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10 julho | XV Domingo TC - Batismos em São Maxim. 

NB. Neste dia inicia o horário de Verão: fica suspensa 
a Missa das 10h30 em Sta. Clara; a Missa em Sta. Bea-
triz passa para as 10h30. O horário normal voltará no 
dia 11 de Setembro. 

Com este número a folha paroquial Conchas  

entra de férias. Até Setembro! 

A importância  
de acreditar 

Acontece a muita gente, por estes 

dias de grande competição despor-

tiva: mesmo quem não gosta parti-

cularmente de futebol ou não 

acompanha regularmente o fenó-

meno, vibra com emoção inusitada 

e (mesmo para os próprios) inespe-

rada com os feitos e as desfeitas da seleção nacional.  

A identificação do país com uma equipa de futebol poderia levantar muitas questões, mas essa dis-

cussão é geralmente dispensada, face à noção de estar unido na busca da glória, para superar por um 

momento que seja a fragilidade do quotidiano. 

“Acreditar” torna-se o verbo central de toda esta epopeia, que se vai repetindo com uma regularida-

de inédita nos últimos 20 anos (felizmente, porque eu cresci noutros tempos). Acreditar mesmo con-

tra todas as evidências, esperar o “milagre” - sim, é uma linguagem familiar e remete para um univer-

so religioso católico. Porque há situações em que nada o substitui. E o futebol também se vive entre a 

crença e a descrença, entre a dúvida e a certeza. 

Deixo uma nota final para o debate em torno do arremesso de microfone que marcou a quarta-feira. 

Estou certo de que as duas partes irão explicar as suas razões em tribunal e aguardo por elas. Até lá, 

além da crucifixão - lá voltamos à linguagem religiosa - do máximo expoente do futebol português, 

interessará mais refletir sobre o papel de quem informa. A informação vive de factos. Não compete 

ao jornalista “provocar” uma notícia, o que é diferente de procurar e investigar. 

Já aqui me referi ao facto de o mundo mediático em constante mutação ter vindo a fazer cada vez 

mais do conteúdo informativo uma forma de entretenimento passageiro. As próprias opções editori-

ais são condicionadas por este novo mundo, em que o jornalista desiste do seu papel de mediador e 

procura ser cada vez mais o protagonista. Resta acreditar que o bom exercício da profissão se irá so-

brepor sempre às eventuais falhas e que o público saberá procurar os meios mais credíveis para per-

manecer informado.  
Octávio Carmo, Agência ECCLESIA   

 

PAPA FRANCISCO:  
A IGREJA É MULHER 

Dedico o último texto da nossa folha paroquial a um tema, 

que o Papa Francisco voltou a frisar, durante o encontro com 

os jornalistas, no avião que o trouxe da viagem à Arménia. Tra-

ta-se do tema da vocação e da missão da mulher na vida da 

Igreja. A pergunta era: «Semanas atrás o Santo Padre falou de 

uma comissão para estudar a possibilidade das diaconisas. Já existe?».        

«Eu fui o primeiro a ficar surpreendido com esta notícia - respondeu o Papa - porque no diálogo 

com as superioras das religiosas, pediram-me: “Ouvimos que nos primeiros séculos existiam as 

diaconisas. Pode-se estudar isso?”. Só isto, perguntaram - esclareceu o Papa Francisco - e eu 

contei que conhecia um teólogo siríaco que me tinha dito: “Sim, havia, mas não se sabe bem se 

tinham a ordenação”. Com certeza existiam e ajudavam em três situações: no batismo das mu-

lheres, nas unções pré e pós-batismal das mulheres. E no caso que uma mulher tivesse ido fazer 

queixa ao bispo porque o marido lhe batia: o bispo chamava a diaconisa para controlar as mar-

cas no corpo da mulher.   

No dia seguinte os médias escreveram - continua o Papa - : “A Igreja abre às diaconisas”. Fiquei 

chateado porque isto não é dizer a verdade das coisas. Pedi alguns nomes para formar uma 

comissão, e estão por cima da minha secretária, prontos para formar a comissão. Mas há mais 

uma coisa: há um ano e meio criei uma comissão de mulheres teólogas que trabalharam com o 

Cardeal Rylko, e fizeram um bom trabalho. É muito importante o pensamento da mulher. Para 

mim, a função da mulher não é tão importante como o pensamento da mulher, que pensa de 

maneira diferente do homem e não se pode tomar uma boa decisão sem consultar as mulhe-

res, como costumava fazer em Buenos Aires. As mulheres vêm as coisas sob outra luz e a solu-

ção, no fim, sempre foi muito fecunda e bonita. Queria sublinhá-lo: é mais importante a manei-

ra de entender, pensar e ver das mulheres, do que a função delas. E, volto a repetir, que a Igre-

ja é mulher, e não é solteirona, é a esposa de Jesus Cristo». 

Este é assunto para refletir: há ainda muito machismo clerical na condução da Igreja, não ape-

nas na Igreja universal, mas também ao nível local, nas nossas paróquias. E o clericalismo, não é 

apenas uma doença de padres, mas um vírus que afeta também os leigos! 

Frei Fabrizio 

2016 



Salmo 65  A terra inteira aclama o Senhor.   

1ª Leit. - Livro de Isaías (Is 66,10-14) «Farei correr para 
Jerusalém a paz como um rio». 

2ª Leit. - Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas (Gal 
6,14-18) «Trago no meu corpo os estigmas de Jesus». 

Evangelho de São Lucas (Lc 10,1-12.17-20) 
Naquele tempo, designou o Senhor setenta e dois discí-
pulos e enviou-os dois a dois à sua frente, a todas as 
cidades e lugares aonde Ele havia de ir. E dizia-lhes: «A 
seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi 
ao dono da seara que mande trabalhadores para a sua 
seara. Ide: Eu vos envio como cordeiros para o meio de 
lobos. Não leveis bolsa nem alforge nem sandálias, nem 
vos demoreis a saudar alguém pelo caminho. Quando 
entrardes nalguma casa, dizei primeiro: ‘Paz a esta ca-
sa’. E se lá houver gente de paz, a vossa paz repousará 
sobre eles; senão, ficará convosco. Ficai nessa casa, co-
mei e bebei do que tiverem, que o trabalhador merece o 
seu salário. Não andeis de casa em casa. Quando en-
trardes nalguma cidade e vos receberem, comei do que 
vos servirem, curai os enfermos que nela houver e dizei-
lhes: ‘Está perto de vós o reino de Deus’. Mas quando 
entrardes nalguma cidade e não vos receberem, saí à 
praça pública e dizei: ‘Até o pó da vossa cidade que se 
pegou aos nossos pés sacudimos para vós. No entanto, 
ficai sabendo: Está perto o reino de Deus’. Eu vos digo: 
Haverá mais tolerância, naquele dia, para Sodoma do 
que para essa cidade». Os setenta e dois discípulos vol-
taram cheios de alegria, dizendo: «Senhor, até os demó-
nios nos obedeciam em teu nome». Jesus respondeu-
lhes: «Eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. 
Dei-vos o poder de pisar serpentes e escorpiões e domi-
nar toda a força do inimigo; nada poderá causar-vos 
dano. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos 
obedecem; alegrai-vos antes porque os vossos nomes 
estão escritos nos Céus».   

XIV DOMINGO DO TEMPO COMUM Lucas 10,1-12 

“A vossa paz  

repousará  

sobre eles” 

Agradeço-Te, Senhor, 
porque naqueles 72 discípulos, 
pensaste também em mim  
e chamaste-me, com o dom  
do Batismo e do Crisma,  
para ser teu missionário, 
missionário da tua paz em família,  
entre os amigos, no mundo inteiro.  
Embora a minha vida se desenrole 
entre os confins da Paróquia,  
faz com que seja animada  
pelo anseio da salvação universal. 
O que Te posso oferecer é pouco: 
uma oração, um sacrifício, uma dor, 
uma alegria, algo de pobre...  
Torna-me pobre e alegre  
como Paulo de Tarso e Francisco  
de Assis, Carlos de Foucauld  
e Teresa de Calcutá, como Clara  
e Beatriz, Maximiliano  
e tantos outros amigos,  
para levar a Tua riqueza  
e a Tua alegria em cada lugar.  

ROSTOS DE MISERICÓRDIA|23 
   

Julius Nyerere 
Nome: Julius Nyerere (político, presidente da Tanzânia) 

Nasc.: Butiama (Tanganica), 13.Abril.1922  

Morte: Londres,14.Outubro.1999 

Em curso o processo de beatificação.  

O seu pai era polígamo. Tinha 22 esposas e 26 filhos. Julius foi pastor até aos 12 anos. 

Pediu depois para ir estudar. Ao ver o testemunho de fé dos missionários, quis ser bati-
zado. Tornou-se cristão aos 21 anos. 
Julius gostava muito de estudar.  Dizia: «Quero preparar-me o mais possível para ajudar 
o meu povo». Foi o primeiro tanzaniano a estudar numa universidade britânica e o se-
gundo a completar um grau universitário fora de África.  
Em 1954, fundou um partido político para a independência da Tanganica. Através do 
diálogo sincero e pacífico, conseguiu fundar um estado livre do qual foi o primeiro pre-
sidente. Tanganica juntou-se a Zanzibar, formando-se a Tanzânia. 
Vivia numa casa humilde, comprada a prestações. A sua esposa, com quem se casou 
por amor e não por imposição familiar, partilhava com ele essa simplicidade de vida. 
A sua grande preocupação era estar ao serviço do seu povo, praticando as obras de 
misericórdia. Um dia disse: «Desejaria colocar uma grande luz no cimo do Kilimanjaro, a 
montanha mais alta desta nação, para iluminar para além das fronteiras, dando espe-
rança aos desesperados, pondo amor onde existe ódio e dignidade onde antes havia 
apenas humilhação». 
Denunciou o racismo, afirmando que só um tonto pode fazer da cor da pele um critério 
para aceder aos direitos humanos. Não se agarrou ao poder. Em 1985, vendo que nada 
mais podia fazer pelo seu povo, demitiu-se.  
Julius Nyerere morreu em 1999 e no dia 1 de Janeiro de 2006, foi declarado «servo de 
Deus», em Roma.  
A maioria dos tanzanianos olhava para ele como o mestre, uma pessoa de carácter ex-
traordinário, de uma vontade inflexível e de uma transparência a toda a prova. Mas 
viram também nele a pessoa simples e humilde, que poderiam encontrar cada domingo 
na missa, ou descobrir incógnito, alinhado com os outros, na fila das pessoas que espe-
ravam a sua vez para se confessarem. Certamente agora essas pessoas que com ele 
conviveram serão as mais felizes quando e se tiverem a oportunidade de se dirigirem a 
ele e lhe rezarem como santo. 

Felizes os políticos para quem o poder é uma forma nobre 

de praticar a caridade para com os cidadãos.   

Alcançarão misericórdia. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A3-Bretanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica

