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A perseverança

No passado domingo, Jesus apresentava-
-se como mais forte que o demónio – sím-
bolo do mal, do pecado e da morte –, pro-
clamando assim o triunfo do Reino de 
Deus, isto é,  da sua  proposta  de realiza-
ção e de felicidade para todo aquele e 
aquela que, pela aceitação e cumprimento 
da vontade de Deus, se torna seu irmão, 
sua irmã e sua mãe.
Hoje vem dizer-nos isso mesmo através do 
profeta Ezequiel, que se dirigia a um povo 
desalentado e desiludido por se sentir 
abandonado por Deus no inferno de um 
exílio que nunca mais acabava, afirmando: 
a árvore que o próprio Deus vai plantar se-
rá criteriosamente escolhida e tornar-se-á 
mais frondosa e maior que os cedros das 
Babilónias e dos Líbanos de qualquer tem-
po e lugar!
Mas a questão está também – diria, sobre-
tudo – na forma como esse triunfo vai 
acontecer. Recorrendo às parábolas da 
semente e do fermento, Jesus diz-nos que 
o seu triunfo não acontecerá da forma 
imediata e  retumbante  que todos deseja-
mos, mas, pelo contrário, de uma forma 
lenta e quase impercetível – mas também 
progressiva e irresistivelmente – a exigir, 
por isso,  da nossa  parte, confiança e per-
severança.
Se já não é  fácil para  nós começar  esta 

Pe. José de Castro Oliveira

viagem, muito mais difícil será recomeçar 
as vezes  que forem precisas! Já o salmis-
ta, perante o sucesso dos ímpios, desaba-
fava: “quando se abalam os fundamentos, 
que pode ainda o justo esperar?” (Salmo 11). 
E a resposta chega-nos através do Salmo 
91: é o  justo que  “florescerá  como a pal-
meira”; é só aquele que trilha caminhos de 
fidelidade e  de perseverança que prospe-
rará mais que “o cedro do Líbano”!
Valha-nos  o exemplo de S. Paulo, que ex-
clamava: “Nós estamos sempre cheios de 
confiança,  sabendo  que, enquanto  habi-
tarmos neste  corpo,  vivemos como exila-
dos, longe do Senhor, pois caminhamos à 
luz da fé e não da visão clara… Por isso 
nos empenhamos em ser-Lhe agradáveis, 
quer continuemos a habitar no corpo, quer 
tenhamos  de sair dele, pois todos nós de-
vemos comparecer perante o tribunal de 
Cristo, para que receba cada qual o que 
tiver merecido, enquanto esteve no corpo, 
quer o bem, quer o mal”..
Embora não seja esta a melodia mais 
agradável  também para  os  nossos  ouvi-
dos, os nossos gostos e inclinações, esta 
é a verdadeira música pela qual devemos 
acertar o passo e o ritmo da nossa vida, 
pois tudo o resto são cantigas que o vento 
leva, pois só “quem perseverar até ao fim 
será salvo!” (Mat. 24,13)
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Confissões

A Relativização da Vida Humana
Ricardo Perna, In, Família Cristã

Está um  barco com  mais de 600 refugia-
dos,  apanhados no meio do Mar Mediter-
râneo, ao largo da costa de Itália, impedi-
do de entrar no país por causa de uma de-
cisão de um ministro italiano de fechar os 
portos. Nesse grupo há sete grávidas, 123 
menores não acompanhados, crianças 

que já perderam, de uma forma ou de 
outra, os seus pais, e que ali se encontram 
a flutuar, enquanto o seu futuro é decidido 
por uma Europa onde cada vez mais 
governos começam a querer fechar portas 
e a viver dentro da sua concha.
Depois da derrota, mais ou menos total, do 

Acontece...
- Adoração Ss Sacramento
Quinta-feira, dia 21, das 10h45 às 18h45, tempo de 
Adoração e Oração ao  Santíssimo Sacramento.

- Passeio Cultural
O Movimento dos Doentes levará a efeito, no dia 23 de 
Junho, um passeio  cultural a Aveiro. Todos os que qui-
serem  participar deverão adquirir o seu bilhete, no car-
tório, a partir do dia 1 de junho. O custo de cada bilhete 
é de 60€. Ainda há lugares disponíveis.

- Dia 24 de Junho, Solenidade do "Nascimento de São 
João Baptista" celebra-se o dia da paróquia.

Terça-feira, 26, Festa de São José Maria, fundador da 
Opus Dei, pelas 19h, toda a comunidade paroquial se 
associa à Solene Concelebração eucarística presidida 
pelo Rev.mo Padre Gonçalo Portocarrero.

- Dia 28 de Junho, às 19h, celebra-se a missa da vigília 
da Solenidade de São Pedro e São Paulo.

- Dia 29, Solenidade de São Pedro e São Paulo haverá 
missa às 10h e às 19h. Neste mesmo dia, às 16h30 
proceder-se-á à benção das pastas. Às 19h terá ínicio o 
Arraial dos Santos populares.

 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.

- 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.

vela a verdade do homem. Creio ser essa a beleza que 
pressentimos na obra de Jago. Ver o corpo frágil de 
Bento XVI, aliado à serenidade do seu olhar, ajuda-nos 
a assumir a nossa natureza humana, na sua beleza, na 
sua fragilidade. Pressentir essa beleza faz-nos acreditar 
na dignidade da pessoa humana, assumindo-a tal como 
ela é. Pressentir essa beleza enche-nos de esperança 
em relação  à vida e ao futuro,  de forma a  não querer-
mos mais fugir à verdade do nosso corpo. Obrigado Ja-
go!



Um retrato humano, demasiado 
humano: Bento XVI aos olhos do 
escultor Jago

P. Andreas Lind
Na  Bíblia, deparamo-nos com o relato se-
gundo o qual Adão e Eva, depois de terem 
desobedecido a Deus, sentiram vergonha 
por estarem nus no Paraíso (Gn 3, 8). Pode-
mos compreender de que vergonha se tra-
ta, porque é fácil, para cada um de nós, 
senti-la  em relação  ao nosso próprio cor-
po.  Por isso mesmo, normalmente é ofen-
sivo retratar alguém despido das suas ves-
tes. E, se assim o é para quem quer que 
seja, a injúria  agrava-se quando o retrata-
do corresponde a uma pessoa que exerce 
uma função sagrada: como um Papa, por 
exemplo.  Pode  ser  chocante,  sem qual-
quer  dúvida, e sobretudo  para nós católi-
cos, ver um Papa como Bento XVI despido 
dos paramentos  próprios da  sua dignida-
de.
Dito isto, gostaria de deixar aqui uma bre-
ve reflexão a propósito da escultura de 
Bento XVI, recentemente apresentada pe-
lo artista italiano Jacopo Cardillo, e da po-
lémica que tal obra tem suscitado.
Jago – o nome artístico pelo qual ele é 
mais conhecido – apresentou recentemen-
te um busto de Bento XVI completamente 
fora do habitual. A particularidade da obra 
não se reduz ao facto de se ver o tronco nu 
do Papa emérito. Além disso, a escultura 
de Jago  dá-nos a ver, com  grande realis-
mo, o corpo de um homem de idade avan-
çada, cuja pele rugosa manifesta a fragili-
dade  própria de alguém que já viveu mui-
tos  anos. Assim,  não se  trata apenas de 

ver o tronco nu do Papa, mas de ver o Pa-
pa como alguém excessivamente magro, 
fraco, frágil…, pelo menos segundo os pa-
drões comuns relativos ao corpo perfeito.
Desde que foi apresentada, a obra de Ja-
go tem suscitado controvérsia. Enquanto 
se tecem elogios ao talento técnico revela-
do pelas suas produções artísticas e à ori-
ginalidade do seu estilo, há também quem 
considere de mau gosto e até mesmo de 
enorme desrespeito ousar profanar a ima-
gem de um Soberano Pontífice.
Para que se faça justiça ao artista, parece-
-me ser importante compreender as suas 
motivações. Devemos, por isso, prestar 
atenção à defesa de Jago perante as críti-
cas. O escultor italiano sublinha, nesse 
contexto, que nunca procurou ridicularizar 
o Papa emérito, por quem nutre uma enor-
me  admiração. Jago  procurou,  pelo con-
trário, louvar a figura de Bento XVI, “o 
maior teólogo vivo”, segundo as suas 
palavras.
A escultura,  produzida em  2016, teve co-
mo inspiração a célebre renúncia do atual 
Papa emérito. Nessa altura, Jago estava 
quase a terminar uma escultura, que lhe 
havia  sido  encomendada,  relativa ao en-
tão Sumo  Pontífice, devidamente  equipa-
do com  as habituais vestes  papais. O es-
cultor decidiu modificá-la no dia em que o 
Papa alemão declarou, diante de todo o 
mundo, estar sem forças para persistir no 
exercício da sua função.
Aos olhos do artista, Bento XVI revelou as-
sim a sua humanidade: ao assumir a sua 
fragilidade, ao abdicar do seu cargo, o 
Papa tornou-se, segundo as palavras de 
Jago, “ainda mais humano”. Foi por isso 
que o busto foi modificado, de forma a po-
dermos ver essa fragilidade – ou essa “hu-
manidade”, nas palavras de Jago – paten-
te no corpo de Bento XVI. E é assim que o 
vemos, de mãos unidas como quem vive 
um momento de oração.
Enquanto cristão, creio que pode ser inte-
ressante confrontar a sensibilidade de Ja-
go, assim como as críticas que lhe são fei-
tas, com um dos dogmas principais do 
cristianismo:  a Incarnação. Segundo a re-
velação cristã, na pessoa de Jesus Cristo, 
realiza-se a mais plena das uniões entre 
Deus e a natureza humana. Jesus Cristo 
não é Deus disfarçado de homem: é o pró-
prio Deus que se torna (também) humano. 
A  Incarnação de Deus significa isso mes-
mo: que  Deus assume  totalmente a natu-

Daesh na  Síria e no  Iraque, e de não ou-
virmos há muito tempo falar de migrações 
em massa da Síria, parece que nos esque-
cemos que, no resto do mundo, continua a 
haver situações de pobreza extrema, guer-
ra, perseguições políticas e religiosas, que 
continuam a colocar em risco milhares de 
pessoas e continuam a obrigar muitos a 
abandonar o conforto das suas vidas para 
se lançarem numa aventura cujas probabi-
lidades de sobrevivência já são pequenas, 
sem precisarem de estar a ser ainda mais 
dificultadas por atitudes xenófobas de 
quem apenas age assim por ter a “barriga 
cheia” e por viver  numa terra que não en-
frenta as dificuldades destas pessoas.
É óbvio  para  todos  (ou muitos, para ser-
mos mais justos) que a atitude do governo 
italiano é xenófoba e que coloca em causa 
a vida de muita gente e os valores mais 
fundamentais do ser humano, como a 
defesa da vida. E seria muito confortável 
para todos se a reflexão ficasse por aqui, 
pois a responsabilidade morreria italiana.
Mas esta  não é a verdade toda. A respon-
sabilidade  sobre a  vida de  tantos que fo-
gem destes países não pode ficar somente 
nas mãos de quem, por circunstâncias 
geográficas, os recebe quase sem vida. 
Não só é um dever de todos os países eu-
ropeus ajudar  na reconstrução e pacifica-
ção dos países de origem dos migrantes, 
como é sua responsabilidade ajudar e ori-
entar o acolhimento dos mesmos aqui na 
Europa, e a verdade é que os países de 
entrada, como Itália e Grécia, têm ficado 
meio abandonados à sua sorte. Sim, sabe-
mos que não é fácil, e sim, sabemos que 
muitos fogem dos países de acolhimento 
(Portugal é um desses exemplos) para se 
deslocarem todos na direção de países 
específicos. Mas isso não nos deve fazer 
abrandar o ritmo de acolhimento destas 
pessoas, nem abrandar a nossa vontade 
de lhes proporcionar uma vida digna.
Ninguém, repito, ninguém sabe o que eles 
tiveram de passar para chegar até aqui. 
Mas  tentem, por  um minuto, e  perdoem-
-me os mais sensíveis: Imaginem que têm 
10 anos e os vossos pais são mortos à 
vossa frente, e  que depois disso são obri-
gados a fugir, pela montanha, sem mais 
do que a roupa que vestem no corpo, e 
que vos  obrigam a  prostituir-se para con-
seguirem ter comida ou alcançar determi-
nado destino. E que, como me contava há 
dias uma pessoa que trabalha com refugi-

reza humana. Tal como professa o dogma: 
“verdadeiro Deus e verdadeiro homem”.
É difícil aceitar que Deus se faça homem, 
no meio de nós. Foi – e continua a ser – 
escandaloso, ou até mesmo absurdo, 
acreditar nesse Deus que sofreu e que 
morreu na cruz. Como diz São Paulo, “nós 
pregamos Cristo crucificado, escândalo 
para os judeus, loucura para os gentios” (1 
Co 1, 23). “Escândalo” ou “loucura” porque 
pode ser difícil olhar para Jesus e nele ver 
o próprio Deus em pessoa.
Se Pilatos, ao dizer Ecce homo (Jo 19, 5), 
apresentou o  Homem-Jesus  despido,  ul-
trajado, ferido, frágil, … um homem que, 
aos olhos da fé, se apresenta como Deus, 
Jago também nos mostra o Papa Bento 
XVI na sua verdade: um Bento XVI que, 
apesar da humanidade revelada, nada 
perde da sua grandeza. Antes pelo contrá-
rio: para Jago, a grandeza manifesta-se no 
ato corajoso da renúncia, onde se assume 
a fragilidade.
O título  por Jago escolhido para a sua ex-
posição, Habemus  hominem, pode ser in-
terpretado  dessa  forma,  sobretudo se ti-
vermos em  conta o fato de fazer explicita-
mente alusão à célebre expressão procla-
mada na recepção de cada novo pontífice: 
Habemus papam.
A exposição procura ser “uma celebração 
do corpo” humano, diz-nos Jago. Nesse 
contexto, parece-me curioso o facto de se 
criticar esta eventual profanação de Bento 
XVI, num ambiente cultural de excessivo 
culto por um corpo perfeito e idealizado. 
Realmente, numa  sociedade onde se ten-
de a  disfarçar, o mais possível, o envelhe-
cimento do corpo, escondendo-o quer nas 
imagens que revelamos de nós próprios, 
quer na forma como nos apresentamos no 
espaço público, este busto de Bento XVI 
provoca e age como uma contra-cultura. 
Talvez, contrariamente ao Deus cristão 
que assume completamente a nossa natu-
reza  humana, parece  que por vezes que-
remos rejeitá-la.
Ainda antes da sua renúncia, Bento XVI, 
dirigindo-se aos artistas, afirmou que o 
mundo precisa de uma beleza que não 
seja “ilusória”, que não ignore a realidade 
do sofrimento e que seja capaz de nos 
“perturbar” (cf. Discurso de Bento XVI por 
ocasião do encontro com os artistas na ca-
pela sistina, 21 de novembro de 2009). No 
fundo, trata-se de uma beleza incarnada, 
uma  beleza que, em  vez de esconder, re-

ados, tinham de esperar que o parceiro de 
jornada morresse ao vosso lado para lhe 
poderem roubar a água para vocês… não 
podemos simplesmente esquecer estas 
pessoas e achar que o mundo corre bem 
melhor se nos fecharmos em casa, cheios 
de aparelhos eletrónicos e roupa muitas 
vezes feitos com o esforço escravo de mui-
tas destas pessoas, exploradas nos seus 
países de origem.
O ministro  do Interior italiano, Matteo Sal-
vini, teve uma  atitude  desumana, inquali-
ficável. Mas o silêncio, o conluio e o asso-
biar para  o lado de muitos políticos e res-
ponsáveis  europeus é tão  ou  mais desu-
mano que as ações do ministro italiano. A 
diferença é que não se veem…


