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A medida alta

O desafio que, para este Advento, nos foi 
lançado – “Abrir todas as portas à luz do 
Natal” – concretiza-se  na  Palavra  do Se-
nhor deste 2º domingo numa série de pro-
postas, todas  elas com o mesmo denomi-
nador comum: exigência e perseverança!
Com efeito, desde o “crescer na caridade” 
para desbravar caminhos de misericórdia, 
passando pelo arrotear as montanhas do 
nosso orgulho e autossuficiência, pelo en-
direitar as  curvas da  acomodação, do ar-
ranjismo e do oportunismo, pelo não cair 
na tentação do mais fácil, mais agradável 
e a pronto,  até o  procurar  sempre  o me-
lhor, eis o longo caminho a ser percorrido 
por cada um de nós.
Para esta perseverança, indispensável se 
torna termos presente a meta para onde 
caminhamos: “Deus te dará para sempre 
este nome: ‘paz da justiça e glória da pie-
dade”, pois o nosso Deus está totalmente 
empenhado em que lá cheguemos: “Deus 
conduzirá Israel na alegria, à luz da sua 
glória, com a misericórdia e a justiça que 
d’Ele procedem”.
Este apelo do nosso Deus ressoou pela 
voz de João, o Batista, em lugar e tempo 
que S. Lucas registou no seu evangelho, 
mas que nunca mais cessou de ressoar. 
Todavia, para ser escutado hoje, ele tem 
de ecoar  através do testemunho dos cris-
tãos. Daí o apelo do Papa Francisco, feito 
no Ano da Misericórdia: “A tentação de 
pretender sempre e só a justiça fez esque-
cer que esta é apenas o primeiro passo, 
necessário e indispensável, mas a Igreja 
precisa de ir mais além a fim de alcançar 
uma meta mais alta e significativa. Por 
outro lado, é triste ver como a experiência 
do perdão na nossa cultura vai rareando 
cada vez mais. Em certos momentos, até a 
própria palavra parece desaparecer. Toda-
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via, sem o testemunho do perdão, resta 
apenas  uma vida  infecunda e estéril, co-
mo se se vivesse num deserto desolador. 
Chegou de novo, para a Igreja, o tempo de 
assumir o anúncio jubiloso do perdão. É o 
tempo de regresso ao  essencial, para cui-
dar das  fraquezas e dificuldades dos nos-
sos irmãos. O perdão é uma força que res-
suscita  para  nova  vida e  infunde a cora-
gem para olhar o futuro com esperança”.
Enquanto que a generalidade das pessoas 
se contenta com a divisória entre ‘bem’ e 
‘mal’, o  nosso Deus  propõe-nos  a distin-
ção  entre  ‘bem’ e ‘melhor’,  para  pautar-
mos a vida e comportamentos pelo critério 
superior da perfeição. Em linguagem des-
portiva dir-se-ia que não podemos conten-
tar-nos com os ‘mínimos’, mas procurar 
sempre “melhor e mais”.
Com  efeito, os textos  de hoje,  numa sin-
tonia  impressionante,  apontam  como ca-
minho obrigatório para todos os cristãos o 
desafio  da  perfeição.  S. Paulo já  o apre-
sentava a todos os membros da comunida-
de de Filipos: “a caridade cresça cada vez 
mais… vos torneis puros e irrepreensíveis 
… na plenitude dos frutos da justiça”. Acei-
temos, pois, a provocação de João Batista 
que se  encarrega de  nos apontar o cami-
nho, convidando-nos a banir das nossas 
vidas o orgulho, a ambição desmedida, a 
vaidade, o egoísmo. Para tal, precisamos 
de preencher  as  lacunas que ainda exis-
tem na  nossa  vida e  endireitar  os cami-
nhos tortuosos do nosso viver. De facto, só 
assim “toda a criatura verá a salvação de 
Deus”.
Para este(s) desafio(s), podemos contar 
com a ajuda do Senhor, desde que não 
nos  contentemos em  manter  apenas en-
treaberta a porta do nosso coração, mas a 
abramos à luz do Natal de par em par!

Missas
Celebrações
Eucarísticas
Igreja Paroquial

2ªf a Sáb |10h00; 18h30
Dom | 9h; 11h30; 18h30

inverno: 19h
Cap. do Livramento

Dom | 10h00
Cap. Saint Mary's

Dom | 10h15
Cap. Nª Srª da Paz

Sáb | 15h30

Dias úteis | 10h - 12h
15h30 - 18h30

Sáb | 17h00 - 18h30

Cartório

Adoração ao
Ss.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

"Mar Solidário"
2ª feira a 6ª feira

11h às 18h

Confissões

Jornadas 
Penitenciais

12 Dez, das 20h às 22h30, Tires
15 Dez, das 14h30 às 18h, S. Pedro e S. João do Estoril
17 Dez, das 09h às 13h e das 17h às 21h, Cascais
18 Dez, das 08h às 14h e das 17h às 22h, Estoril
19 Dez, das 16h às 19h, Alcabideche
20 Dez, das 15h às 21h, São Domingos de Rana
21 Dez, das 15h às 21h, Parede

fecundo.
Por outro lado, se não somos capazes de ultrapassar os “limi-
tes” da religião e experimentar Deus no silêncio de nosso es-
pírito, então a nossa religiosidade não será capaz de nos reli-
gar a nada. Onde há excesso de religiosidade e escassez de 
vida espiritual, aí imperam a dureza e a desconfiança.

24 Dez '18
10h      Missa do Dia
18h30 Missa da Vígilia
24h     Missa da Noite (Galo)

25/Dez
09h     Missa da Aurora
11h30  Missa do Dia
18h30 Missa do Dia

2ª Semana
Cabaz de Natal

Grão | Azeite | Cereais | Leite |Broas



«Casados à Primeira Vista» - O que 
Faço ao Meu Otimismo?

Isabel Stilwell
Fujo aos discursos fatalistas do hoje já na-
da é como era. Até porque quem passa os 
dias enfiado em livros de História, e 
conhece o passado, sabe bem que não 
era cor-de-rosa como tanta gente o quer 
pintar.  Então quando  o assunto é o casa-
mento, menos ainda – que o digam as mu-
lheres obrigadas a casar com perfeitos 
desconhecidos, tantas vezes com idade 
para serem seus pais ou avós, míseras pe-
ças num tabuleiro de estratégias económi-
cas e políticas das suas famílias.
Na Idade Média, a Igreja estabeleceu os 
12 anos como  idade mínima para o matri-
mónio e exigiu, coisa nunca antes vista, o 
consentimento livre da mulher. A intenção 
era  louvável, embora  a mesma  Igreja te-
nha fechado vezes demais os olhos às 
suas próprias exigências, e a semente foi 
germinando nos países de cultura judaico-
-cristã, ao  ponto de  hoje  acharmos inad-
missível o casamento de crianças, ou que 
um pai escolha casar uma filha contra o 
seu desejo.
Por tudo isto não gosto de romarias a tem-
pos que nunca foram. E prefiro mil vezes 
acreditar que a Humanidade, no seu todo, 
se vai  aperfeiçoando,  preferindo a verda-
de dos  sentimentos à  hipocrisia  das nor-
mas, mesmo quando isso significa, por 
exemplo, uma separação ou um divórcio. 
Que só  acontecem, quero muito crer, por-
que o  casamento é sério demais para ad-
mitir a falta de amor ou de compromisso.
Mas tenho igual receio de quem nunca 
olha para o caminho que já percorremos e 
desvaloriza gratuitamente as conquistas 
feitas. Como acontece em reality shows 
como o «Casados à Primeira Vista». Tanto 
esforço para nos libertarmos de casamen-
tos  arranjados, para promovermos a auto-
nomia das nossas escolhas, e afinal há 
por aí gente  disposta a voltar à estaca ze-
ro, seja sob a luz dos holofotes, no confor-
to do seu sofá?
Ainda para mais recorrendo ao argumento 
antigo de que há quem saiba melhor do 
que nós o que nos convém, argumento 
que serviu, e serve ainda em tantas cultu-
ras, para justificar que pais agrilhoem os 
filhos a relações cruéis. E recorrendo ao 
perpetuar  da ideia sórdida de que um ca-
samento se  pode consumar  sem amor (e 

Vida espiritual: uma urgência da alma

in imissio

É  possível  encontrar  pessoas  profunda-
mente   religiosas,  mas  que  não  conse-
guem viver uma vida espiritual autêntica e 
serena. Pessoas dogmáticas demais, às 
vezes encontram certa dificuldade em 
lidar com a leveza e simplicidade próprias 
do Espírito.
Vivemos em uma sociedade sem aura, 
onde o culto ao corpo virou uma obsessão 
e o olhar  do outro é o que define se a mi-
nha vida tem ou não algum sentido. Se, 
por um  lado, o corpo é fotografado, admi-
rado e apreciado como verdadeiro deus 
das vitrines digitais, por outro, a alma é es-
quecida e abandonada às traças. Ela está 

não nos venham com conversa, como se 
pode amar quem não se conhece?), e que 
somos  sérios  quando  nos  compromete-
mos a partilhar com um desconhecido 
uma vida.
Que gente que confessa abertamente ter 
sido  incapaz  de manter  relações amoro-
sas, numa versão sorte ao jogo azar ao 
amor, se entregue a uma suposta ciência, 
feita  por  “especialistas”, peritos  em neu-
roisto e coachingaquilo, acreditando que é 
o vestido de noiva, a festa, a lua de mel e 
horas de  exposição às câmaras de televi-
são que  vai superar as  suas falhas  e ca-
rências, é  triste, mas e o que vai na cabe-
ça de quem assiste? Finge que não perce-
be que uma ciência com 90% de insuces-
so é no mínimo duvidosa, que o que se 
procura ali é exatamente a cena canalha? 
(Títulos dos clips na página da SIC no dia 
6/11: «Vem aí uma discussão», «Sónia vai 
viver  com o João  contrariada», «Ana cho-
ra», «Hugo fica desiludido».)
Mas, confesso, que até obter um «sim» da 
SIC à minha pergunta «Estes casamentos 
são juridicamente válidos?», quis acreditar 
que era uma brincadeira, de mau gosto, 
mas uma brincadeira em que participava 
gente maior e vacinada e via quem queria. 
Contudo, a surpresa de que há de facto 
uma banalização absoluta de um contrato 
de  casamento, e de  um  subsequente di-
vórcio (a SIC assegura que é por conta da 
casa os custos respetivos, desde que se 
dê no tempo da “experiência/programa”), 
perante a passividade geral, deixam-me 
de facto sem saber o que fazer ao meu 
otimismo.

sempre ausente dos holofotes e ninguém 
pergunta por ela.
Enquanto o narcisismo ganha contornos 
de endeusamento, a “menina dos olhos” 
se mantém  oculta  aos  olhos dos apresa-
dos, embora esteja sempre em casa louca 
para ser ouvida.
No caminho espiritual, reflexão e oração 
andam juntas, de mãos dadas.
Não é um caminho apenas de consolo e 
resposta, mas, sobretudo, de perguntas, e 
a principal delas é a pergunta sobre si 
mesmo.
A  reflexão  desempenha um papel impor-
tante entre o equilíbrio e o discernimento, 
embora Merton tenha advertido que a vida 
espiritual não é vida mental, ou seja, não é 
só  pensamento.  Para ele,  meditar é pen-
sar, contudo, meditar com êxito é muito 
mais do que raciocinar ou pensar, é muito 
mais do que afetos, muito mais do que 
uma série de atos a realizar.
Tanto a  reflexão quanto a oração necessi-
tam de certo distanciamento exterior para 
ganhar sentido. Sem pausa, a vida interior 
vai  definhando e, pouco a pouco, perden-
do o seu encanto.
Ao perguntar-se “que tipo de espiritualida-
de é própria de nosso tempo?”, o filósofo e 
teólogo  espanhol Raimon Panikkar sinali-
za para a descoberta de uma espiritualida-
de  integral, ou seja,  uma  experiência ca-
paz de integrar o ser humano em sua 
totalidade. Sem nada ignorar, sem nada 
desconsiderar. Segundo  ele, para se che-
gar a  uma compreensão do tipo de espiri-
tualidade para o nosso tempo devemos, 
antes, nos perguntar: “o que é, pois, o 
homem?”.
Quem sou eu?
Ao longo da história, a questão fundamen-
tal do ser humano era a busca pelo “quem 
sou eu?”. Ao se deparar com tal questiona-
mento, o  indivíduo  buscava, no mais pro-
fundo de si mesmo, encontrar uma respos-
ta que fosse, no mínimo, sinalizadora e ho-
nesta.
Hoje, no entanto, a pergunta ganha novos 
desdobramentos e tende à superfície do 
olhar externo: “como sou percebido pelo 
outro?”. Se sou “curtido”, se sou visto, elo-
giado, reconhecido… Logo existo!
Vivemos uma época em que ser visto sob 
o reflexo do outro é mais importante (e me-
nos doloroso) que se ver no espelho da 
própria verdade.
É o  que detecta  Henri  Nouwen[1]: “com-

pulsivo é o melhor adjetivo para o falso eu. 
Mostra a necessidade de afirmação. Con-
tínua e crescente. Quem sou eu? Sou 
aquele que é apreciado, elogiado, admira-
do, antipatizado ou desprezado. Quer eu 
seja pianista, negociante ou religioso, o 
que importa é como sou percebido em 
meu mundo”.
A religião, não é uma espécie de mágica 
que torna as  pessoas espirituais num pis-
car de olhos. A busca é processual. Ser 
religioso, contudo, não é garantia de ser 
uma pessoa espiritualmente elevada.
É  possível  encontrar  pessoas  profunda-
mente   religiosas,  mas  que  não  conse-
guem viver uma vida espiritual autêntica e 
serena. Pessoas dogmáticas demais, às 
vezes encontram certa dificuldade em 
lidar com a leveza e simplicidade próprias 
do Espírito.
Há quem prefira o preceito pelo preceito, a 
lei pela  lei e há quem diga que isto é sufi-
ciente para sustentar a vida espiritual. 
Mas, será que isso é cumprir a vontade de 
Deus?
Numa recente pregação, na Casa Santa 
Marta, onde estavam presentes também 
alguns cardeais, assim se expressou o pa-
pa Francisco a respeito daqueles que se 
limitam ao  mero cumprimento das obriga-
ções religiosas:
“Para aqueles doutores da lei, o Verbo não 
se fez carne: se fez lei: e se deve fazer is-
so até aqui e não mais, deve-se fazer isto, 
e nada mais. Assim, estavam enjaulados 
nessa mentalidade racionalista… Muitas 
vezes, a própria Igreja que condenou o ra-
cionalismo, o Iluminismo, depois, muitas 
vezes, caiu em uma teologia do ‘pode e 
não pode’, até aqui, até lá. Com essa atitu-
de, a Igreja esqueceu a força, a liberdade 
do Espírito, esse renascer pelo Espírito, 
que te dá a liberdade, a franqueza da pre-
gação, o anúncio de que Jesus Cristo é o 
Senhor”.
Religião e espiritualidade se cruzam em 
muitos aspectos, em outros, no entanto, 
podem ser completamente independentes 
e seguir caminhos totalmente distintos.
Quando religião e espiritualidade habitam 
o mesmo  teto, mas sem se tocarem, é co-
mo se vivessem uma espécie de divórcio 
estéril  onde não houve espaço para a fer-
tilidade do Espírito. Mas, quando ambas 
se abraçam, a alma se torna livre e capaz 
de amar sem preconceitos e rigidez. Então 
é possível colher os frutos desse encontro 


