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Estranha Reação ao Chegar a Casa

Jesus, após a primeira experiência da mis-
são pública regressa a casa, à terra natal, 
a Nazaré, aldeia onde se havia criado. 
Vem acompanhado pelos discípulos e, o 
evangelista Marcos (6, 1-6) , deixa em aberto 
o leque de hipóteses para este regresso. 
Saudades da Mãe? Dar uma justificação a 
José, seu  pai segundo  a lei? Rever  ami-
gos? Apresentar a sua nova família, a dos 
discípulos? Reganhar  forças porque sen-
tia já alguma  rejeição da parte dos ouvin-
tes? Ou ainda outra que provavelmente 
será a mais verdadeira e ponderada como 
a de anunciar o reino de Deus aos seus 
conterrâneos?
Que indicação  preciosa nos dá esta atitu-
de de  Jesus. De vez em  quando precisa-
mos de regressar a casa, de mergulhar na 
memória, de procurar o calor dos vizinhos 
e amigos, de rever com novo olhar rostos 
familiares e o espaço onde nos criámos, 
de  libertar  sonhos  que,  então, acalentá-
mos e estão  em realização. Que  humani-
dade nos deixa e que desafio nos faz! Que 
forma admirável de viver o tempo de modo 
saudável! Regressar “ao berço” faz-nos 
encontrar a identidade e realimentar a es-
perança, faz-nos realinhar a imaginação e 
empreender novas ousadias.
O relato de Marcos refere apenas a visita 
de Jesus à sinagoga onde encontra muita 
gente. E sem mais ritual, mostra o que 
acontece. Jesus toma a palavra e faz a sua 
comunicação. Como e sobre quê? Não é 
referido. Só se faz o registo da reação dos 
ouvintes, reação de admiração, de perple-
xidade, de dúvida, de desprezo; reação 
que leva Jesus a um comentário inspirado 
nas sentenças de Jeremias: “Um profeta 
só é desprezado na sua terra, entre os 
seus parentes e em sua casa”.

Pe. Georgino Rocha

O relato não menciona ninguém da casa 
de Jesus, embora diga que é o carpinteiro, 
filho de Maria; já os parentes homens têm 
nome: Tiago, José, Judas e Simão, que o 
texto refere como irmãos. As mulheres 
ficam englobadas na designação genérica 
de irmãs; e os da terra, estavam represen-
tados na atitude dos restantes presentes 
na sinagoga. O desprezo, agora denuncia-
do, vai acompanhar a missão pública e 
mostra-se, sem  pena nem agravo, no pro-
cesso de julgamento e de morte no Calvá-
rio. Então é a rejeição completa.
A narração de Marcos faz-nos ver dois 
olhares diferentes: O dos nazarenos e o 
de Jesus. Os nazarenos retinham o estilo 
de Jesus, vizinho e trabalhador, inserido 
na família  de sangue, frequentador  da si-
nagoga, ordeiro e  praticante fiel  das anti-
gas  tradições. E por isso estranham a sa-
bedoria das suas palavras e o alcance dos 
seus gestos prodigiosos. Jesus dá uma 
nova dimensão à experiência adquirida na 
família, na terra natal, na sinagoga. E 
abre-a ao anúncio do reino de Deus, à rea-
lidade de uma situação germinal que está 
em curso. E certamente desta novidade 
lhes terá falado e deixado o apelo a que a 
descortinem com as razões do coração e o 
afeto da inteligência. Só ao nível da fé se 
entra em  sintonia com  Ele e os olhos hu-
manos encontram a verdade do que está a 
acontecer.
A surpresa dos nazarenos é natural. Jesus 
tem um comportamento fora do comum: 
não fala nem pensa nem vive como era de 
esperar de um filho daquela família, de um 
natural daquela terra. “O facto, afirma J. 
M. Castillo, (La Religión de Jesús, ciclo b, p. 254), 
é que a conduta de Jesus foi vista como 
«desviada», merecedora só de desprezo. E 
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Confissões

Acontece...
- Arraial 2018
Uma palavra de gratidão a todos aqueles que foram o 
“rosto” de  todos nós no  arraial, pelo seu trabalho, em-
penho e dedicação em prol de um bem comum. Ao 
Movimento dos  Doentes e à  LIAM, o nosso muito obri-
gado pela partilha: Movimento dos Doentes 351.65€; 
LIAM 539.72€

- 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 na capela de Nª Srª do Livramento. 
As mesmas serão retomadas em Outubro. 
Horários das celebrações na paróquia: 
Segunda a Sábado às 19h
Domingos e dias Santos de Guarda às 09h; 11h30; 19h
Horários de abertura da Igreja Paroquial: 
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.

- 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. 

- 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.
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Rendas
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Ofertório para as Obras

Culto Divino
Energia e Fluidos
Condomínio
Material Escritório
Correio

Comunicações
Limpeza
Segurança

Presidências Eucarísticas

Flores
Livros

SS Entidade Patronal (23,75%)
Contabilidade

Patriarcado
Obras
Outras

251,45 €

501,55 €

571,93 €

4,57 €

161,69 €
406,11 €

128,56 €

395 €

0 €
163,48 €

1.592,68 €

378,26 €
92,25 €

0 €

0 €

5.230,87 €

3.680,83 €

100 €

930 €

821,76 €

350 €

156,98 €

0 €

743,32 €

0 €

0 €

70,40 €

480.47 €

279,99 €

23,65 €

145,91 €
119,02 €

205,05 €

310 €

900 €
123,20 €

1.592,68 €

378,26 €
92,25 €

3.240,65 €

0 €

464 €

3.217,74 €

234 €

2.050 €

Comdomínio 0 € 0 €

Energia e Fluidos 268,37 € 283,02 €

3.002,01 €

350 €

123.20 €

2.158,24 €

768,15 €

462,67 €

0 €

Rubricas

TOTAL

Culto Divino 75 € 49,20 €

12.698,23 €

8.425,53 €

Receitas

Abril

Março Abril

TRANSPORTE*

* Por atraso na receção de documentos
o transporte do mês de Fevereiro só agora

pode ser apresentado com exatidão

5.631,88 € 3.034,54 €
RESULTADO 3.034,54 € 7.307,23 €

Estar em todo o lado
Carla Quevedo

O provérbio judaico “Deus não podia estar 
em todo o lado, por isso criou as mães” é 
divertido e uma falta de respeito. Quem 
pode estar em todo o lado, sabemo-lo, é 
Deus. Intuímos, porém, o elogio à materni-
dade, ao mesmo tempo que imaginamos 
que a força das lendárias mães judias será 
no mínimo omnisciente. “Estar em todo o 
lado” pode, então, ser uma crença tão 
consoladora e tranquilizante (o caso único 
de Deus) como sufocante e limitativa (o 
caso de qualquer pessoa).

Para quem é alvo da presença constante 
de outra pessoa, a ideia lembra uma arcai-
ca canção dos Police. “Every move you 
make/ Every vow you break/ Every smile 
you fake/ Every claim you stake/ I’ll be 
watching  you”. Tudo é  motivo de observa-
ção, o bom e o mau vistos à lupa. Há 
quem chame a isto “amor” e há quem cha-
me a Polícia.

Na medida sábia em que tudo o que é de-
mais cansa, alguém que “está em todo o 
lado” é parecido com alguém que fala a to-
da a hora e age a todo o momento. Se vai 
a todas, é porque nenhum sítio tem mais 
relevância do que outro. Se está sempre a 
falar, a probabilidade de dizer disparates 
aumenta, e  se  está  em  constante  movi-
mento, então é porque finge acreditar que 
é útil. Não há mistério. É uma questão de 
estatística.
O caso mais paradigmático desta maneira 
estúpida de viver é Donald Trump, que 
todos os dias aparece, fala, twitta e agita 
os bracinhos para anunciar ao mundo que 
existe. É uma imposição desagradável e 
fútil que serve apenas como entretenimen-
to tóxico ou distração. A muitos causará 
ansiedade, e não será para menos, mas a 
outros Trump poderá parecer-se a uma 
amálgama de palavras sem nexo nem 
objetivo. Como um balão que se enche e 
esvazia a toda a hora, num contínuo de 
vazio e nada.

Foi bom por isso ver o nosso Presidente a 
fazê-lo parar para ouvir que Ronaldo não 
venceria eleições  presidenciais em Portu-
gal. Teve piada e teve razão. Foi refrescan-
te, sobretudo neste nosso país que privile-
gia o humor  autodepreciativo à  graça  da 

bazófia. Trump sorriu, um  bocado ataran-
tado, como se tivesse sido ultrapassado 
por alguém mais leve e mais rápido. Foi o 
que aconteceu. Este é o lado bom de Mar-
celo. É esperto como uma águia e rápido 
como um tigre. Infelizmente, estragou tudo 
quando decidiu ir cantar no palco do Rock 
in Rio como um rouxinol.

A culpa pode ser dos dias de hoje que têm 
este lado estúpido de haver um vazio para 
preencher, quando não há vazio nenhum 
mas apenas uma vida que não tem de ser 
vivida em público. A culpa pode ser dos 
jornais, sequiosos de “conteúdos” que tan-
tas vezes nada mais são do que versões 
da “notícia” “Jane Fonda nunca mais se 
vai  apaixonar”. Ficamos sem saber se es-
tamos perante  uma  declaração de inten-
ções ou uma ameaça. Tem ar de ameaça, 
não tem? “Olha que eu nunca mais me 
apaixono, ouviste?” Alguém avise Mrs 
Fonda que não depende dela.

A culpa pode  também ser do próprio Mar-
celo, que é tudo do melhor que há e ao 
mesmo tempo tudo o que é excessivo e 
corre mal. Estava tudo tão bem, para quê 
ainda ir ao Rock in Rio falar à frente de um 
painel cheio de marcas publicitárias? 
Aquele tempo chuvoso não era o Zé Pedro 
presente no parque da Bela Vista! Era um 
sinal de que há dias em que o melhor é 
não dizer  nada, não aparecer, não se me-
xer…

Olhemos para o Papa Francisco, que tem 
um contacto  muito caloroso  com as  pes-
soas e que  sai bastantes vezes do Vatica-
no. Acontece que todas as saídas têm um 
significado. Um dia foi comprar um par de 
óculos. Precisava de óculos novos, como 
qualquer um de nós. Noutro dia foi visitar 
pessoas à  prisão,  mostrando o que qual-
quer cristão deveria fazer. Isto para dizer 
que o Papa não é conhecido por estar “em 
todo o lado”. Possivelmente por saber que 
é humano, com limitações a que deve 
atender.

Acarinhemos as barreiras e as ausências, 
pois é delas que somos feitos. Façamos o 
melhor que  pudermos, como  naquele cé-
lebre poema de Kaváfis, e não nos queira-
mos transformar em super-heróis, caindo 
no ridículo por não sermos divinos.

ninguém, nem na família mais íntima, con-
fiou nele. Isto é muito duro na vida de uma 
pessoa. É o  preço da  liberdade. Sobretu-
do, a liberdade perante pessoas a que nos 
sentimos  mais  ligados. A  dolorosa estra-
nheza de Jesus estava justificada”.
Jesus  queixa-se do desprezo  a que é vo-
tado pelos conterrâneos. A novidade de 
que é portador não lhes interessa. A sabe-
doria que revela só desperta admiração e 
não induz à imitação. Os prodígios que 
realiza ficam  fechados no âmbito  dos be-
neficiários e não provocam a abertura a 
perguntas de sentido, a Deus que Jesus 
mostra já presente e quer anunciar. Por 
isso, vai pregar a outras terras. Diz o texto: 
“Estava admirado com a falta de fé daque-
la gente. E percorria  as aldeias  dos arre-
dores, ensinando”. Que turbilhão de senti-
mentos terá afluído ao seu espírito e como 
os terá digerido! Ele ser desprezado como 
profeta, desconhecido  como sábio e inca-
paz  como  médico! E  dizerem-lho “na ca-
ra”, após o  terem reconhecido  como insi-
nuam as  perguntas/exclamações  que  fa-
zem na sinagoga.
“Tal como Jesus foi reduzido à impotência 
por aqueles que afirmavam conhecê-lo 
melhor, adianta Manicardi, Comentário, p. 
116, assim a fé pode hoje ser tornada insi-
gnificante  por aqueles  mesmos que  pre-
tendem  fazer-se seus  paladinos e defen-
sores, mas na realidade a reduzem às 
suas próprias visões do mundo e não acei-
tam deixar-se pôr em causa”.
A fé faz-nos conhecer Jesus e acolher a 
sua novidade que nos abre os olhos à ver-
dade da realidade, nos leva a descobrir a 
presença oculta de Deus nos sofrimentos 
e fracassos da vida, como afirma São Pau-
lo; que  nos mostra portas abertas e cami-
nhos longos onde se fecham as portas da 
sinagoga.
No  entanto, cuidado! adverte  o comenta-
rista da liturgia dominical, em Homilética, 
20\8/4, p. 431, pois “quando conhecemos 
alguém muito  de perto  (no tempo, no es-
paço…) mas  sem haver entrado com ver-
dade na sua realidade mais verdadeira, fi-
camos fora, não entramos, e chegamos a 
desprezar o valioso que há nessa pessoa, 
sem querer reconhecê-lo. A vida traz mui-
tas surpresas e há que aprender a valorar 
os demais. Toda  a pessoa  tem uma men-
sagem para ti”. É muito assertivo o convite 
de regressar a casa e purificar o olhar. 
Experimenta!


