
nosso Credo. Mas certamente intuirá se 
somos ou não felizes. Não creio que sejam 
precisas muitas técnicas de “nova evange-
lização” se as nossas Igrejas forem verda-
deiramente felizes. Isso falará por si. Ao 
dizer isto  não estou a  propor  que encon-
tremos técnicas  especiais de animação li-
túrgica ou que tentemos parecer todos 
muito  divertidos. Isso  seriam apenas gol-
pes exteriores de uma mera cosmética ar-
tificial. A verdadeira Felicidade é o resulta-
do precisamente de tentarmos tirar as 
máscaras artificiais e as amarras da falsa 
santidade e nos ligarmos simplesmente ao 
Evangelho.
Que sejamos uma Igreja Feliz!


