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Os Falsos Mestres

P. Franclim Pacheco

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

T.: 21 466 18 19

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

Acontece...
- Cartório
Terça-feira, dia 5, cartório encerrado.

- Adoração Ss Sacramento
Quinta-feira, dia 7, das 10h45 às 18h15, tempo de Adoração e 
Oração ao Santíssimo Sacramento.

- Via-Sacra
Durante o tempo quaresmal, teremos a via-sacra todas as 
sextas-feiras às 10h45 e 17h40, na igreja paroquial.

- Catequese
Sábado, 9 de Março, Festa do Perdão, às 15h.

- Oração das famílias
Domingo,  dia 10, das 10h30 às 10h45, haverá, como  habitu-
almente, um tempo de Oração pelas famílias, seguindo-se a 
recitação do terço.

- Catecumenado - Rito de Eleição
Domingo, dia 10, na Sé patriarcal realizar-se-á o Rito de 
Eleição dos catecúmenos às 15h30.

- Encontro de Liturgia
Terça-feira, dia 12, penúltimo encontro de Liturgia na igreja da 
Boa-Nova, às 21h30, para leitores e Ministros da Comunhão.

- Semana de Cáritas, de 17 a 24 de Março

- Almoço de São José
Dia 17 de Março, pelas 13h00, realiza-se o Almoço da Festa 
de São José, organizado pela L.I.A.M.

- Jornadas Penitenciais - Quaresma / Páscoa
Sábado, 23 de Março, das 14h30 às 18h, teremos, como 
habitualmente, as jornadas penitenciais da Quaresma. 

A fé – entre o público e o privado
Alfredo Teixeira

No  passado  recente,  proliferaram os dis-
cursos acerca da privatização da religião. 
Em termos gerais, muitos concluíam, a 
partir da evidência de que as referências 
religiosas se tornaram plurais nas socieda-
des modernas, que a religião tinha, como 
único lugar, a consciência e as práticas 
familiares. Em  termos políticos, imaginou-
-se um espaço social neutro sob o ponto 
de vista religioso. A esse imperativo de or-

dem  política  correspondeu  a  interioriza-
ção, por parte dos crentes, de uma religio-
sidade cercada pelo desejo de construção 
de si. É esse tipo de interioridade religiosa 
que alimenta hoje muitas das dinâmicas 
religiosas: leituras, peregrinações, retiros, 
etc. São mais raros os contextos em que a 
fé seja explicitamente mobilizadora de 
uma  causa  social  ou  reforce  as motiva-
ções  para  a construção  da nossa experi-

Continuamos a escutar o sermão da Planí-
cie, equivalente ao sermão da Montanha 
que lemos em Mateus. Vê-se que Lucas 
está preocupado e alerta os leitores para 
existência de falsos mestres a que ele 
chama guias cegos a querer guiar cegos. 
Já São Paulo se queixava da intromissão 
nas comunidades de falsos operários, 
apóstolos enganadores que deturpavam o 
evangelho de Jesus Cristo.
Esses  guias  cegos  consideravam-se de-
tentores da verdade e, por isso, superiores 
aos outros, não sendo capazes de ver em 
si mesmos aquilo que censuravam nos ou-
tros. Por isso, são chamados hipócritas, 
palavra que, numa primeira abordagem, 
poderá  designar a  pessoa «falsa», «dissi-
mulada», mas que na raiz aramaica tem o 
sentido de «perverso», «ímpio». Quem não 
é capaz  de se  colocar  numa atitude per-
manente de  conversão  não tem autorida-
de para apontar seja o que for ao irmão.
Jesus quer que  se  faça a correção frater-
na, mas dá uma regra que se deve ter 
sempre  presente. Quem  é chamado a fa-
zer a correção dos irmãos deve ser irrepre-
ensível em tudo. O seu exemplo deve ser 
perfeito  na  doutrina,  na moral, nas pala-
vras, nas ações, diante de Deus e dos 

homens. Deve  fazê-lo sempre pela verda-
de, pelas virtudes, pela santidade, pela ob-
servância da Palavra. Pela obediência aos 
mandamentos,  por  uma  vida evangelica-
mente correta deve ter os olhos do amor 
do  Pai, o coração de Cristo e da sua cari-
dade crucificada, a sabedoria do Espírito 
Santo. Se for feita à luz do Evangelho, a 
correção produzirá sempre bons frutos.
Com o seu estilo de ensino, comparando 
com os outros, Jesus proclama-se mestre 
e não professor. De facto, o professor não 
vive com os alunos, ao passo que o mestre 
vive com os alunos e partilha, não lições, 
mas testemunhos de vida. É ele a matéria, 
o modelo a imitar.
Com a parábola da árvore que dá bons 
frutos, Jesus faz-nos saber que crer verda-
deiramente nele significa praticar o bem 
aos outros e não o egoísmo. Porém, a pes-
soa que não se empenha em imitá-lo terá 
dificuldade em fazer o bem porque o seu 
coração é estéril. Não podemos perder a 
esperança: se os nossos frutos não são 
grande coisa, podemos mudar, crescer. De 
certeza que a graça não nos faltará porque 
Deus é o grande interessado na qualidade 
da nossa colheita.

À Descoberta dos Balcãs

A paróquia está a organizar uma viagem a 
Montenegro, Albânia, Macedónia, Kosovo e Sérvia, de 

13 a 21 de Maio. Inscrições no Cartório Paroquial. 
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Papa Francisco protege as crianças
Rosário Farmhouse

Foi com  alegria que li os 21 pontos de re-
flexão do Papa Francisco sobre o caminho 
que a Igreja deve seguir para combater 
com profundidade o problema dos abusos 
sexuais de crianças.
Este documento vem no seguimento de 
outros onde o Papa continua a demonstrar 
a sua profunda preocupação e sofrimento 
com o mau estar dos mais frágeis.
A coragem de elaborar um manual prático 
no qual serão especificados os passos a 
dar para uma maior proteção das vítimas 
de  abusos sexuais diz muito sobre a pes-
soa de Francisco e o rumo que ele preten-
de dar à Igreja Católica.
Diz a academia, que a omissão e o medo 
de enfrentar o abuso sexual constituem os 
maiores aliados de quem vive este proble-

ência coletiva.
Paradoxalmente, esta navegação para o 
interior de si,  que descreve, preponderan-
temente, as  tendências  religiosas, é con-
temporânea da  celebração pública da no-
toriedade de certas personalidades do 
campo religioso. Recorde-se que a Times 
Magazine, em 1975, elegeu Madre Teresa 
de Calcutá como personalidade do ano – 
ela que, em 1979, veio a receber o prémio 
Nobel da Paz. Ou, ainda, que algumas das 
personalidades, que assumimos como 
bandeira da luta pelos direitos humanos, 
na história contemporânea, são atores 
com uma forte inscrição religiosa: Gandhi, 
Luther King, Desmond Tutu, Dalai Lama. 
E, ainda, no quadro de receção global de 
João Paulo II, as montagens mediáticas 
tendiam a  apresentá-lo como «grande sa-
cerdote dos direitos humanos», um «perito 
em humanidade». Bento XVI foi celebrado 
como um dos intelectuais de referência 
nos debates sobre as grandes questões 
da nossa contemporaneidade. Francisco, 
em 2014, estreou-se na capa da edição 
americana da revista Rolling Stone, num 
contexto de  reconhecimento da sua capa-
cidade  para influenciar  os debates na ce-
na pública. Hoje, da esquerda à direita, de 
norte a sul, muitos citam o Papa Francisco 
acerca das coisas que importam a todos. 
Num tempo de erosão do crédito das insti-
tuições  religiosas,  algumas  personalida-
des religiosas tornam-se, assim, símbolos 
de valores amplamente partilhados, sem 
que a dimensão confessante das suas mo-
tivações  inviabilize a  possibilidade de se-
rem  ouvidas por muitos. Pelo menos, des-
de João Paulo II, os Papas católicos contri-
buíram, de facto, para a construção da 
opinião pública – particularmente, nessa 
modalidade recente que é a opinião 
pública global.
Recentemente, a Universidade do Minho 
concedeu o doutoramento honoris causa a 
uma personalidade singular na sociedade 
portuguesa.  Falo  do  Frei  Bento  Domin-
gues, que mantém, desde 1992, no jornal 
Público,  uma  crónica  de  opinião. A pre-
sença regular de uma voz explicitamente 
cristã na Imprensa de referência não é 
caso único. Mas a longevidade dessa voz, 
no seu registo próprio, é certamente uma 
singularidade. A crónica do Frei Bento não 
entrou no amplíssimo mercado contempo-
râneo das espiritualidades do bem-estar 
interior.  Arriscou permanecer na inquietu-

ma, seja por parte das vítimas ou seja de 
quem convive com elas, potenciando o 
silêncio, a negação e o secretismo durante 
anos e, por vezes, durante toda uma vida.
Contra estes problemas o Papa Francisco 
deseja  dotar a Igreja Católica de “estrutu-
ras de escuta compostas por pessoas trei-
nadas e especializadas”, bem como 
“acompanhar, proteger e tratar as vítimas 
oferecendo-lhes todo o apoio necessário 
para uma recuperação completa”.
A violência sexual contra crianças e jovens 
é um fenómeno de extrema complexidade 
e o apoio a essas vítimas deve pautar-se 
por  uma ação  integrada quer no que res-
peita ao compreender, quer no que respei-
ta ao proceder, pelo que, cada vez mais, 
urge uma ação interdisciplinar e interinsti-
tucional para melhor se conhecer e intervir 
nesta matéria.
Esta  violência  acarreta  implicações  pro-
fundas na saúde física e psicológica das 
vítimas, suas famílias/cuidadores, amigos, 
não só nos momentos dos atos abusivos, 
mas com potencial para afetar todo o pro-
cesso de vida.
Por  isso, o  Papa  Francisco reforça a ne-
cessidade de “fortalecer a cooperação 
com todas as pessoas…” e “com os meios 
de comunicação a fim de reconhecer e 
distinguir  os  casos  verdadeiros  dos  fal-
sos”.
Segundo a OMS, a violência sexual contra 
crianças e jovens pode ser prevenida.
A maioria  do trabalho na  área da preven-
ção consiste na identificação precoce de 
casos  de violência  sexual e nas interven-
ções com vista a proteger as vítimas. Exis-
tem  muitos  mitos comummente  partilha-
dos, associados ao abuso sexual de 
crianças  e jovens,  que  importa descons-
truir e clarificar pois contribuem também 
para o secretismo que funciona a favor 
dos agressores e nunca a favor das 
vítimas.
O Papa Francisco pede que se formulem 
“códigos  de conduta  obrigatórios para to-
dos os clérigos, religiosos, pessoal de ser-
viço e voluntários” e que se faça “uma 
revisão periódica de protocolos e normas 
para salvaguardar um ambiente protegido 
para as crianças em todas as estruturas 
pastorais”, bem como criar mecanismos 
de “consciencialização sobre as causas e 
consequências do abuso sexual por meio 
de iniciativas de formação permanente” de 
todos os agentes da Igreja Católica.

de de um discurso cristão dirigido a toda a 
«cidade», cultivando um género novo – o 
da crónica de opinião como teologia. As 
suas crónicas apelam ao reconhecimento 
de um duplo movimento: por um lado, a 
reivindicação, na sociedade portuguesa, 
da possibilidade da teologia cristã como 
discurso  público,  participando  nos deba-
tes  que  constroem  o  espaço  social  co-
mum;  por  outro, a  afirmação da necessi-
dade de uma «opinião pública», dentro das 
comunidades de pertença religiosa, regis-
to em que são chamadas a dizer as razões 
daquilo em que acreditam. Nesta dupla 
via, as crónicas de Frei Bento Domingues 
podem ser lidas como um laboratório onde 
é possível descobrir a oportunidade de um 
discurso público que não se alimenta da 
defesa de particularismos religiosos, mas 
antes descobre, numa tradição crente, a 
força crítica necessária à construção de 
uma  cidadania  partilhada  e aberta. Dou-
-lhe a palavra, em jeito de homenagem: 
«Demarcar-se, sem desprezar, profetizar 
sem condenar, definir um território original 
sem  se  fechar ao intercâmbio democráti-
co, manter-se próximo e respeitador das 
vítimas,  muitas  vezes  trágicas,  do  sofri-
mento e da injustiça, abster-se de formular 
uma  cosmovisão  global  ou uma explica-
ção totalitária, assinalar a insatisfação dos 
desejos e do vazio no coração da vida 
pessoal e da história, não como factos ne-
gativos, mas como incitamentos à criação, 
podem ser tarefas da teologia.»

Para possibilitar uma redução significativa 
da incidência de abusos sexuais é absolu-
tamente necessário que se repensem e 
utilizem estratégias dirigidas aos fatores 
responsáveis e às causas subjacentes.
A chamada de atenção do Papa Francisco 
para a necessidade de “delinear os limites 
apropriados nas relações pessoais” é fun-
damental para que as crianças e os jovens 
acreditem  que a sociedade da “globaliza-
ção da indiferença” pode ser transformada 
numa sociedade atenta e protetora.
É preciso construir um futuro saudável e 
feliz.  Saibamos  todos  combater a indife-
rença!

6 de Março

São Pedro e São João do Estoril

10h00
18h30

Santo António do Estoril

9h30
19h00
21h30

QUARTA-FEIRA
de CINZAS

Desktop ASUS
Nota
ouvidas

Desktop ASUS
Realce
colocar em itálico... trata-se de uma expressão latina...

Desktop ASUS
Realce
separar :  "a  fim "




