










  EDIÇÃO   

Título: Somos Igreja que Agradece

Autor: Anacleto Oliveira

Editor: Diocese Viana do Castelo

Ano: 2017 / 1ª edição 

Tiragem: 2 000 exemplares 

Design: Afonso Designers, Lda 

Impressão: Gráfica Visão

Depósito Legal: 431640/17

ISBN: 978-989-20-6994-4

  CONTACTOS  

Instituto Católico de Viana do Castelo
Escola Superior de Teologia e Ciências Humanas

Rua da Bandeira 117/131 

4900–560 Viana do Castelo

Telefone / Fax: 258 823 263 

e-mail: institutocatolico@sapo.pt 
www.icatviana.org

Diocese de Viana do Castelo
Paço Episcopal

Av. Paulo VI, 735 — Darque

4935-058 VIANA DO CASTELO

www.diocesedeviana.pt



AGRADECE
SOMOS IGREJA QUE

†

A N AC L E TO  O L I V E I R A  †  B I S P O  D E  V I A N A D O  C AS T E LO

ANO PASTORAL 2017/2018

CARTA PASTORAL AOS DIOCESANOS DE VIANA DO CASTELO PARA A VIVÊNCIA  

DO ANO PASTORAL CELEBRATIVO DOS QUARENTA ANOS DA CRIAÇÃO DA DIOCESE  

E PRIMEIRO DO PROJECTO PASTORAL TRIENAL 2017/2020





ÍNDICE

PRIMEIRA PARTE

SOMOS IGREJA DIOCESANA

Criação da Diocese de Viana do Castelo ��������������������������������������������� 9
Quarenta anos depois ����������������������������������������������������������������10
Lugar do primeiro Sínodo diocesano na maturação da Diocese ������������������ 13
Deixemo-nos encontrar por Jesus Cristo ������������������������������������������� 15
A exemplo de duas figuras marcantes na formação da Diocese ������������������ 17
A fé no Evangelho de Jesus Cristo segundo S. Marcos ����������������������������� 18

SEGUNDA PARTE

É CRISTO QUEM NOS ENSINA

Eram como ovelhas que não têm pastor (Mc 6, 34) ����������������������������������� 21
Compadeceu-se profundamente deles (Mc 6, 34) �������������������������������������22
O anúncio do Reino de Deus e a formação da Igreja �������������������������������23
Um ensinamento com a autoridade do Reino de Deus (Mc 1, 22.27) ���������������24
Com obras que falam �����������������������������������������������������������������27
Movido pela compaixão �������������������������������������������������������������27
A graça da fé ��������������������������������������������������������������������������29

TERCEIRA PARTE

É CRISTO QUEM NOS ALIMENTA

Com cinco pães e dois peixes (Mc 6, 41) ����������������������������������������������33
O pão (e o vinho) da última Ceia de Jesus ������������������������������������������35
O pão (e o vinho) da Eucaristia �����������������������������������������������������37
O pão da minha vida �����������������������������������������������������������������38
Pão para todos ����������������������������������������������������������������������� 40
A necessidade da fé ������������������������������������������������������������������42

QUARTA PARTE

É CRISTO QUEM NOS UNE EM COMUNHÃO

Dai-lhes vós de comer (Mc 6, 37) �����������������������������������������������������45
Tu és o Cristo (Mc 8, 29) ������������������������������������������������������������� 46
Renegue-se a si mesmo (Mc 8, 34) ����������������������������������������������������47
Renúncia ao poder em proveito próprio ������������������������������������������ 49
Renúncia à segregação dos mais frágeis �������������������������������������������� 51
Renúncia à idolatria das riquezas ���������������������������������������������������53
O poder da fé �������������������������������������������������������������������������54

QUINTA PARTE

IGREJA QUE AGRADECE

“É nosso dever” ����������������������������������������������������������������������59
“É nossa salvação” ������������������������������������������������������������������� 61
No jubileu da criação da Diocese ����������������������������������������������������63
Num projecto pastoral de três anos ������������������������������������������������ 64
A fé em oração ������������������������������������������������������������������������65

I J





9

PRIMEIRA PARTE

SOMOS IGREJA DIOCESANA

CRIAÇÃO DA DIOCESE DE VIANA DO CASTELO

 01  “A fim de proporcionar mais vantagens ao povo de Deus e aten-

der de melhor forma às suas crescentes necessidades, pareceu-nos 

ser a altura de se constituir uma outra diocese, que tem sido parte 

do território da Arquidiocese de Braga, em Portugal. Assim, tendo 

auscultado sobre o assunto a opinião quer da Conferência Episco-

pal Portuguesa quer do venerável irmão Ângelo Felici, Arcebispo de 

Cesareia e Núncio Apostólico de Portugal, determinamos o seguinte: 

separamos da Arquidiocese de Braga o território de que é constituí-

do o distrito de Viana do Castelo e nele criamos a Diocese de Viana 

e o templo de Santa Maria Maior aí existente como catedral, com os 

direitos e privilégios das igrejas catedrais”.

São estas as palavras iniciais da bula Ad aptiorem populi Dei, datada 

de 3 de Novembro de 1977, pela qual o Bem-Aventurado Paulo vi criou 

a nossa Diocese1. E é bem provável que muitos dos vianenses de então, 

informados da decisão papal, tenham exclamado: “Graças a Deus!”

Viam finalmente realizado um sonho, cujas raízes remontavam, 

fundamentalmente, aos primórdios da nossa nacionalidade, quando 

as terras entre os rios Minho e Lima, sem deixarem religiosamente 

1.  Publicação integral da Bula em www.diocesedeviana.pt 
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de ser parte da Diocese de Tui, pertenciam à nova nação fundada por 

D. Afonso Henriques, situação essa que se manteve até 1381. Por esta 

data, ensombrada pelo Grande Cisma do Ocidente (1378-1417), alguns 

cónegos da Sé de Tui — contrários à sujeição a Avinhão do Bispo de 

Tui e do reino de Castela — abandonaram o Cabido e fixaram-se na 

margem esquerda do rio Minho, constituindo uma administração 

eclesiástica directamente ligada a Roma. Mas, mesmo após o cisma 

e a reunificação da Diocese de Tui, o território entre Lima e Minho 

manteve uma acentuada autonomia eclesiástica. Foi por isso anexa-

do, em 1473, à Diocese de Ceuta e, em 1514, à Arquidiocese de Braga. 

Mas bastaram uns escassos 30 anos para começarem as tentativas de 

desmembramento, cuja intensidade aumentou a partir dos inícios do 

século passado — “a fim de proporcionar mais vantagens ao povo de 

Deus” do Alto Minho, acabou por reconhecer também o Beato Paulo vi.

QUARENTA ANOS DEPOIS

 02  Passados quarenta anos da erecção canónica da Diocese, não 

é com menor júbilo e gratidão que de novo exclamamos: “Graças a 

Deus!” É que quarenta não é uma idade qualquer. Aplicada ao período 

inicial de uma instituição, como uma comunidade crente de grandes 

dimensões, indica o ciclo da vida em que se preparam, reúnem e so-

lidificam os requisitos necessários para lhe assegurar uma existência 

duradoira, para a dotar de verdadeira vida.

O caso mais paradigmático é o dos quarenta anos do povo de 

Israel no deserto, entre a libertação do Egipto e a entrada na terra de 

Canaã2. Tempo de graças e provações. Entre as graças, sobressai a da 

aliança com Deus no monte Sinai3. Vistes o que eu fiz ao Egipto, como 

vos transportei sobre asas de águia e vos trouxe até mim — diz o Senhor 

ao povo por meio de Moisés. E a estes bens do passado junta o que 

2.  Cf. Ex 16, 35; Num 14, 33-34; 32, 13; Dt 1, 3; 2, 7; 8, 2.4; 29, 4; Jos 5, 6; Sl 94/95, 10; Am 2, 10.

3.  Cf. Ex 19-24.
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mais lhe garante o futuro: Agora, se ouvirdes a minha voz, se guardardes 

a minha aliança, sereis minha propriedade especial entre todos os povos 

(Ex 19, 4-5). Desta aliança faz parte a Lei, com o núcleo fundamental 

no Decálogo, que, por sua vez, tem no exclusivo e total amor a Deus 

o primeiro e principal mandamento. É Deus que capacita para amar 

o próximo e (con-)viver na paz indispensável em qualquer sociedade 

organizada.

As provações realçam a gratuidade dos bens recebidos e reforçam 

a fidelidade ao autor desses bens. Uma função pedagógica exposta por 

Moisés ao povo, pouco antes de entrar na terra prometida: Recorda-te 

de todo o caminho que o Senhor teu Deus te fez percorrer durante quarenta 

anos no deserto, para te atribular e pôr à prova, a fim de conhecer o íntimo 

do teu coração e verificar se guardarias ou não os seus mandamentos. E, 

concretizando, acrescenta: Atribulou-te e fez-te passar fome, mas deu-

-te a comer o maná que não conhecias nem teus pais haviam conhecido, 

para te fazer compreender que o homem não vive só de pão, mas de toda a 

palavra que sai da boca de Deus (Dt 8, 2-3) — a palavra vivificante da Lei.

 03  Foi provavelmente este sentido fundacional que, na tradição 

bíblica, fez com que o mesmo número fosse aplicado a outros acon-

tecimentos, alguns com ligações à passagem de Israel pelo deserto, 

para do mesmo modo vincar a sua importância.

Assim, quarenta foram os dias e as noites que Moisés passou junto 

de Deus, no cimo do Sinai, para d’Ele receber o dom da Lei, inscrita em 

tábuas de pedra, e que o profeta Elias caminhou até ao monte Horeb 

(o mesmo que Sinai), para o encontro em que Deus o enviou com as 

necessárias medidas para travar a infidelidade de Israel e manter a 

sua pureza identitária4.

4.  Cf. Ex 24, 18; 34, 28; Dt 9, 9 (sobre Moisés) e 1 Rs 19, 8 (sobre Elias).
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Como quarenta foram também os dias que Jesus, uma vez bap-

tizado, passa no deserto, conduzido pelo Espírito, e nele vence o 

Tentador, antecipando a luta vitoriosa que perduraria pelo tempo de 

anúncio do Reino de Deus que se seguiu5; ou os dias em que Ele, entre 

a ressurreição e a ascensão, aparece aos discípulos e prepara-os para 

irradiarem, sob a acção do Espírito Santo, o Evangelho de que nascem 

e vivem as comunidades cristãs até aos confins da terra (Act 1, 3.8)6.

 04  Sabendo-se da frequência com que na Bíblia se recorre ao sím-

bolo e à metáfora, não será de excluir a hipótese de que também a 

simbologia dos quarenta anos se apoie no que observamos na nossa 

vida de seres humanos. De facto, ainda hoje, apesar do permanente 

aumento da esperança média de vida, são raras as pessoas que, a 

partir dos quarenta (mais ano menos ano), não sintam um crescente 

declínio das suas capacidades, físicas e mentais.

Mas, provavelmente não será apenas ou tanto por isso que os 

primeiros quarenta anos se tornaram humanamente tão decisivos. É 

muito mais por aquilo que neles se faz para que a vida não acabe, mas 

se prolongue, se sobreviva. Como? Primariamente, nas vidas que o 

ser humano procura criar ou ajudar a criar, dando a própria vida. Na 

antiguidade, nomeadamente semítica (em que a Bíblia se foi predo-

minantemente formando), era por volta dos 18 anos que o homem 

casava e pelos 20 que via nascer os filhos. Mas, só com os primeiros 

netos, volvida uma vintena de anos, mais ou menos, a tão desejada 

sobrevivência se podia dar por definitivamente garantida7. E, então 

sim, a vida adquiria o seu pleno sentido e objectivo: não mais acabar.

5.  Cf. Mc 1, 12-13; Mt 4, 1-11; Lc 4, 1-13. Neste sentido, veja-se o final de Lc 4, 13: Vencido, o Diabo retirou-se da presença de 

Jesus, até certo tempo, isto é, até à tentação na cruz: Se és o Rei dos Judeus, salva-te a ti mesmo (Lc 23, 37; cf. 23, 34.39). Uma 

tentação vencida com a oração final: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito (Lc 23, 46).

6.  Assim se explica a diferença entre o Evangelho de Lucas e os Actos dos Apóstolos, do mesmo autor: só nos Actos, sobre o 

tempo da Igreja, a ascensão é situada 40 dias depois da ressurreição.

7.  Assim se explicam alguns fenómenos das sociedades antigas. Por exemplo, o lugar privilegiado, a diversos níveis, dos primo-

génitos masculinos no agregado familiar; ou a lei do levirato, que obrigava uma viúva sem filhos a desposar um irmão do falecido 

marido para lhe proporcionar a desejada descendência (cf. Dt 25, 5-10).
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LUGAR DO PRIMEIRO SÍNODO DIOCESANO 
NA MATURAÇÃO DA DIOCESE

 05  Que também a nossa Diocese foi construindo, ao longo dos seus 

primeiros quarenta anos, as bases de uma existência duradoira, era 

convicção já expressa por altura do seu primeiro Sínodo diocesano, 

iniciado em 6 de Janeiro de 2001, com o anúncio à Diocese, e encerrado 

a 8 de Dezembro de 2005. Lê-se mesmo, na introdução às Propostas 

Sinodais conclusivas, que era seu propósito, “entre outros objectivos, 

constituir a afirmação da maturidade da Igreja diocesana. (…) Com uma 

infância difícil e sensível às sequelas de uma lenta e difícil gestação, 

com um nascimento atribulado, com uma adolescência não isenta de 

crises próprias de um crescimento sadio, a Diocese de Viana do Castelo 

vive agora a experiência de uma juventude marcada pelos ideais e pelo 

espírito de aventura, embora também já consciente da necessidade 

de tomar conta do seu próprio destino, mesmo que sempre confiante 

na presença e na acção de Deus e numa permanente escuta daquilo 

que o Espírito diz às Igrejas (Ap 2, 7)”8. 

 06  Na verdade, não se engana quem considera este Sínodo como 

o acontecimento-charneira na formação e consolidação da Diocese, 

entre um passado de que já vivia e um futuro que projectava e iniciava.

Do passado, a partir da sua criação, consoante o episcopado, provi-

nham, entre outros elementos mais estruturantes9:

—Por impulso de D. Júlio Tavares Rebimbas (1977-1982): 

 � a criação dos serviços centrais da Cúria diocesana, nas suas fun-

ções administrativa (Vigararia Geral, Chancelaria, Economato, 

Secretariados diocesanos), consultiva (Colégio de Consultores, 

8.  Propostas Sinodais, Diocese de Viana do Castelo, p. 9.

9.  Cf. RIBEIRO, Mons. Dr. José Maria da Costa Reis — As pessoas dos bispos aos leigos, in A Diocese de Viana do Castelo em Bodas 

de Prata, Viana do Castelo 2003, p. 7-29. Na mesma publicação vide também FERREIRA, Mons. Dr. Sebastião Pires — Desenvol-

vimento Jurídico da Diocese, p. 31-66.
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Conselho Presbiteral, Conselho Diocesano para os Assuntos 

Económicos) e judicial (Tribunal Diocesano);

 � a instituição do Seminário Diocesano; 

 � as reflexões e orientações, em cartas pastorais, sobre a reno-

vação das paróquias e das festas religiosas.

—Por estímulo de D. Armindo Lopes Coelho (1982-1997): 

 � a consolidação de instituições já existentes, com relevo para o 

Seminário Diocesano (primeiro, sediado em Monção e, depois, 

em Viana, em edifício construído de raiz);

 � a criação do Centro Diocesano de Cultura — entretanto inte-

grado no Instituto Católico de Viana do Castelo, com várias 

valências, com destaque para as de formação de sacerdotes e 

leigos;

 � actividades de carácter mais vincadamente pastoral, como 

a cuidadosa programação e realização de visitas pastorais às 

paróquias, o relevo dado ao ministério da pregação e os desa-

fios aos leigos a empenharem-se na vida da Igreja (mormente, 

na grande assembleia em 1987), sempre com a preocupação 

de despertar e reforçar, neles e nos presbíteros, o sentido de 

comunhão diocesana.

—E, finalmente, por incentivo de D. José Augusto Pedreira (1997-2010):

 � a criação do Conselho Pastoral Diocesano;

 � a construção de novas instalações para o Instituto Católico e 

da Casa Sacerdotal;

 � a beatificação de D. Frei Bartolomeu dos Mártires pelo Papa S. 

João Paulo ii (4 de Novembro de 2001); 

 � a celebração das bodas de prata da criação da Diocese (3 de 

Novembro de 2002), com a publicação de uma carta pastoral 

em que é analisado o passado e o presente da Diocese, projec-

tando o seu futuro;

 � a realização do Sínodo Diocesano — sobre a formação em Igreja, 

hoje; as celebrações litúrgicas para o cristão de hoje; comunhão 
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e participação na vida da Igreja –, cujas propostas aprovou e 

publicou em 8 de Janeiro de 2006, tendo-as posteriormente 

confirmado e completado na Exortação Pastoral Pós-Sinodal, 

datada de 4 de Junho de 2006.

 07  São propostas que, passados onze anos, em nada perderam a 

sua validade, importância e actualidade. Pelo contrário, tratam de 

temas estruturantes na constituição e vida da Igreja; são fruto de uma 

reflexão, longamente feita e largamente participada, a partir daquilo 

que o Espírito diz às Igrejas (Ap 2, 7), e surgiram, como acabamos de 

constatar, num momento fulcral do ciclo fundacional dos primeiros 

quarenta anos de vida da Diocese.

Algumas propostas já foram ou estão a ser implementadas. Mas, 

outras ainda não. Pelo menos na sua plenitude, em toda a Diocese e 

da parte de todos os seus membros. Nalguns casos, talvez por falta de 

condições de pessoas, tempo ou espaço. Noutros, porém, por mani-

festo desinteresse, incúria ou até desacordo, mormente por parte de 

responsáveis e/ou agentes pastorais. Que fazer, nestes e nos outros 

casos? De que precisa realmente cada um de nós, cristãos, para um 

empenho convicto, operativo e eficaz na vida e na missão da Igreja 

diocesana de que somos membros?

DEIXEMO-NOS ENCONTRAR POR JESUS CRISTO

 08  Foi d’Ele, Jesus Cristo, que nasceu a Igreja — “principalmente 

do (seu) dom total pela nossa salvação, antecipado na instituição 

da Eucaristia e realizado na cruz. (…) Assim como Eva foi formada 

do costado de Adão adormecido, assim a Igreja nasceu do coração 

trespassado de Cristo morto na cruz”10.

10.  Catecismo da Igreja Católica, n. 766, com base num comentário de Santo Ambrósio a Jo 19, 34 � Um dos soldados tres-

passou-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue a água –, em que ele associa o sangue à Eucaristia e o água ao Baptismo, 

isto é, aos sacramentos que nos integram e mantêm na Igreja. Cf. II CONCÍLIO ECUMÉNICO DO VATICANO — Lumen Gentium, n. 5.
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E foi Ele que, ressuscitado, e para lhe dar início, se manifestou 

aos discípulos, lhes mostrou as mãos e o lado, os sinais do seu amor 

extremo, os encheu de alegria e os capacitou, pelo Espírito Santo, para 

serem transmissores do perdão, a expressão máxima do amor. A cena 

repete-se, em parte, uma semana depois com Tomé, antes ausente 

e ainda incrédulo, levando-o a exclamar, como reacção de fé a tão 

grandioso amor: Meu Senhor e meu Deus! (Jo 20, 19-28).

São apenas dois exemplos de muitos outros encontros, referidos 

no Novo Testamento e decisivos para a formação e a vitalidade da Igre-

ja, até aos nossos dias. Ainda hoje, o Senhor vem ao nosso encontro, 

mormente no primeiro dia da semana (Jo 20, 19), que por isso passou 

a chamar-se dia do Senhor (Ap 1, 10). E é, especialmente então, que 

Ele nos explica as Escrituras e (re)parte o pão, exactamente como 

fez com os dois discípulos em fuga para Emaús, levando-os a partir 

imediatamente de regresso a Jerusalém, onde encontraram reunidos os 

Onze e os que estavam com eles — o núcleo inicial da Igreja, formado 

pelo mesmo motivo: Na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a 

Simão (Lc 24, 13-35).

 09  Razão tinha o Papa Bento xvi, quando escreveu na introdução da 

sua primeira Encíclica: “No início do ser cristão, não há uma decisão 

ética ou uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, 

com uma Pessoa que dá à vida um novo horizonte e, desta forma, um 

rumo decisivo”11.

São palavras que o Papa Francisco cita no documento igualmente 

programático do seu pontificado, acrescentando: “Não me cansarei 

de (as) repetir”. E desafia-nos a pô-las em prática: “Convido todo o 

cristão, em qualquer lugar e situação em que se encontre, a renovar 

hoje mesmo o seu encontro pessoal com Jesus Cristo ou, pelo menos, 

a tomar a decisão de se deixar encontrar por Ele, de o procurar no 

dia-a-dia sem cessar. Não há motivo para alguém poder pensar que 

11.  BENTO VI — Deus é Amor, n. 1.
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este convite não lhe diz respeito, já que ‘da alegria trazida pelo Senhor 

ninguém é excluído’”12.

O tema foi recentemente retomado pela Conferência Episcopal 

Portuguesa, na Carta Pastoral intitulada Catequese: A Alegria do En-

contro com Jesus Cristo, com a intenção de ela própria proporcionar 

esse encontro13. E, com o mesmo objectivo, dirigi à Diocese a minha 

primeira Carta Pastoral, subordinada ao título Cristo em Vós: a Espe-

rança da Glória14.

Por isso reitero o veemente convite do Papa Francisco para este 

ano jubilar. A Diocese, como toda a Igreja, é obra de Cristo, mas reali-

zada a partir e por meio de cada um de nós, seus membros, no repetido 

encontro pessoal com Ele.

A EXEMPLO DE DUAS FIGURAS MARCANTES 
NA FORMAÇÃO DA DIOCESE

 10  São elas os Beatos Paulo vi e Bartolomeu dos Mártires. O primeiro, 

por ter criado a Diocese. O segundo, porque para isso a preparou, talvez 

mais do que ninguém. Recém-constituído Arcebispo de Braga, cedo se 

apercebeu das valências e necessidades da então vila de Viana, vista, 

devido ao intenso movimento portuário, como uma “nova Lisboa”15. 

Contudo, a par da população aumentavam também as carências e 

misérias, materiais e morais, típicas de localidades portuárias. Neste 

contexto, o novo Arcebispo providenciou a abertura, em Viana, de 

uma “Escola de Costumes”, para a qual mandou construir o convento 

de Santa Cruz — hoje, de São Domingos –, confiando-o aos seus con-

frades da Ordem dos Pregadores. E foi tal a sua afeição por Viana que, 

dispensado do pastoreio da Arquidiocese, a escolheu para residência 

12.  FRANCISCO — A Alegria do Evangelho, ns. 7.3; cf. PAULO VI, Exortação Apostólica — Alegrai-vos no Senhor, n. 22.

13.  Cf. CONFERÊNCIA EPISCOPAL PORTUGUESA — Catequese: A Alegria do Encontro com Jesus Cristo, Maio de 2017.

14.  OLIVEIRA, Anacleto — Cristo em Vós: a Esperança da Glória, Viana do Castelo, 2011.

15.  FREI LUÍS DE SOUSA — A Vida de D. Frei Bartolomeu dos Mártires, ed. Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1984, p. 117.
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nos últimos oito anos de vida e aí quis ficar sepultado. Até à data, o 

único Bispo que passou por Viana e assim dispôs a sua última vontade. 

E com que carinho os vianenses o acolheram e conservaram como seu 

“Arcebispo Santo”!16

Mas nenhuma destas figuras relevantes para a história da Diocese 

pode ser separada do que fizeram pela Igreja, vista no seu todo. Por 

um lado, Paulo vi com um pontificado iniciado em pleno ii Concílio 

Ecuménico do Vaticano, talvez o concílio mais abrangente da vida da 

Igreja, cujas medidas depois pôs em prática, com as dificuldades habi-

tuais e sempre dolorosas em reformas conciliares. Repetiu, em parte, o 

que, por outro lado, quatro séculos antes experimentara, embora em 

menor escala, Bartolomeu dos Mártires. Também ele teve intervenções 

marcantes num Concílio — o de Trento —, igualmente decisivo para 

urgentes reformas eclesiais, e se deparou, ao implementá-las, com 

obstáculos só possíveis de vencer com uma energia sobre-humana. São, 

pois, dois homens de Igreja, porque homens de Deus17, pela profunda 

comunhão com Cristo. Uma santidade já reconhecida na beatificação 

e que a canonização irá confirmar, em breve. Assim o esperamos!

A FÉ NO EVANGELHO DE JESUS 
CRISTO SEGUNDO S. MARCOS

 11  Quis Deus que este ano jubilar decorra, quase todo, num ano 

litúrgico em que o Evangelho proclamado na maioria das celebra-

ções eucarísticas de Domingos e Solenidades é o de S. Marcos. Uma 

providencial coincidência, por várias razões:

Desde logo porque, entre os quatro Evangelhos, é o único que 

assim se intitula: Evangelho de Jesus, Cristo, Filho de Deus (Mc 1, 1); isto 

é, a boa nova, habitualmente oral, em que Jesus é anunciado como 

16.  Um contributo defendido por Raúl de A. Rolo na conferência proferida no 1º aniversário da Diocese de Viana do Castelo, 

celebrado em 6-8 de Janeiro de 1979, sob o título D. Frei Bartolomeu dos Mártires. Uma inspiração para a nova Diocese. Cf. 1º 

Aniversário da Diocese de Viana do Castelo, Viana do Castelo, 1979, p. 35-50.

17.  Cf. 1 Tim 3, 17.
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Cristo e Filho de Deus, devido, sobretudo, à intervenção divina na 

sua vitória sobre a morte, a mesma vitória que nós, humanos, mais 

desejamos e por que mais lutamos uma vida inteira. Uma boa nova, 

por isso, com uma especial força interpelativa e convidativa a ade-

rirmos pela fé àquele que venceu a morte para sempre, a com Ele nos 

encontrarmos, para o seguirmos.

A isso acresce uma ambiguidade literária do mesmo título: Jesus 

pode ser interpretado quer como aquele que é anunciado (conteúdo do 

Evangelho) quer como aquele que (se) anuncia (sujeito do Evangelho). 

Provavelmente nas duas funções: Ele próprio nos mostra como, pela 

sua morte e ressurreição, foi definitivamente confirmado por Deus 

naquilo que já antes era e (se) manifestara: o Messias e Filho de Deus. 

Por outras palavras: neste Evangelho é Ele próprio que vem ao nosso 

encontro para nos conquistar e conduzir pelos caminhos salvíficos 

por Ele percorridos18.

Finalmente, faz parte da sua actividade messiânica, neste Evan-

gelho, a construção da Igreja, precisamente nas três componentes, 

definidas e reflectidas para a Diocese no seu primeiro Sínodo: a for-

mação, a celebração e a comunhão. Proponho, por isso, uma releitura 

ou eventual revisão e até aperfeiçoamento das suas propostas à luz 

deste Evangelho, deixando-nos encontrar e conquistar por aquele 

Cristo que nele nos aparece, para podermos pôr em prática o que o 

Espírito (ainda) diz às Igrejas, à nossa Igreja diocesana, neste tempo 

pós-sinodal19. Façamo-lo nos três capítulos que se seguem, com 

Cristo a ensinar-nos, a alimentar-nos e a unir-nos em comunhão, 

partindo de Mc 6, 30-44.

18.  Convém salientar que o Evangelho de Marcos não é uma biografia de Jesus para satisfazer curiosidades históricas, mas um 

anúncio convidativo à fé, o qual foi escrito 40 anos depois dos factos narrados, pouco mais ou menos, levando a uma sobre-

posição do tempo narrado (o dos factos) com o narrativo (da sua redacção). Isto é, o Cristo que nele nos aparece é (também) o 

ressuscitado.

19.  Carente de aperfeiçoamento é o tema do uso dos bens materiais da Igreja, como expressão de comunhão eclesial (cf. Act 

2, 42-47; 2 Cor 8-9). É, pois, urgente que seja implementada a respectiva legislação, sobretudo pela sua dimensão missionária: 

no desprendimento e justa partilha de bens é que o Evangelho se manifesta ao vivo e se torna mais atraente (cf. a minha Nota 

Pastoral intitulada Há mais Felicidade em Dar(-se), datada de 8 de Setembro de 2013). É de estranhar que o Sínodo não lhe tenha 

dedicado qualquer proposta exclusiva, tendo em consideração que o tema já tinha sido abordado por D. Júlio T. Rebimbas, na 

Carta Pastoral com data de 8 de Janeiro de 1980. Felizmente, D. José A. Pedreira deu-lhe o devido relevo no n. 27 da Exortação 

Pastoral Pós-Sinodal, a partir de três propostas sinodais cujo tema principal, porém, é outro.
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SEGUNDA PARTE

É CRISTO QUEM NOS ENSINA

ERAM COMO OVELHAS QUE NÃO 
TÊM PASTOR (MC 6, 34)

 12  Foi assim que Jesus se deparou com a numerosa multidão que o não 

largava, a Ele e aos discípulos, gente, proveniente de todas as cidades, 

que acorria ao lugar deserto — procurado para descanso dos discípulos 

da tarefa missionária a que os enviara20 — e até chegava antes deles. De 

tal modo que continuavam sem tempo para comer pão — os discípulos 

e a multidão. Pessoas que, sem alimento, eram como ovelhas que não 

têm pastor (Mc 6, 30-34).

A comparação vem do Antigo Testamento. Já Moisés, antes da 

entrada na terra prometida, pede a Deus um sucessor, que, como ele, 

caminhe à frente do povo, de modo que a assembleia do Senhor não seja 

como rebanho sem pastor (Num 27, 17). E o profeta Miqueias, prevendo a 

derrota de Israel em guerra com vizinhos, exclama: Eu vejo todo o Israel 

espalhado pelas montanhas, qual rebanho sem pastor (1Rs 22, 17). Uma 

dispersão que, séculos depois e por culpa dos pastores do povo, iria 

ser extremamente mais grave com a destruição de Jerusalém e o exílio 

para a Babilónia, mas à qual Deus decide pôr termo, como promete 

pelo profeta Ezequiel: Porque as minhas ovelhas (…) foram entregues à 

20.  Cf. Mc 6, 7-12.
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pilhagem e se tornaram presa de todos os animais selvagens; porque os 

meus pastores não se preocupam com o meu rebanho, mas apascentam-

-se a si mesmos, em vez de apascentar as minhas ovelhas (…); eu próprio 

irei em busca das minhas ovelhas e hei-de encontrá-las. E anuncia, para 

único pastor que o represente, o envio de um descendente do meu 

servo David (Ez 34, 8.11.23). Isto é, um novo Messias.

Portanto, segundo este texto, é Deus o primeiro e o verdadeiro 

pastor. Uma convicção expressa na confissão de fé: O Senhor é meu 

pastor: nada me falta. E por esta razão: Porque vós estais comigo /(Sl 

22/23, 1.4) — que, por sua vez, se inspira no nome com que Deus se 

identifica a Moisés: Eu sou Aquele que sou, ou de preferência, Eu sou 

Aquele que estou convosco (Ex 3, 14)21. E Ele está connosco, sobretudo 

no seu Filho Jesus Cristo — o único pastor ou Messias, enviado como 

representante divino.

É nessa condição que Jesus actua em Mc 6, 34-44, um texto com 

mais alusões ao Sl 22/23. Ele que quer (re)constituir o povo de Deus, 

na sua e nossa Igreja, a partir da multidão que o procura como ovelhas 

que não têm pastor. Como e por que motivo?

COMPADECEU-SE PROFUNDAMENTE DELES (MC 6, 34)

 13  Antes de mais, em vez de “compadeceu-se”, deveria dizer-se 

conforme a tradução literal do original grego: “(co)moveram-se-lhe 

as vísceras”. Trata-se da partilha da dolorosa situação de alguém (o 

seu padecimento), a partir das vísceras, imprescindíveis para a vida.

Ora, é com este amor visceral e vital que o nosso Deus se identifica 

e age. O que Ele diz com o nome Eu sou Aquele que estou convosco (Ex 3, 

14), concretiza-o como um Deus misericordioso e clemente, lento para a 

ira, cheio de bondade e fidelidade (Ex 34, 6). A palavra hebraica traduzida 

por “misericordioso” tem a mesma raiz verbal da que exprime o útero 

21.  À semelhança do que acontece em nalgumas línguas modernas, também em hebraico o mesmo verbo pode traduzir-se por 

“ser” e “estar”. Neste caso, no sentido dinâmico de “estar presente com” ou “junto de” alguém.
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materno, o órgão feminino mais gerador de vida. Pois, foi com este 

amor maternal e vivificante que o nosso Deus libertou o seu povo da 

mortífera opressão do Egipto e, no deserto, lhe perdoou o não menos 

mortífero pecado da adoração do bezerro de ouro22.

É este amor visceral — que custou a vida a Jesus e o levou à vitória 

definitiva sobre a morte! — que o move em tudo o que faz para salvar 

as inúmeras ovelhas que não têm pastor, congregando-as na sua Igreja. 

Começa para isso por ensinar-lhes muitas coisas (Mc 6, 34), um ensino 

que, como veremos, tem a ver com o cerne da sua mensagem.

O ANÚNCIO DO REINO DE DEUS 
E A FORMAÇÃO DA IGREJA

 14  Depois de introduzido por João Baptista como Messias prometido 

e pelo próprio Deus como seu Filho amado e de ter vencido a tentação 

no deserto (Mc 1, 2-13), Jesus inicia a sua missão pela proclamação do 

Evangelho de Deus, dizendo: Cumpriu-se o tempo e está próximo o Reino de 

Deus; convertei-vos e acreditai no Evangelho (Mc 1, 14-15). Um anúncio 

e um apelo que resumem a sua actividade messiânica descrita no resto 

do livro.

Talvez por isso se não diga a quem são dirigidos. Mas diz-se, isso 

sim e de imediato, quem são os primeiros a responder: dois pares 

de irmãos pescadores, Pedro e André, Tiago e João. Seduzidos pelo 

olhar de Jesus e pela promessa de fazer deles pescadores de homens, 

(…) imediatamente deixaram as redes (…) e o pai Zebedeu no barco com 

os assalariados e partiram atrás d’Ele (Mc 1, 16-20). Eles, que nunca 

antes o tinham visto ou d’Ele ouvido falar. Como se apercebem então 

de que em Jesus está realmente a aproximar-se o Reino em que Deus 

é o único Senhor? Como explicar uma conversão e adesão de fé tão 

rápida e radical?

22.  Cf. Ex 3, 7-8 (sobre a opressão no Egipto) e Ex 32-34 (sobre o bezerro de ouro).
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Os quatro são apenas os primeiros e, como tais, modelo para 

muitíssimos outros que, igualmente chamados por Jesus, tomam 

idêntica decisão, ao longo do Evangelho de Marcos e da história da 

Igreja, até aos nossos dias: homens e mulheres, entre os quais estamos 

nós, que se confiam a Jesus para, com Ele e como Ele, salvarem todos 

os que correm perigo de vida, porque afogados no mar, símbolo do 

reino do mal, ou como ovelhas que não têm pastor.

 15  E Jesus vai prepará-los para isso com especial cuidado no resto do 

Evangelho. Passam a acompanhá-lo sempre. Mais tarde constitui, de 

entre eles e como representantes de todos, um grupo de Doze — sinal 

de que finalmente se realiza a ansiada restauração do povo de Deus, 

composto na origem por doze tribos. Fê-lo para que estivessem com Ele 

e para (depois) os enviar a proclamar o Reino de Deus, como Ele (Mc 

3, 14). O que efectivamente vem a acontecer mais à frente, quando 

Jesus começa a enviá-los dois a dois, com autoridade sobre os espíritos 

impuros e para proclamarem a conversão, o mesmo Evangelho que lhe 

viam anunciar (Mc 6, 7.12). E, regressados dessa missão, intensifica-

-se o ensino que lhes presta, em especial depois de Pedro, em nome 

de todos, lhe confessar: Tu és o Cristo (Mc 8, 29). Uma confissão de fé 

central neste Evangelho de Jesus, Cristo, Filho de Deus (Mc 1, 1) e que só 

na sua morte e ressurreição obterá pleno fundamento. Mas, até lá, não 

vai ser fácil de entender pelos discípulos. Irão mesmo abandoná-lo 

nesse momento mais delicado e decisivo da sua vida.

Em suma, enquanto discípulos de Jesus, somos, neste Evangelho, 

simultaneamente destinatários e transmissores do seu ensinamento. 

Mas, primeiro, destinatários, para estarmos à altura de o transmitirmos.

UM ENSINAMENTO COM A AUTORIDADE 
DO REINO DE DEUS (MC 1, 22.27)

 16  Recuemos ao início da actividade messiânica de Jesus, logo a 

seguir à vocação dos quatro primeiros discípulos: a actividade agru-
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pada num só dia em Mc 1, 21-38, um dia típico da vida de Jesus, com 

os discípulos.

Começou com a participação na liturgia sabática da sinagoga — 

neste caso, de Cafarnaum. Uma participação tão interventiva, que 

depressa conquistou a atenção e admiração de todos os presentes, 

porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os doutores 

da Lei. Uma razão reforçada no final, depois de curar um possesso de 

espírito impuro: Que é isto? Um novo ensinamento, feito com autoridade! 

Dá ordens aos espíritos impuros e eles obedecem-lhe! (Mc 1, 21-27).

São perguntas que também nós fazemos, juntando outras: Em que 

consiste a novidade do ensinamento de Jesus? Como se diferencia dos 

doutores da Lei, para se lhe reconhecer tal autoridade? Que têm a ver 

o ensinamento e a autoridade com o exorcismo? Como se manifesta 

em tudo isso o Reino de Deus? Comecemos pela última pergunta. Dela 

depende a resposta a todas as outras.

 17  Jesus manifesta e inicia o Reino de Deus tanto pelo anúncio como 

pelo ensino. Aliás, como tem sido e deve continuar a ser na Igreja.

Por um lado, o kerigma ou “primeiro anúncio é dirigido a não 

crentes e àqueles que vivem de facto na indiferença religiosa”, a fim 

de se lhes “anunciar o Evangelho e (os) chamar à conversão”. Por ou-

tro, o ensino catequético “promove e faz amadurecer esta conversão 

inicial, educando a fé do convertido e inserindo-o na comunidade 

cristã”. “Todavia, na prática pastoral, as fronteiras entre as duas ac-

ções não são facilmente delimitáveis. Acontece frequentemente que 

as pessoas que acedem à catequese, necessitam, de facto, de uma 

verdadeira conversão”23. Mas, não só elas, também as já convertidas 

precisam, no ensino catequético — de acordo com o Papa Francis-

co —, de “voltar a ouvir sempre de diferentes maneiras” o primeiro 

anúncio — entenda-se “primeiro” no sentido qualitativo de “anúncio 

principal”. De modo algum — insiste o Papa — deve ser “deixado de 

23.  CONGREGAÇÃO PARA O CLERO — Directório Geral da Catequese, ns. 61.62.
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lado, em favor de uma formação supostamente mais «sólida». Nada 

há de mais sólido, mais profundo, mais seguro, mais consistente e 

mais sábio que este anúncio. Toda a formação cristã é, primariamente, 

o aprofundamento do kerigma que se vai, cada vez mais e melhor, 

fazendo carne (…). É o anúncio que dá resposta ao anseio de infinito 

que existe em todo o coração humano”24. Um anseio que não termina, 

antes aumenta com a conversão a Cristo.

 18  O que assim se passa com quem acolhe o Evangelho é suposto, 

com maior razão, naquele que o anuncia e ensina. E, de facto, a trans-

missão do Reino de Deus nunca “se fez carne” em alguém como em 

Jesus Cristo25. De tal modo que toda a sua vida se tornou expressão ao 

vivo desse Reino.

E é nisso que tem origem a sua autoridade — ou seja, na total 

sintonia entre o que diz e o que faz. O que acontece, de resto, também 

connosco: impomo-nos aos outros, não tanto pelo que lhes dizemos, 

mas pelo que fazemos, como expressão vivenciada do que dizemos. 

Sem isso, dificilmente acreditam em nós.

No mesmo sentido se diz da revelação divina, transmitida na 

Escritura: toda ela “se concretiza por meio de palavras e acções in-

timamente ligadas entre si, de tal modo que as obras, realizadas por 

Deus na história da salvação, manifestam e confirmam a doutrina e as 

realidades significadas pelas palavras. As palavras, porém, proclamam 

as obras e esclarecem o mistério nelas contido.” Uma revelação que 

atinge o auge “na pessoa de Jesus Cristo, que é simultaneamente o 

mediador e a plenitude de toda a revelação”26. De que modo?

24.  FRANCISCO — A alegria do Evangelho, ns. 164.165.

25.  Confirmado por Jo 1, 1-2.14: No princípio (Jesus) era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus (…). E o Verbo 

fez-se carne e habitou entre nós.

26.  II CONCÍLIO ECUMÉNICO DO VATICANO — Dei Verbum, n. 2.
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COM OBRAS QUE FALAM

 19  É assim que vemos Jesus no seu primeiro dia de anúncio do Reino Deus:

 � Ocupado, todo o tempo: desde a manhã (a altura habitual da 

liturgia sinagogal), passando pelo cair da tarde, até à madrugada 

do dia seguinte;

 � A percorrer toda a espécie de espaços: religioso e profano (na 

sinagoga e fora dela), particular e público (em casa de Simão e 

de André e à porta da cidade), habitado e desabitado (na povoa-

ção e no deserto), de tal modo que a sua fama já se propagava 

pela restante região da Galileia, antes mesmo de aí fazer o que 

iniciava em Cafarnaum;

 � A conviver, tanto com homens e mulheres (predominantemente 

pela acção), como com Deus (pela oração);

 � Procurado por todos, mas, em especial e compreensivelmen-

te, pelos mais carenciados de saúde física, mental e espiritual 

(todos os que tinham algum mal e os endemoniados), muitos a ser 

por Ele curados.

Em suma, um raio de acção próximo da omnipresença e omni-

potência de Deus, vistas no sentido dinâmico e salvífico do seu Reino, 

anunciado ao vivo pela libertação de toda a espécie de mal que se lhe 

opõe e oprime a humanidade. E por que o faz Jesus?

MOVIDO PELA COMPAIXÃO

 20  Pode causar estranheza que, durante a jornada de Cafarnaum, 

não haja uma referência explícita à compaixão de Jesus. Talvez por 

isso lhe seja dado especial relevo logo na sua primeira intervenção no 

resto da Galileia: no encontro com um leproso, em Mc 1, 40-45.

A lepra era então uma das doenças mais desgraçadas. Além do 

sofrimento e mal-estar físico, era vedado ao doente qualquer contacto 

com a sociedade. Isto, numa época em que, muito mais do que hoje, 
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dificilmente se podia viver tão isolado. Até por isso a cura era vista 

como uma ressurreição, só possível a Deus27.

Por isso o leproso se prostra aos pés de Jesus e lhe suplica, como 

só a Deus faria: Se quiseres, podes purificar-me28. E Jesus quis mesmo: 

Profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero: 

fica purificado, e imediatamente a lepra o deixou e ele ficou purificado.

Tudo devido à sua visceral e vivificante compaixão, um qualifi-

cativo divino, como se viu atrás. Só ela explica não só o arrojo de Jesus 

em tocar no leproso, incorrendo em impureza ritual, como também a 

reacção do curado, pelo menos indirectamente: contrariando a ordem 

de Jesus de o não contar a ninguém, começou a proclamar ainda mais, 

e o acontecimento divulgou-se de tal forma que Jesus já não podia entrar 

abertamente em nenhuma cidade. A graça era demasiado imponente 

para se poder resistir à sua divulgação.

 21  Mas, a compaixão de Jesus não se ficou por aqui. Segue-se, em 

Mc 2,1-3,6, uma série de episódios em que, embora não apareça a 

palavra compaixão ou um seu sinónimo, é dela que, na realidade, se 

trata em todos eles:

—Só por compaixão podia Jesus perdoar os pecados a um paralí-

tico, antes de o libertar da doença corporal; logo, uma cura integral29.

—Só por compaixão chama um cobrador de impostos para seu 

discípulo e, em casa dele, se encontra com outros pecadores, comendo 

inclusivamente com eles30.

—É a compaixão que o leva a libertar o sábado do rigorismo de-

sumano em que tinha caído a proibição de nele se trabalhar31.

27.  Cf. Lv 13-14; 2 Rs 5, 5; Jb 18, 13.

28.  Realizar plenamente tudo o que se quer, é exclusivo de Deus (cf. Is 55, 11; Sl 113, 11/115, 3; 134/135, 6; Jb 42, 2; Sb 11, 23; 12, 

18; Co 8, 3).

29.  Cf. Mc 2, 1-12.

30.  Cf. Mc 2, 13-17. No lugar paralelo de Mt 9, 13, Jesus justifica-se, citando Os 6, 6: Prefiro a misericórdia ao sacrifício. Nisso se 

inspirou o Papa Francisco para o seu lema episcopal — miserando atque eligendo — a partir de uma interpretação de S. Beda, o 

Venerável (cf. FRANCISCO — O Nome de Deus é Misericórdia, ed. Planeta, Lisboa, 2016, p. 28).

31.  Cf. Mc 2, 23-27.
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—E é a compaixão que o impele mesmo, ao sábado e na sinago-

ga, a curar um homem de mão paralisada, a salvar uma vida, como é 

próprio do dia e do lugar32.

No centro destas intervenções e a propósito (da falta) do jejum 

por parte dos discípulos, Jesus justifica-as com o tempo novo que 

Ele inicia, servindo-se das imagens do esposo, que é Ele, e do vinho 

novo, que Ele traz — mais um sinal da sua autoridade na instauração 

do Reino de Deus33.

São cinco episódios em que Ele entra ainda em polémica com 

os doutores da Lei e os fariseus34, gente que se opõe a Jesus, precisa-

mente devido à sua compaixão. Por isso e pela falta de sintonia entre 

o que ensinavam e o que faziam, não lhes era reconhecida a mesma 

autoridade conquistada por Jesus35. Por outras palavras, faltava-lhes 

a fé no Evangelho vivido e proclamado por Jesus36.

A GRAÇA DA FÉ

 22  O apelo à conversão pela fé no Evangelho do Reino de Deus faz 

parte, como vimos, do seu anúncio em Mc 1, 15. É por isso um tema 

transversal a toda a actividade messiânica de Jesus. No entanto, cresce 

em intensidade após a instituição dos Doze37.

Chega a ser tema central em Mc 4, 1-34, um dos poucos textos 

em que Jesus toma a palavra, praticamente todo o tempo — neste caso, 

à beira mar. E era tal a multidão que teve de subir para um barco, de 

onde lhes ensinava muitas coisas em parábolas. Que coisas?

32.  Cf. Mc 3, 1-5.

33.  Cf. Mc 1, 18-21.

34.  Ao farisaísmo, movimento religioso de profunda piedade e rigorosa observância da Lei, pertenciam muitos (mas não todos) 

dos doutores ou peritos na interpretação e aplicação da Lei (também conhecidos por escribas e, posteriormente, por rabinos).

35.  Cf. Mc 7, 6-13; 8, 29; 11, 38-40.

36.  Cf. Mc 3, 22.30.

37.  Cf. Mc 3, 13-19.
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Primariamente sobre o Reino de Deus, comparando-o a três se-

menteiras38: na primeira, com realce para o lançamento da semente, 

na segunda, para o crescimento da planta, e, na terceira, para a fruti-

ficação final, que, por sua vez, depende quer da qualidade do terreno 

em que cai a semente, quer da paciência do semeador em deixar que 

a terra faça o que só ela pode. Mas, depende sobretudo da energia 

contida na semente, por mais minúscula que seja, como é o caso do 

grão de mostarda39, sinal da energia divina, em acção na implantação 

do Reino de Deus por Jesus e naqueles que a Ele se convertem pela fé.

 23  É desta fé que Ele nos fala em Mc 4, 10-25, entre a primeira pa-

rábola e as duas outras. Antes de mais, para explicar a sua origem 

divina: A vós foi dado o mistério do Reino de Deus, mas àqueles que estão 

fora tudo acontece em parábolas — diz Ele aos discípulos, a sós. A fé é, 

pois, um dom de Deus40, na medida em que Ele próprio a provoca, 

designadamente pela compaixão de Jesus Cristo, seu Filho41. 

Mas, Deus, na nossa resposta, de modo algum elimina a liber-

dade com que nos criou. Por isso Jesus recorre tantas vezes ao ver-

bo “ouvir”: 13 em 34 versículos, muitas em forma de apelo, mais ou 

menos explícito, outras para explicar a falta de fé dos que rejeitam o 

Evangelho — neste caso, citando Is 6, 9-10, para mostrar como Deus 

até disso tira partido.

S. Paulo parte do mesmo verbo para chamar à fé “obediência” (do 

latim obaudire, ouvir intenso e submisso)42. De facto, pela fé, “o homem 

entrega-se livre e totalmente a Deus, prestando a ‘Deus revelador a 

homenagem plena da inteligência e da vontade’ e dando voluntário 

38.  Cf. Mc 4, 3-9.26-29.30-32.

39.  Repare-se na solenidade com que Jesus introduz esta última parábola (ao contrário das anteriores): Como havemos de 

comparar o Reino de Deus ou em que parábola o podemos apresentar?

40.  “Foi dado” é um dos casos a que se chama “passivo divino”.

41.  “Para professar a fé, é necessária a graça de Deus, que previne e nos ajuda, e os auxílios interiores do Espírito Santo, o qual 

move e converte para Deus o coração, abre os olhos do espírito e dá ‘a todos o gosto de aceitar e crer na verdade’” (II CONCÍLIO 

ECUMÉNICO DO VATICANO — Dei Verbum, n. 5). Atenda-se à citação do II Concílio de Orange.

42.  Cf. Rom 1, 5; 16, 26; 2 Cor 10, 5-6.
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assentimento à revelação feita por Ele”43. Uma entrega pela qual Deus, 

tomando posse do crente, passa a reinar nele e por ele.

 24  Concretamente, e olhando para a actividade messiânica de Jesus 

que antecede e sucede o capítulo das parábolas:

—É pela fé e pela consequente prática de vida — não por laços de 

sangue! — que se entra na família de Jesus: Aquele que fizer a vontade 

de Deus, esse é meu irmão, irmã ou mãe (Mc 3, 35).

—É de falta de fé que Jesus acusa os discípulos, aterrorizados 

com a tempestade que enfrentam na travessia do mar: Porque estais 

assustados? Ainda não tendes fé? (4, 40).

—É certamente a fé que leva um pagão, libertado por Jesus de uma 

terrível possessão, a pedir-lhe para ficar com Ele e é como testemunha 

de fé que Jesus, em vez disso, o envia a anunciar quanto o Senhor te fez 

e a misericórdia que teve para contigo (5, 19).

—É à fé que a mulher, vítima de hemorragias, deve a sua cura — A 

tua fé que salvou, diz-lhe Jesus — e Jairo deve a ressurreição da filha — 

Não tenhas medo! Acredita apenas, diz-lhe Jesus, perante a notícia da 

morte da menina (5, 34.36).

—Era por falta de fé dos conterrâneos de Nazaré que Jesus não podia 

fazer ali nenhuma acção poderosa (6, 5-6).

—E era seguramente com a força da fé que os Doze, enviados por 

Jesus com autoridade sobre os espíritos impuros e como seus colabora-

dores na instauração do Reino de Deus, proclamavam (o Evangelho) 

para que (as pessoas) se convertessem (6, 7.12).

Se o dom da fé é assim tão poderoso, imprescindível e abrangente 

no ensinamento de Jesus, sê-lo-á também nos seus outros contributos 

para a construção da Igreja.

43.  II CONCÍLIO ECUMÉNICO DO VATICANO — Dei Verbum, n. 5, com uma citação do I Concílio Ecuménico do Vaticano.
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COM CINCO PÃES E DOIS PEIXES (MC 6, 41)

 25  Depois de ensinar a multidão, como a ovelhas que não têm pastor 

(Mc 6,34), Jesus, com a mesma compaixão, sacia-lhe agora a fome — a 

ela e a nós, seus discípulos. É verdade que estes já são seus colabora-

dores. Mas, nem por isso deixam de ter fome, como a multidão sem 

pastor. Pelo contrário, dada a hora adiantada (Mc 6, 35) — tão longo foi 

o ensino! — e continuando sem tempo para comer pão (6, 31), devem 

até sentir-se bem mais esfomeados.

Contudo, é com os olhos na multidão que sugerem a Jesus: O lugar 

é deserto (…). Manda-os embora, para irem aos campos e povoações em 

redor comprar para si alguma coisa para comer (6, 36). Porquê a refe-

rência ao deserto? Terá a ver com o do Sinai, onde Deus — diz Ele ao 

seu povo — o alimentou com um maná desconhecido de teus pais (Dt 8, 

17) ? A verdade é que Jesus, qual pastor prometido, está a restaurar o 

povo de Deus, ensinando-o e alimentando-o.

No entanto, a intervenção dos discípulos realça também, por 

antecipação, a surpresa e a grandiosidade do que Jesus vai fazer. O 

que Ele próprio reforça com a ordem: Dai-lhes vós de comer; e os dis-

cípulos com a reacção: Havemos de ir comprar duzentos denários de pão 

para lhes darmos de comer? (6, 37-38). Impossível! Ainda que duzentos 
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denários dessem para alimentar muita gente…44 Mas, nunca tanta 

como aquela cujo número será revelado no fim. Além disso, onde e 

como iriam eles de repente angariar tal quantia?

 26  É então que Jesus manda os discípulos recolher o que encontrassem 

entre os presentes; e, tendo voltado com (apenas) cinco pães e dois 

peixes, ordenou-lhes então que os fizessem reclinar a todos, por grupos 

de comensais, sobre a erva verde. Eles reclinaram-se, por grupos (…) de 

cem e cinquenta (6, 39-40). São gestos densos de significado:

 � reclinar-se (deitando-se) era a posição em banquetes festivos 

— nada a ver com piqueniques;

 � por grupos assinala a organização e solenidade do banquete;

 � a repartição por cem e cinquenta assemelha-se à dos judeus no 

deserto, necessária para um governo mais justo e eficaz45;

 � a erva verde lembra os prados verdejantes em que o Senhor, pastor 

do seu povo, o faz repousar (Sl 22/23, 2).

Em suma, um banquete à altura do Reino de Deus que Jesus está 

a instaurar. Também por isso um banquete impossível sem Deus. Daí 

que Jesus a Ele recorra e n’Ele se situe: Tomando então os cinco pães e 

os dois peixes e erguendo os olhos ao céu, pronunciou a bênção, partiu 

os pães e deu-os aos seus discípulos (Mc 6, 41). Cinco verbos, com a 

bendição ao centro. Os primeiros são (até como particípios) de pre-

paração e os últimos mostram o efeito da bendição. Isto é, quando 

Jesus ergueu o olhar para Deus, de pães e peixes nas mãos, foi para o 

bendizer por eles; e, por isso, é que os (re)partiu e os deu — um dom 

da sua ilimitada compaixão.

44.  Um denário era a jorna com que um trabalhador rural sustentava uma família até 5 filhos.

45.  Cf. Ex 18, 13-26.
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 27  Por conseguinte, são igualmente ilimitados os resultados. Tendo 

os discípulos distribuído os pães e dividido os peixes, todos comeram 

e ficaram saciados, e recolheram os pedaços: doze cestos cheios de pão e 

de peixe (6, 42-43). Incomparavelmente mais que os poucos do iní-

cio. Tantos, que, com os restos, se encheram doze cestos, o mesmo 

número do das tribos do povo de Deus, na origem, e dos discípulos 

representativos do mesmo povo, agora restaurado por Jesus e aqui 

possivelmente representado nos cinco mil homens que comeram os pães 

(6, 44). Cinco mil é o resultado de cem vezes cinquenta, os números 

de comensais em cada grupo. Assim se dá a entender que neste pão, 

tão maravilhosamente multiplicado e que a tantos saciou, estão outros 

géneros de pães, indispensáveis para a Igreja de Jesus Cristo.

Talvez também por isso é este, entre todos os milagres de Jesus, o 

mais relatado nos quatro Evangelhos: seis vezes, com duas tanto em 

S. Mateus como em S. Marcos. Não é que Jesus tenha multiplicado os 

pães duas vezes. Comparando os dois relatos, vê-se que é o mesmo 

acontecimento, transmitido com pormenores diversos, de acordo 

com o específico das comunidades cristãs em que os relatos se for-

maram e a que se destinaram. Diferenças, portanto, que confirmam 

a importância dos outros pães a que se alude. Antes de mais,

O PÃO (E O VINHO) DA ÚLTIMA CEIA DE JESUS

 28  Todos os seis relatos da multiplicação dos pães apresentam afini-

dades, mais ou menos claras, com os quatro relatos bíblicos da última 

Ceia de Jesus, realizada na festa pascal judaica, em que Ele morreu e 

ressuscitou46.

46.  Tanto nos relatos formados em comunidades de origem (e língua) judaica (cf. Mt 26, 26-29 e Mc 14, 22-25) como nas de 

origem (e língua) grega (cf. Lc 22, 15-20 e 1 Cor 11, 23-26). Na versão de Jo 13, em vez dos gestos e das palavras sobre o pão e o 

vinho, Jesus lava os pés aos discípulos.
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No relato da última Ceia, em Mc 14, 22-25, são afins ao da mul-

tiplicação dos pães (6, 35-44):

 � a proximidade da Páscoa (implícita na erva verde47); 

 � a posição de reclinados por parte dos comensais;

 � e, sobretudo, o ritual de Jesus sobre o pão: também na últi-

ma Ceia Ele tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu-o e deu-o 

aos discípulos48.

A novidade da Ceia surge nas palavras que Jesus acrescenta ao ritual 

sobre o pão — Tomai, este é o meu corpo — e que a seguir, após nova acção 

de graças, completa com as que pronuncia sobre o cálice — Este é o meu 

sangue da Aliança, derramado em favor de muitos. Como entendê-las?

 29  Na mentalidade semítica de então, o corpo é, para além da dimen-

são fisiológica, todo o ser humano enquanto se exterioriza e relaciona. 

Por isso, tomar (e comer, segundo Mt 26, 27) o corpo de Jesus significa 

entrar com Ele na comunhão mais íntima. Uma comunhão reforçada 

pelo sangue, considerado — e bem! — como imprescindível para a vida. 

Perder o sangue é morrer. Derramar o sangue por alguém significa 

sacrificar a vida, para estabelecer uma aliança tão vital como vital é 

o sangue. Daí que Jesus fale do meu sangue da Aliança, numa alusão 

à aliança entre Deus e Israel, selada com sangue derramado sobre o 

povo e um altar representativo de Deus, a aliança que garantia a vida 

ao povo49. No caso de Jesus será com o próprio sangue, derramado 

na cruz, que Ele restabelece essa aliança para sempre, como expres-

são máxima do seu imensurável amor, da sua ilimitada compaixão. 

Ilimitada, não apenas em intensidade, mas também na quantidade 

daqueles por quem derrama o seu sangue: em favor de muitos, no sen-

tido semítico de todos, da humanidade em todos os tempos e lugares 

—, numa inumerável multiplicação de pães. Mas, que pães?

47.  Mc 6, 39.

48.  Só falta ter erguido os olhos ao céu (Mc 6, 41), mas que, como vimos, apenas reforça o valor e a eficácia da bendição. Aliás, 

em falta também no segundo relato da multiplicação dos pães (Mc 8, 6).

49.  Cf. Ex 24, 3-8.
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O PÃO (E O VINHO) DA EUCARISTIA

 30  Sem sombra de dúvida que os relatos da última Ceia de Jesus, 

como ceia pascal, se formaram no contexto da posterior celebração da 

Eucaristia. Só assim se explica que, por exemplo, que não haja neles 

referência, no decurso da refeição, ao ordeiro pascal, indispensável 

na páscoa judaica. É que ele não fazia parte da celebração eucarística 

cristã. Assim sendo, tal como a Eucaristia é relacionada com a última 

Ceia, o mesmo acontece com a multiplicação dos pães. Todos os seis 

relatos têm um cunho claramente eucarístico. No de Mc 6, 35-44 são 

eucarísticos:

 � a repartição dos comensais por grupos de cem e cinquenta (6, 40), 

números mais ou menos idênticos aos dos cristãos das primeiras 

comunidades, formadas sobretudo em casas de famílias, onde 

se incluía o pessoal de serviço;

 � o papel dos discípulos, mormente na distribuição dos pães (6, 

41), fácil de relacionar com o mandato de Jesus na última Ceia: 

Fazei isto em memória de mim (Lc 22, 19; 1 Cor 11, 24.25);

 � as expressões “partir o pão” e “dar graças” — correspondente 

a “bendizer”, de origem hebraica –, de que nasceram dois 

dos nomes da celebração: “fracção do pão” e “eucaristia” (= 

“acção de graças”);

 � e o ensinamento de Jesus antes de multiplicar os pães (6, 34) 

corresponde à celebração da palavra, que, desde cedo, precede 

a parte propriamente eucarística.

Portanto, tudo indica que a multiplicação dos pães foi interpreta-

da no contexto da celebração eucarística. Isto é, pela Eucaristia Jesus 

continua a multiplicar os pães. Em que sentido?

 31  De acordo com o Papa Bento xvi, “a Igreja celebra o sacrifício 

eucarístico, obedecendo ao mandato de Cristo, (somente) a partir 
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da experiência do Ressuscitado e da efusão do Espírito Santo”50. Só 

então os discípulos compreendem o alcance significativo das pala-

vras escutadas na última Ceia: que, pelo Corpo entregue e o Sangue 

derramado, Jesus fez, de facto, da sua terrível crucifixão a total oferta 

da vida, o maior acto de amor. Só assim poderia ter vencido a morte, 

uma vitória de que eles são os primeiros beneficiários, logo que Ele, 

ressuscitado, lhes aparece com os sinais do amor vivido na morte.

A partir de então jamais deixaram de fazer o memorial desta oferta 

sacrificial. Mas, não como uma simples recordação. Ao dizer-nos, por 

um representante, tomai (…) e comei: isto é o meu Corpo (…) entregue por 

vós e tomai (…) e bebei: este é o cálice do meu Sangue (…) derramado por 

vós e por todos, para remissão dos pecados, Jesus está, nesse momento, 

a amar-nos com o seu amor de crucificado e ressuscitado, o amor à 

medida de Deus e do seu Reino.

Deixe-se cada um tocar por ele, no silêncio de contemplação e 

adoração e na fé da comunhão, e verá o que será da sua vida. O próprio 

Jesus no-lo diz pelas palavras que S. Agostinho confessa ter recebido 

como vindas do alto, aquando da sua conversão: “Eu sou o pão dos 

fortes; cresce e comer-me-ás. Não me transformarás em ti como o 

alimento do teu corpo, mas tu é que serás transformado em mim”51. 

Assim cada um poderá também concluir que afinal é mais um pão a 

multiplicar por outros, uma vez que já não sou eu que vivo, mas é Cristo 

que vive em mim (Gal 2, 22) — como pão da vida eterna (Jo 6, 35.48).

O PÃO DA MINHA VIDA

 32  Os gestos de Jesus, quer antes de multiplicar os pães quer antes de 

os consagrar no seu Corpo, eram também os gestos do pai de família, 

a quem, entre os judeus, competia presidir à refeição, incluindo a 

50.  BENTO XVI — Sacramento da Caridade, n. 37.

51.  SANTO AGOSTINHO — Confissões, in Liturgia das Horas, IV, ed. Conferência Episcopal Portuguesa, 20166, p. 1255.
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da ceia pascal. Também ele, no início, tomava o pão — um único! —, 

bendizia a Deus por ele, partia-o e dava um pedaço a cada comensal. 

Entre as possíveis orações de bênção encontra-se esta: “Bendito 

sejas, IaHVeH nosso Deus, Rei do universo, tu que fazes surgir o pão 

da terra”52. Trata-se de uma oração de louvor quase igual à que, nas 

nossas celebrações eucarísticas, é dita pelo presidente sobre o pão, 

apresentado no altar. A maior diferença está no acrescento: “(fruto) do 

trabalho do homem” a “fruto da terra”. É bem possível que Jesus, tendo 

ocupado na última Ceia o lugar de pai de família, se tenha inspirado 

nesta oração de louvor para acrescentar Isto é o meu corpo entregue por 

vós (Lc 22, 19), como realmente viria a acontecer na morte da cruz.

 33  Aliás, o acrescento também não seria totalmente de estranhar 

na boca de um bom pai (ou mãe) de família, tendo em conta quanto 

ele se tem de gastar, mormente no corpo, para alimentar os filhos. 

Morre aos poucos para que eles vivam. E com que satisfação o faz! 

Mesmo com o sofrimento que isso tantas vezes lhe custa! Move-o 

um imperativo irresistivelmente maior: o da intuição, ainda que in-

consciente, de que só assim a sua vida pessoal, antes de a gastar até 

ao fim, se tenha já prolongado nas vidas daqueles por quem a deu, 

também pelo trabalho. Uma vida, portanto, sem fim: o maior desejo 

de todo o ser vivo.

E o que fazem os pais em relação aos filhos e outros familia-

res pode aplicar-se a qualquer pessoa. Seja para quem for, a vida 

só adquire verdadeiro sentido, dando-a, do mesmo modo como a 

recebemos, em quase tudo, de outros; de pessoas que, olhando-as 

com fé, Deus nos dá para nos transmitirem a vida que só Ele tem em 

plenitude. E talvez seja isso que nos leva a dizer, ao louvá-lo pelo pão 

sobre o altar da Eucaristia, que esse e outro pão são também fruto “do 

trabalho do homem”.

52.  BILLERBEK, P.; STRACK, H. — Kommentar zum NT aus Talmud und Midrasch, IV, München 19612, p. 621.
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 34  Pois bem, é dele, enquanto fruto e fonte de vida, que Jesus se 

serve para nos dar o seu Corpo, a vida que por nosso amor gastou até 

à exaustão, oferecendo-a na cruz. Um dom que depois acolhemos na 

comunhão com o Amen de quem crê que, naquele pão, está realmente 

o Corpo de Cristo que por nós morreu e ressuscitou.

Ao comungá-lo aumentam em nós a energia e a coragem para 

mais nos darmos, não apenas às pessoas a quem estamos ligados por 

laços familiares ou de amizade, mas a todos, sejam eles estranhos 

ou até inimigos — que o digam tantos cristãos por esse mundo além, 

que, por isso, não conseguem viver sem a Eucaristia. Se, entre eles, 

estamos nós, então pode cada um reconhecer-se, em si próprio, como 

pão da vida eterna, mais um na infindável multiplicação iniciada e 

prosseguida por Jesus.

PÃO PARA TODOS

 35  O segundo relato da multiplicação dos pães — Mc 8, 1-9 — dis-

tingue-se do primeiro (6, 34-44) principalmente em dois aspectos:

—O cunho ainda mais eucarístico:

 � Jesus sente a mesma entranhada compaixão pela multidão, mas 

apenas para lhe saciar a fome, sem a ensinar;

 � é d’Ele — e não dos discípulos — que parte a iniciativa para isso;

 � há uma única referência aos peixes — ausentes da Eucaristia — 

feita, além disso, de modo adicional (com: também);

 � e, no ritual sobre o pão, Jesus não eleva os olhos ao céu — como 

nem na Eucaristia.

—O contexto eclesial helenístico-cristão:

 � situa-se fora das fronteiras judaicas, geográficas e religiosas, isto 

é, em território pagão (onde Jesus se encontra desde Mc 7, 24);

 � sete são não só os pães levados a Jesus — e não cinco —, como 

também os cestos com os restos recolhidos no fim — e não 

doze; como sete iriam ser os helenistas que, na expansão da 

Igreja primitiva, foram expulsos de Jerusalém e em Antioquia 
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começaram a pregar o Evangelho também a pagãos53;

 � finalmente, as pessoas que compareceram foram quatro mil — e 

não cinco, nem só homens —, algumas vindas de longe (Mc 8, 3), 

isto é, a humanidade inteira, oriunda dos quatro pontos cardeais.

Trata-se, portanto, de uma versão da multiplicação dos pães que 

assinala a expansão da Igreja para lá do mundo judaico, onde começou. 

Uma expansão centrada na Eucaristia, por ser “fonte e cume de toda 

a vida cristã”54, enquanto memorial da oferta sacrificial e salvífica de 

Cristo por toda a humanidade.

 36  Uma tal expansão não foi fácil. Que o diga S. Paulo, um dos que 

por ela mais lutou. E com que dissabores, provocados principalmente 

por cristãos de origem farisaica, para os quais eram intocáveis não 

só elementos identificativos do povo de Deus — acima de tudo, a 

circuncisão, a que aliás o próprio Jesus se sujeitou55 —, mas também 

normas — nomeadamente, as relativas à purificação ritual antes das 

refeições, à observância do repouso sabático, à exclusão de pagãos 

e pecadores de refeições comuns. Questões em que se envolveram 

outros Apóstolos e que terão levado a um corte de relações, ainda que 

temporário, entre S. Paulo e S. Pedro56.

São tensões a que S. Marcos — inicialmente colaborador de S. 

Paulo57 — alude em textos do seu Evangelho, muitos dos quais com 

ligações à multiplicação dos pães. É o caso do conflito devido a pu-

rificações rituais58, em que os discípulos, apesar de as não seguirem, 

ouvem de Jesus, no final de um longo ensinamento: Também vós estais 

privados de inteligência? A repreensão repete-se mais duas vezes, no 

53.  Cf. Act 6, 3; 8, 1; 11,19-20.

54.  II CONCÍLIO ECUMÉNICO DO VATICANO — Lumen Gentium, n. 11.

55.  Cf. Lc 2, 21. Tema central da carta aos Gálatas e de partes das cartas aos Romanos e Filipenses, bem como da reunião apos-

tólica de Jerusalém (cf. Act 15).

56.  Cf. Gal 2, 11-14.

57.  Cf. Act 12, 25; 13, 13; Col 4, 10; 2 Tim 4, 11.

58.  Cf. Mc 7, 1-23.
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mesmo contexto e em tons cada vez mais duros:

—Na primeira, estavam os discípulos a atravessar, sozinhos, o mar 

fortemente agitado pelo vento; ao verem, além disso, Jesus a caminhar 

sobre as águas, e julgando tratar-se de um fantasma, sentiram-se 

aterrorizados. Porquê? Porque não tinham entendido o episódio dos pães; 

pelo contrário, tinham o coração endurecido (Mc 6, 45-52).

—Na segunda, estavam preocupados por não levarem consigo 

senão um pão. Porque discutis por não terdes pão? — pergunta-lhes 

Jesus; e continua: Ainda não compreendeis nem entendeis? Tendes o vosso 

coração endurecido? E atira-lhes mesmo com uma acusação divina: 

Tendes olhos, não vedes; tendo ouvidos, não ouvis59. E depois de os obrigar 

a dizer quantos cestos de restos tinham recolhido na dupla (versão 

da) multiplicação, repete: Ainda não entendeis? (Mc 8, 14-21).

Ou seja, nem sequer os discípulos acreditavam ainda no poder 

vivificante do pão eucarístico, transmissor do amor invencível de 

Jesus manifestado na sua morte e ressurreição. Padeciam, ainda que 

só parcialmente, da mesma falta de fé daqueles que estão fora da Igre-

ja, entre os quais os fariseus que o rejeitavam por não quererem ver 

sinais do Reino de Deus nas poderosas acções de Jesus60. Um mal de 

que nenhum de nós, cristãos de hoje, está livre. Por isso, examine-se 

cada um a si próprio, pede-nos S. Paulo, a propósito da participação 

na Eucaristia (1 Cor 11, 28). 

A NECESSIDADE DA FÉ

36  Para nos mostrar a necessidade e a energia vivificante da fé, S. 

Marcos apresenta-nos Jesus, ainda no contexto da multiplicação dos 

pães, a manifestar por três vezes o seu poder:

A primeira (Mc 7, 24-30) é no estrangeiro, nas regiões de Tiro. 

Mal aí chegou, imediatamente uma mulher cuja filha pequena tinha um 

59.  Jer 5, 21; cf. Ez 12, 2.

60.  Cf. Mc 4, 11; 8, 11-13.



43

✤ III —É CRISTO QUEM NOS ALIMENTA ✤

espírito impuro (…) veio cair aos seus pés, suplicando-lhe que lho ex-

pulsasse. Antes, porém, de indicar o pedido, o evangelista esclarece 

tratar-se de uma pagã, sirofenícia de nascimento. Fá-lo provavelmente 

para justificar a resposta de Jesus, idêntica à de um comum judeu em 

relação a pagãos: Deixa primeiro que sejam saciados os filhos, pois não 

está bem tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus a tratar 

a mulher como um cão, um animal impuro! Incompreensível!?

Não. Está somente a testar a fé da mulher. E esta é tão forte que 

até à ofensa se agarra: Senhor, também os cachorrinhos comem debaixo 

da mesa as migalhas dos filhos. A fé com que trata Jesus por “Senhor”, 

um título divino, faz Jesus render-se por fim: Por causa dessas pala-

vras, vai; o demónio saiu da tua filha. E saiu mesmo! Uma lição para os 

discípulos que a tudo assistiam.

 37  Foi também a pensar neles que realizou mais duas curas, mas 

complementares: a de um surdo-gago que pôs a ouvir e a falar (Mc 7, 

31-37) e a de um cego que pôs a ver (Mc 8, 22-26). A exacta resposta 

à acusação antes feita aos discípulos de que têm olhos e não vêem, 

ouvidos e não ouvem.

Mas, foram curas mais difíceis de conseguir do que o habitual 

em Jesus. Teve de isolar os doentes da multidão, não fossem mirones 

perturbar a sua acção. E aí, ao surdo-gago pôs-lhe os dedos nas orelhas 

e com a saliva tocou-lhe na língua, órgãos que, só pelo contacto directo 

de Jesus, começaram a funcionar. Com o cego, além de lhe ter também 

posto saliva nos olhos, impôs-lhe ainda as mãos e por duas vezes. Só à 

segunda é que ficou restabelecido e via tudo com nitidez, sinal de quão 

difícil é o caminho para a fé. Em quê?

Jesus termina as duas curas com a recomendação de as não con-

tarem a ninguém, até se tornar claro o que é exigido a quem pela fé a 

Ele se confia, Ele que só na cruz mostra ser o Cristo. Exige, por isso, o 

mesmo despojamento de si próprio, sem o qual é impossível a comu-

nhão com Ele e numa só Igreja, em que entram tanto o surdo-gago 

judeu, como o cego que, vivendo na Decápole, era certamente pagão.
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DAI-LHES VÓS DE COMER (MC 6, 37)

 38  Como poderiam os discípulos alguma vez cumprir o que Jesus, 

nas palavras em título, lhes manda? Impossível! Nem sequer possuíam, 

como tudo indica, os duzentos denários de que ainda lhe falam. E, 

ainda que os tivessem, nunca chegariam para matar a fome a cinco 

mil homens (mais outras tantas mulheres e crianças, pelo menos). 

Talvez por isso a ordem não reaparece no outro relato (Mc 8, 1-9). E aí 

o cepticismo dos discípulos é ainda maior: Como poderá alguém saciá-

-los com pães, aqui neste deserto? Ninguém! Nem Jesus, pensam eles.

Mas, a verdade é que acabaram mesmo por realizar a ordem de 

Jesus, conforme um e outro relato. Era a eles — e não directamente 

à multidão61 — que Jesus, depois de dar graças pelos cinco (ou sete) 

pães, os dava, para que os distribuíssem (6, 41; 8, 6). E o mesmo iriam 

fazer, posteriormente, na celebração eucarística. Mas, só depois de 

Jesus fazer do pão o que sobre ele dissera na última Ceia: o seu Corpo 

entregue por eles e por todos.

61.  Como acontece no lugar paralelo de Jo 6, 11.
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 39  É por isso que já não o distribuem, como a primeira vez. Agora 

dão-no, depois de eles próprios o receberem como Corpo do Senhor. 

De tal modo que, ao distribuí-lo pelos outros, já não dão apenas o 

Corpo de Cristo, mas, juntamente com ele, dão-se, ou devem dar-

-se, também a si próprios, com o amor que recebem de Jesus, o amor 

manifestado na cruz e acessível a todos no seu memorial celebrativo.

Com e como Jesus, fazem da sua própria vida pão oferecido por 

todos e a todos, mesmo a não cristãos. A estes, para que, experimen-

tando ao vivo tão profundo amor, acabem por se render a ele e se 

confiem, também eles, a Cristo, com uma fé semelhante à de Pedro.

TU ÉS O CRISTO (MC 8, 29)

 40  Foi com estas palavras (em Mc 8, 27-30) que Pedro, em nome dos 

restantes discípulos, respondeu à interpelação de Jesus: E vós, quem 

dizeis que eu sou? A pergunta é central no Evangelho de S. Marcos, por 

várias razões:

—Primeiro, porque introduz um dos dois títulos de Jesus consti-

tutivos da denominação do livro — Evangelho de Jesus, Cristo, Filho de 

Deus (Mc 1, 1) — e que só agora reaparece, e logo na boca de Pedro, o 

primeiro dos Doze e um dos três mais íntimos de Jesus62.

—Em segundo lugar, porque a pergunta vem sendo preparada 

desde o princípio da actividade messiânica de Jesus e é precedida de 

outras respostas, já antes citadas pelo Evangelista para os leitores (6, 

14-15) e agora pelos discípulos a Jesus: uns dizem que Ele é João Baptista; 

outros, Elias; e outros, ainda, um dos profetas — todos, personagens das 

mais proeminentes.

—Terceiro, porque a resposta de Pedro, assim introduzida, con-

trasta de tal modo com as citadas, que é uma autêntica confissão de 

fé — a mesma fé e conversão a que Jesus Messias exorta no anúncio 

do Reino de Deus, sintetizado no início (1, 15).

62.  Com Tiago e João (cf. Mc 5, 37; 9, 2; 14, 33).
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Mas, será de facto a mesma fé? Será a que Jesus realmente quer? 

É que Ele, dirigindo-se ainda aos discípulos e sem negar ser o Messias, 

de imediato os repreendeu severamente para que não falassem d’Ele a 

ninguém (8, 30). Porquê?

 41  O Messias que, por desígnio de Deus, Ele tem de ser, vai revelar-

-lho a seguir e, aí sim, abertamente: É necessário o Filho do Homem 

sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e 

pelos doutores da lei, ser morto e ressuscitar, depois de três dias (8, 31). 

Só que não era isto que Pedro (e os outros) esperava(m) ouvir de Jesus 

Messias. De tal modo que, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo 

com a mesma intensidade usada antes por Jesus: severamente.

Mas, Jesus responde com outra repreensão, esta diante de todos 

e em nada menos severa: Vai para trás de mim, Satanás, porque não tens 

em mente as coisas de Deus, mas as dos homens (8, 33). Jesus a tratar 

Pedro por “Satanás”, o maior adversário na implantação do Reino de 

Deus, iniciada com Pedro, entretanto eleito para presidir aos Doze!?63

Por muito que pese tudo isto, a verdade é que Pedro ainda não 

se imagina atrás de Jesus como Ele de imediato vai exigir de todos, 

incluindo a multidão; ou seja, algo que todos devem saber, querendo 

seguir Jesus na sua verdadeira condição messiânica:

RENEGUE-SE A SI MESMO (MC 8, 34)

 42  Dito com todas as letras: Se alguém quer seguir atrás de mim, re-

negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esta é a condição para 

se ser discípulo de Jesus: carregar com a cruz, semelhante àquela em 

que Ele irá ser crucificado, renegando-se completamente a si mesmo. 

Mas, é assim que também ficará definitivamente provado ser Ele o 

verdadeiro Messias: quando Deus o ressuscitar, o Deus cujo amor e 

compaixão Jesus encarna até à total oferta da vida na cruz.

63.  O verbo traduzido por “repreender” é o mesmo com que Jesus expulsa um espírito impuro (cf. Mc 1, 25). Portanto, na prática, 

Jesus tenta exorcizar Pedro, como antes Pedro a Jesus.
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Mas, nem por isso, o caminho da cruz deixa de ser humanamente 

duro. Quem pode, por gosto, renunciar àquilo que mais preza, por 

que mais luta, a própria vida?! Daí que Jesus, para nos conquistar para 

tão enorme exigência, fale de experiências inquestionáveis, porque 

inerentes a esse mesmo maior bem: Aquele que quiser salvar a sua vida 

há-de perdê-la; mas aquele que perder a sua vida por causa de mim e do 

Evangelho há-de salvá-la (8, 35). Contraditório? 

Veja-se, uma vez mais, o caso dos pais que gastam a vida pelos 

filhos e que o fazem ainda mais, se animados pelo amor de Jesus reve-

lado no Evangelho. É precisamente perdendo vida que eles a ganham 

na vida dos filhos e daqueles a quem os filhos, por sua vez, a dão.

Mas, Jesus insiste, generalizando: Que aproveita ao homem ganhar 

o mundo inteiro, se arruinar a sua vida? Pois que daria um homem em troca 

da sua vida? (8, 36-37). Com a segunda pergunta responde à primeira. 

Apesar de tudo, ainda há gente, que até se tem por cristã, mas troca a 

vida por bens incomparavelmente mais limitados e caducos.

 43  Para que não sejamos nós, envergonhando-nos de Jesus e da sua 

opção (8, 38), Ele se não fica pela argumentação meramente racional, 

mas dá-se a contemplar num estado que nos pode tocar mais pro-

fundamente: o da transfiguração, descrita em Mc 9, 1-10, uma cena 

em que já é possível, embora de modo limitado, ver chegar o Reino de 

Deus com poder, como Ele próprio promete. Na altura foi um privilégio 

só de Pedro, Tiago e João. Nós também podemos ter acesso, ainda que 

em grau imensamente inferior, saboreando o seu relato.

Começa por nos situar num alto monte, o lugar da terra mais 

próximo de Deus. É lá que as vestes de Jesus adquirem cor celeste, 

tornando-se resplandecentes, de uma brancura que nenhum lavadeiro 

sobre a terra as poderia assim branquear. Entretanto, aparecem também 

Elias com Moisés, dois dos maiores mediadores de Deus no passado, a 

conversar com Jesus. E é tão fascinante a visão, que Pedro não se contém 

e desabafa: Rabi, é bom estarmos aqui! Façamos três tendas: uma para ti, 

uma para Moisés e uma para Elias. Mais não sabia dizer, devido também 

ao muito medo perante tal tremendum divinum. Surge então uma nuvem 
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que, de algum modo, os liberta desse terror, ao cobri-los de sombra, 

como no passado de Israel no deserto. Mas, a nuvem é, como então, 

também sinal da presença de Deus. É dela que, de facto, Ele faz ouvir 

a sua voz: Este é o meu Filho amado: escutai-o.

É isto e só isto o que Deus quer de nós, com tudo o que acaba de 

nos mostrar em Jesus: que o escutemos, o seu Filho amado, e o sigamos, 

carregando, como Ele, a cruz da renúncia a nós próprios, a cruz de 

um amor ilimitado. Então, sim, seremos também nós transfigurados, 

como Ele o foi na ressurreição gloriosa, prefigurada na transfiguração. 

Ele próprio, na descida do monte, confirma-o, quando ordena aos três 

que não contassem a ninguém o que tinham visto, senão quando o Filho do 

Homem ressuscitasse dos mortos. E eles assim fizeram…

Contudo, discutiam entre si o que seria isso de ressuscitar dos 

mortos. Ou seja, ainda não tinham percebido que, para a ressurrei-

ção, é preciso passar pela cruz, pela renúncia a tudo o que de algum 

modo impede a comunhão com Jesus e os outros. Tinham, pois, ain-

da muito que aprender de Jesus, nomeadamente sobre aquilo a que 

deviam renunciar.

RENÚNCIA AO PODER EM PROVEITO PRÓPRIO

 44  O anúncio da paixão e ressurreição de Jesus, como revelação da 

sua condição messiânica, é, simultaneamente, tão importante e difícil 

de entender que Jesus o repete duas vezes, em Mc 9, 31 e 10, 33-34, 

com mais alguns pormenores, sobretudo na última. Mas, a reacção 

dos discípulos nada muda em relação à primeira, a de S. Pedro. Só o 

não dizem por palavras e de modo tão agressivo. De resto, não me-

lhora o modo como se comportam, sempre imediatamente a seguir 

a cada anúncio:

—Conforme 9, 32, não compreendiam as palavras de Jesus e até 

tinham medo de lhe perguntar. O porquê é dito pouco depois (9, 33-34), 

quando Jesus os inquire sobre o que tinham discutido pelo caminho e 

eles ficam calados, porque — imagine-se — tinham discutido uns com os 
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outros sobre quem era o maior. Jesus bem lhes mostra o contra-senso 

de tal discussão. Em vão.

—Ao terceiro anúncio, a reacção só difere na modalidade. Agora 

são os irmãos Tiago e João que se aproximam de Jesus com um pedido: 

Mestre, queríamos que nos fizesses o que te vamos pedir; isto é, que nos 

sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda na tua glória (10, 35-

37). A mesma ânsia de poder, agora para além da morte de Jesus, e 

dispostos a tudo, até à perda sangrenta da vida. E os outros dez? Estes 

começaram a indignar-se contra Tiago e João (10, 41). Queriam o mesmo.

 45  A questão para já não passa disto, porque Jesus se apressa a mos-

trar-lhes como estão a cair no mesmo que fazem os que pensam ser 

chefes dos pagãos: como têm domínio sobre eles, (…) exercem sobre eles 

o poder (10, 42). Não era de certeza diferente do que, ainda hoje e por 

esse mundo além, se faz com jogadas para se alcançar e conservar 

o poder, mas que difere, radicalmente, do que é próprio de Jesus e 

que Ele quer de nós: Aquele que entre vós quiser tornar-se grande, será 

vosso servo, e aquele que entre vós quiser ser o primeiro, será escravo de 

todos. Porque — falando de si — o Filho do Homem não veio para ser ser-

vido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos (10, 44-45). 

Concretizou-o na cruz, com uma morte de escravos, mas pela qual 

se fez propriedade da humanidade inteira, pela ilimitada compaixão 

com que por ela deu a vida64.

Aprofunda assim o que já antes dissera, a seguir ao segundo 

anúncio da sua paixão e ressurreição: Se alguém — entre nós, seus 

discípulos — quer ser o primeiro, será o último de todos e o servo de to-

dos. Palavras reforçadas com um gesto decerto inesperado: Tomando 

uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse-lhes: Aquele 

que acolher uma destas crianças em meu nome, é a mim que acolhe; e 

aquele que me acolher, não me acolhe a mim, mas aquele que me enviou 

(9, 35-37). Jesus como a mãe que, pelo filhinho, a tudo se sujeita, até 

64.  Sobre este significado básico da condição de escravo vide OLIVEIRA, Anacleto — Eu vim para servir, ns. 11-15.
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se tornar propriedade dele! Na prática e como ela, um escravo… Mas, 

dominado por uma compaixão visceral. Afinal o que o próprio Deus 

faz: acolher uma criança, como Jesus, é acolher o Pai do Céu, que no 

seu Filho mostra, como nunca, ser nosso Pai, para assim reinar em 

nós e por meio de nós.

É nesta concepção e uso do poder que se baseiam outras renúncias 

que Jesus exige de nós, para vivermos na comunhão em que nos une:

RENÚNCIA À SEGREGAÇÃO DOS MAIS FRÁGEIS

 46  São eles, os socialmente frágeis, as primeiras vítimas de um poder 

centrado no proveito de quem o detém. Daí que Jesus, entre as duas 

lições sobre o poder como serviço, deles nos fale, mostrando-nos três 

géneros de frágeis:

Frágeis são, segundo Mc 4, 38-41, os membros de outros gru-

pos religiosos ou de nenhum. São frágeis a nossos olhos, porque sem 

as fontes de vida disponíveis na Igreja. Mas podem, também eles, 

empenhar-se na luta contra o mal, invocando até o poder de Jesus. 

Era o caso apresentado a Jesus por S. João: Mestre, vimos alguém a 

expulsar demónios em teu nome, e tentámos impedi-lo, porque não nos 

segue. Jesus repreende-o, porque — diz Ele — ninguém fará uma acção 

poderosa em meu nome e poderá logo de seguida dizer mal de mim; e, ge-

neralizando, conclui: Quem não é contra nós, é a nosso favor. Ou seja, 

o que mais conta é o bem feito aos outros. Se outras pessoas também 

o fazem, tanto melhor. E, se nisso se apoiam em Jesus, alegremo-

-nos. Até porque podemos ser nós os favorecidos, nem que seja com 

um copo de água, dado por sermos cristãos. Quem o fizer — promete 

Jesus — jamais perderá a sua recompensa. Com quantos casos destes 

nos deparamos hoje!
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 47  Por sua vez, conforme Mc 9, 42-50, frágeis são os pequeninos que 

acreditam em Jesus; isto é, cristãos como nós, mas que são, a vários 

níveis, débeis na fé; e, como tal, mais vulneráveis em perdê-la, mor-

mente se forem escandalizados pelas atitudes ou palavras de outros 

cristãos. Livre-nos Deus de ser algum de nós. A quem o fizer — diz 

Jesus — melhor seria se lhe atassem uma mó de moinho à volta do seu 

pescoço e fosse lançado ao mar. Uma das mortes mais certas. E, se o 

perigo de escândalo persistir, é preferível privar-se de um dos mem-

bros corporais envolvidos — a mão, o pé, o olho — do que ser lançado 

na Geena onde a condenação é total e irreversível. Tal o respeito que 

nos merece a fé dos outros! É idêntico ao respeito pelo Deus em que 

acreditam, ainda que de modo incipiente.

Daí a exortação conclusiva de Jesus, usando a imagem do sal que 

tempera e preserva de corrupção: Tende sal em vós mesmos e vivei em 

paz uns com os outros — a paz em que assenta a comunhão que nos une.

 48  Finalmente, segundo Mc 10, 1-16, os frágeis correspondem a dois 

grupos de pessoas, vítimas de desprezo e exclusão dentro e fora do 

agregado familiar a que pertencem:

—No interior da família, era sobretudo a mulher na relação com o 

marido (10, 1-12). A lei permitia, mas só a ele, escrever uma declaração 

de divórcio e repudiar a esposa — dizem uns fariseus a Jesus — baseados 

em Dt 24, 1-4 –, pedindo-lhe opinião. É que eram várias as inter-

pretações dessa lei. Mas, em todas a vítima era sempre a mulher. É 

por isso que, em defesa dela, Jesus atribui tal lei à dureza do coração 

humano, insensível à vontade de Deus na criação. Se Ele fez o ser 

humano homem e mulher, foi para serem, pela união matrimonial, 

já não dois, mas uma só carne (cf. Gn 2, 24). Portanto — conclui Jesus 

— o que Deus uniu, não o separe o homem. Caso contrário, mudando de 

cônjuge, cometem adultério, ele e ela. Faltou-lhes o amor de um 

autêntico serviço mútuo, que Jesus infunde nos esposos cristãos. 

Quantas uniões se salvariam com ele!

—Também as crianças eram segregadas, inclusive fora da família 

(10, 11-16), ao serem olhadas unicamente em função do que iriam 
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ser e produzir, quando adultas. Até lá, eram toleradas, senão mesmo 

maltratadas, por vezes com métodos educativos de uma violência 

hoje impensável. Uma mentalidade de que os discípulos de Jesus 

pareciam comungar: às crianças trazidas para que lhes tocasse, (…) 

repreenderam-nas severamente. Jesus, indignado, não só os proibiu 

como, antes de as abraçar e abençoar, as apresentou como modelos 

de fé: Dos que são como elas é o Reino de Deus; e insiste: Amen vos digo: 

aquele que não receber o Reino de Deus como uma criança, jamais nele 

entrará. Isto é, sem uma consciência de carência e dependência, como 

a das crianças, não há lugar para Deus reinar em nós. Um Reino que 

exige uma última renúncia:

RENÚNCIA À IDOLATRIA DAS RIQUEZAS

 49  Que é uma das mais difíceis, nota-se já pelo espaço que ocupa, 

em Mc 10, 17-31, e pelo modo como é introduzida: com um homem a 

correr para Jesus, a ajoelhar-se diante d’Ele e a tratá-lo com especial 

deferência: Bom Mestre — chama-lhe ele, antes de perguntar: Que devo 

fazer para herdar a vida eterna? A questão merece a solenidade com 

que é posta. Viver para sempre é o que o ser humano mais deseja.

Para isso começa Jesus por responder, salientando a observância 

dos Dez Mandamentos, alguns dos quais citados por Ele. O homem 

atesta que assim o faz, desde a minha juventude. Mas, Jesus acrescenta: 

Falta-te uma coisa: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um 

tesouro no Reino de Deus. Em vão. Chocado com estas palavras, (…) foi-se 

embora triste, porque tinha muitas posses. Nem o olhar com que Jesus, 

enquanto lhe falava, o fixava e amava, nem isso o conseguiu demover. 

Tão forte era o domínio das riquezas sobre ele.

Seria então impossível de todo libertar-se delas? Não. Já antes de 

falar da renúncia, Jesus dera sinais do que é necessário para o conseguir, 

quando diz que ninguém é bom senão um, que é Deus, e quando não cita 

qualquer mandamento do Decálogo relativo ao exclusivo amor a Deus, 

como condição para se amar o próximo à medida de Deus. O que aí 
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eram apenas sinais é dito agora com todas as letras aos discípulos, 

extremamente perplexos com a exigência de Jesus, reforçada pela afir-

mação de que é mais fácil entrar um camelo pelo buraco de uma agulha 

do que um rico entrar no Reino de Deus. Daí a pergunta: Quem pode então 

salvar-se? Jesus responde, fixando neles o olhar, como antes ao homem 

rico: Aos homens é impossível, mas não a Deus, pois tudo é possível a Deus.

E a verdade é que, certamente pela fé em Deus, também aos 

discípulos é possível. Pelo menos, confessam-no com satisfação, pela 

boca de Pedro: Eis que deixámos tudo e seguimos-te! E vale a pena, tendo 

em conta a recompensa prometida por Jesus a quem o faz por minha 

causa e por causa do Evangelho: receberá, já neste tempo, cem vezes mais 

casas, irmãos, mães, filhos e campos, juntamente com perseguições, e, no 

tempo que há-de vir, a vida eterna. Uma promessa aliciante … e reali-

zável, como podem testemunhar tantos cristãos, hoje e no passado 

da grande família que é a Igreja, como consequência maravilhosa de 

um serviço desprendido como o de Jesus.

Sem esquecer as perseguições de que também nos fala e que são, 

entre outros incómodos, o preço suplementar de tal renúncia. Mais 

um aviso de que ela só é possível, se iluminada e fortalecida pela fé 

no Deus, cujo Reino se manifesta em Jesus Cristo, seu Filho.

O PODER DA FÉ

 50  Que a fé é imprescindível para qualquer das renúncias referidas 

é-nos dito através de dois milagres de Jesus, que S. Marcos insere em 

lugares fulcrais: no final dos ensinamentos de Jesus que se seguem, 

respectivamente, ao primeiro e ao terceiro anúncio da sua paixão e 

ressurreição — isto é, entre as lições sobre o uso do poder como serviço 

e as renúncias que isso implica. Os milagres reforçam assim o que Jesus 

acaba de ensinar. Por outras palavras, para que Deus realize em nós 

o que só Ele pode, é preciso que Ele reine em nós, através da fé com 

que nos conquista e nos leva a confiar-nos a Ele; uma fé apresentada 

ao vivo, para melhor nos convencermos do seu poder.
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 51  É a fé, em primeiro lugar, do pai de uma criança epiléptica (Mc 

9, 14-29), uma doença então atribuída a poderes demoníacos. Com 

Jesus ausente no monte da transfiguração, o menino é levado primeiro 

aos discípulos. Só que eles não conseguem curá-lo. E Jesus diz porquê 

quando exclama: Oh geração sem fé! Falta-lhes a fé que Ele vai exigir 

também ao pai do menino; e ele, sim, mostra tê-la. À súplica — Se 

podes fazer alguma coisa, ajuda-nos, compadece-te de nós — Jesus res-

ponde: Se podes? Tudo é possível àquele que acredita. E o pai não hesitou: 

Acredito! Ajuda a minha falta de fé!

A fé na falta de fé!? — Não, não é uma contradição. É antes a 

verdadeira fé. Ou melhor, o caminho para ela, o caminho que parte 

da consciência das próprias limitações e incapacidades humanas, 

para nos entregarmos ao Deus que, na sua visceral compaixão, tudo 

pode. Quanto maior for a entrega, mais Ele reina naquele de quem 

se apodera pela fé.

Foi nesse sentido que Jesus indicou as crianças como modelo para 

se entrar no Reino de Deus. E agora, após a cura do menino, responde 

à interrogação dos discípulos sobre a causa da sua incapacidade: Este 

género de espíritos não se consegue expulsar de maneira nenhuma, a não 

ser com a oração. A oração é, ao mesmo tempo, caminho e vivência da 

fé. Rezar bem pressupõe que se reconheçam as próprias carências e 

limitações, para que se possa confiar a Deus e Ele faça, em e por quem 

reza, o que (só) Ele (mais) pode fazer.

Jesus volta ao tema, depois de entrar em Jerusalém e a propósito 

de uma Igreja que Ele quer aberta a todos, simbolizada na expulsão 

dos vendilhões do templo: Tende fé em Deus — pede Ele aos discípulos. 

Pede-nos uma fé capaz de fazer passar, mediante uma simples pala-

vra, um monte para o mar; uma fé capaz de garantir que a oração seja 

atendida; uma fé capaz de exigir e tornar possível o perdão, como o 

que recebemos do nosso Pai que está nos céus (Mc 11, 22-25).
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 52  É essa também a fé de Bartimeu, um cego de Jericó a pedir à beira 

do caminho (Mc 10, 46-52). Ao pressentir Jesus que passa, ele grita: 

Filho de David, Jesus, tem misericórdia de mim! A súplica é repetida e 

reforçada, devido à oposição dos transeuntes. Até que Jesus finalmente 

o atende: Que queres que te faça?

A pergunta é a mesma feita pouco atrás aos filhos de Zebedeu (10, 

36), desejosos dos lugares hierarquicamente mais poderosos entre os 

discípulos. Daí o duplo significado da cura do cego. Vai, a tua fé te sal-

vou — diz-lhe Jesus. E imediatamente voltou a ver e seguiu-o no caminho. 

Que caminho? O da cruz, uma vez que, em seguida, Jesus entra em 

Jerusalém para aí dar a vida em resgate de todos, como concretização 

do poder usado não para ser servido, mas para servir (Mc 10, 45).

Tenhamos nós, seus discípulos, a fé do cego  e seremos curados 

da cegueira de um poder obtido a todo o custo e exercido em proveito 

próprio, o poder que tanto destrói a comunhão que nos une na Igreja 

de Jesus Cristo, de que somos membros.
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“É NOSSO DEVER”

 53  Com as palavras em epígrafe, iniciamos a resposta ao convite 

“Demos graças ao Senhor nosso Deus”, que introduz a grande acção de 

graças, dominante na segunda parte da Santa Missa. É tal o domínio, 

que deu origem ao nome por que talvez seja mais conhecida — não só 

esta parte, mas toda da celebração: “Eucaristia”, uma transliteração 

da palavra grega significativa de “acção de graças”.

Agradecer a Deus é, pois, um dever, tanto na Eucaristia como no 

resto da nossa vida. Dai graças em todas circunstâncias — pede-nos S. 

Paulo — pois é esta a vontade de Deus a vosso respeito em Jesus Cristo (1 

Ts 5, 18). E ainda: Vivei em acção de graças. (…) E tudo o que fizerdes por 

palavras e obras, seja tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando graças, 

por Ele, a Deus Pai (Col 3, 15.17).

É um dever que deriva do que recebemos. E que possuis tu que 

não tenhas recebido? — pergunta ainda S. Paulo (1 Cor 4, 7). Inclusive, 

o que obtemos por meios próprios: não são tais meios — pelo menos 

na origem e indirectamente — dons recebidos de outros, de pessoas 

que Deus vai colocando nos nossos caminhos? Repare-se, ainda e 

de modo especial, nos bens predominantemente sobrenaturais que 

herdámos pessoalmente e como Igreja diocesana, que somos. Quantos 

dos nossos antepassados, recuando-se no tempo antes da criação da 

Diocese há quarenta anos, não terão contribuído para o que ela é hoje! 
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Simples cristãos ou participantes também do sacerdócio ministerial 

de Cristo, dos quais Deus se serviu, servindo-o! Perante tudo isto, 

não há reacção mais digna de um crente que a de exclamar: Como 

agradecerei ao Senhor tudo o que Ele me deu? (Sl 115/116, 3).

 54  Agradecer ao Senhor é, neste sentido, um dever de fé. Aliás, “crer 

em Deus” é, entre outras expressões, “viver em acção de graças”65. 

Assim como acontece na fé, também para agradecermos a Deus não 

basta dar-lhe algo de nós, mas temos de nos dar a Ele com tudo o que 

temos e somos.

A combinação dos termos, usados em algumas línguas para ex-

primir, etimologicamente, a gratidão, permite ter uma ideia mais 

clara do que nela comprometemos: 

 � o conhecimento — no “re-conhecimento”, mas com o senti-

do afectivo que “conhecer” tem nas línguas semíticas: quem 

agradece, conhece e ama o outro;

 � o pensamento — no inglês “thank” e em alemão “danken”, da 

mesma família verbal de “think” e “denken”, pensar: quem 

agradece, não pára de pensar no outro;

 � a palavra — presente na “bem-dição”, típica de línguas semí-

ticas: quem agradece, diz bem do outro, dizendo o bem por ele feito;

 � a acção — subjacente ao francês “merci”, do latim “merces”, 

salário: quem agradece, procura recompensar o outro pelo bem 

recebido; mas sem negar:

 � a liberdade — suposta no italiano “grazie” e em castelhano 

“gracias”, do latim “gratia”: quem agradece, participa da livre 

gratuidade do favor recebido; daí nasce:

 � a comunhão — do português “obrigado”, aliteração do latim 

“ob-ligatus”, profundamente ligado: quem agradece, une-se ao 

máximo a quem lhe faz bem.

Qual será então o resultado de uma gratidão tão profunda e abran-

65.  Catecismo da Igreja Católica, ns. 222.224.
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gente como a da fé? O que na Eucaristia dizemos, ainda em resposta 

ao convite a darmos graças ao Senhor:

“É NOSSA SALVAÇÃO”

 55  Se “a gratidão é o amor reconhecido”, então “quem é grato volta-

-se, livremente, para o autor do bem e entra com ele numa relação 

nova e mais profunda. Deus deseja que reconheçamos o seu amor 

e desde já vivamos a nossa vida em relação com Ele. Esta relação 

permanece eternamente.”66 Em suma: por ela somos salvos. Neste 

sentido, tem razão Mestre Eckhart, dominicano e místico da Idade 

Média, quando diz: “Se a única oração que dissesses na tua vida fosse: 

‘Eu te agradeço’, isso bastaria”67.

O maior exemplo da eficácia salvífica da acção de graças vem-

-nos do próprio Jesus na multiplicação dos pães, na última Ceia, aí 

prefigurada, e na Eucaristia, em que Ele é, ao mesmo tempo, oferen-

te e oferta. Todas estas “multiplicações de pães” são precedidas da 

acção de graças; na prática, são resultado dela. Dando graças a Deus, 

oferecemos-lhe o que d’Ele recebemos, para Ele fazer da nossa oferta 

o que só Ele pode e que realmente nos obteve, de um modo único e 

definitivo, com a oferta de Jesus Cristo, seu Filho, na cruz: a salvação 

sem limites de espaço e tempo, isto é, com a dimensão da vida de 

Cristo ressuscitado.

Vejamos como podemos reviver tudo isto na oração eucarística da 

Missa, “o ponto central e culminante de toda a celebração”, enquanto 

“oração de acção de graças e de consagração”:

 � uma acção de graças em que, de corações elevados para o Se-

nhor, a assembleia se une a Ele — de viva voz pelo Sanctus –, “na 

proclamação das maravilhas de Deus e na oblação do sacrifício”;

66.  Youcat. Catecismo Jovem da Igreja Católica, ed. Paulus, 2011, n. 59. 

67.  Cf. Ibidem, p. 45.
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 � uma acção de graças que culmina, por intervenção do Espírito 

Santo — invocado na epiclese –, na vivência da maior das ma-

ravilhas de Deus: a oferta que Cristo faz do seu Corpo e Sangue 

no memorial da sua morte, instituído na última Ceia;

 � uma oferta consecratória a que os participantes se associam, 

oferecendo-se “também a si mesmos” e esforçando-se, com 

Cristo, “por realizar de dia para dia a unidade perfeita com 

Deus e entre si, até que finalmente Deus seja tudo em todos”68.

 56  É ainda pela acção de graças que a Igreja, “ao celebrar a Eucaristia, 

manifesta e cada vez mais se torna naquilo que é”69. Veja-se como S. 

Paulo o exprime, a propósito da comunhão constitutiva da Igreja: Não 

é o cálice de bênção que abençoamos a comunhão com o Sangue de Cristo? 

Não é o pão que partimos a comunhão com o Corpo de Cristo? Visto que há 

um só pão, nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo, porque 

participamos do mesmo pão (1 Cor 10, 16-17).

O cálice com o sangue de Cristo é de bênção num duplo sentido:

 � primeiro, porque o vinho nele contido, sendo dom de Deus, 

é motivo da bendição ou acção de graças, pronunciada pelo 

celebrante in persona Christi;

 � uma vez assim oferecido e consagrado a Deus, Ele mesmo faz 

desse vinho fonte de um bem incomparavelmente maior: o do 

amor infinito com que Cristo seu Filho, pelo sangue derramado 

na cruz, deu a vida pela remissão dos pecados da humanidade.

É deste amor abençoado que nasce e se alimenta a Igreja, para 

ser um só corpo, numa união, não apenas semelhante à que existe 

entre os membros do corpo humano, mas muito mais profunda, tão 

profunda que S. Paulo chega ao ponto de dizer-nos: Vós sois o corpo 

de Cristo e sois seus membros, cada um por sua parte (1 Cor 12, 27). Isto 

é, em cada um de nós e entre nós corre o sangue daquele amor de 

Cristo que faz das diversidades que nos distinguem uma comunhão 

muito mais completa e eficaz.

68.  Instrução Geral do Missal Romano, ed. Secretariado Nacional de Liturgia, 20033, ns. 78.79.

69.  Catecismo da Igreja Católica, n. 2637.
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Por isso, a Igreja é “sacramento universal de salvação”, com a 

missão, recebida do seu fundador, de não só “anunciar e estabelecer 

em todos os povos o Reino de Cristo e de Deus”, mas de ser “ela pró-

pria na terra o germe e o início deste Reino”70. Tudo isto, em última 

análise, graças a Deus e às graças que lhe damos pelas graças que 

nos dá. Uma bênção grandiosa, designadamente para cada um de 

nós, membros da Igreja diocesana que formamos, mas também uma 

enorme responsabilidade.

NO JUBILEU DA CRIAÇÃO DA DIOCESE

 57  Dar graças ao Senhor nosso Deus é, por tudo o que fica dito, 

o que primeiramente somos convidados a fazer na celebração dos 

quarenta anos da fundação da Diocese. Um jubileu, com início no 

dia 3 de Novembro do corrente ano de 2017, por ser a data exacta da 

publicação da bula da criação, e encerramento em 4 de Novembro de 

2018, o último dia da semana da Diocese nesse ano.

Em cada um desses dias assinaláveis será, com a devida solenidade, 

respectivamente, aberta e fechada a porta santa da Catedral, centro 

unificador da Igreja diocesana, a porta por que já passámos no Ano 

Santo da Misericórdia. Para obtermos as graças inerentes a essa pas-

sagem, pedi à Penitenciaria Apostólica, em Roma, que seja concedida 

a indulgência plenária a todos nós, os que, além de atravessarmos a 

porta, realizarmos o que a Igreja estabelece ainda: obter o perdão dos 

pecados pelo sacramento da Penitência, recitar o Credo, rezar pelo Santo 

Padre e, principalmente, participar na Eucaristia, o sacramento por 

excelência de acção de graças e de encontro pessoal com Jesus Cristo.

Para realçar a dimensão diocesana do jubileu e reforçar a cons-

ciência da Igreja que somos, uma exposição itinerante, evocativa dos 

quarenta anos da sua vida, passará por todos os dez Arciprestados. 

Além dos elementos comuns a toda a Diocese, haverá lugar para outros 

70.  II CONCÍLIO ECUMÉNICO DO VATICANO — Lumen Gentium, ns. 5.48.
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específicos, no âmbito de cada Arciprestado. Pois, a exposição deve ser, 

quanto possível, acompanhada de outras iniciativas promovidas local-

mente e ser acessível a todas as pessoas, crentes e mesmo não crentes.

Entretanto, está já a ser preparada a transladação dos restos mor-

tais do Senhor D. Júlio Tavares Rebimbas para a Sé diocesana, um 

direito que lhe cabe por ter sido o primeiro Bispo da Diocese e que 

ele, em vida, mostrou desejar usar. A cerimónia decorrerá no mesmo 

dia litúrgico da sua entrada na Diocese, a Solenidade da Epifania do 

Senhor, que, em 1978, se celebrou a 8 de Janeiro, mas em 2018 será 

no dia 7. O horário e o programa serão divulgados a seu tempo.

Para além destas iniciativas extraordinárias e de âmbito mais 

diocesano, apelo a todas as paróquias, comunidades religiosas, movi-

mentos, obras, organismos e demais instituições eclesiais na Diocese 

que, em coordenação com as vigararias pastorais em que estão inse-

ridas, programem as próprias actividades no mesmo espírito jubilar e 

tenham em conta a recomendada avaliação das propostas do Sínodo 

diocesano à luz da reflexão desta Carta Pastoral. É uma ocasião a não 

perder, para a sua própria revitalização através da comunhão eclesial, 

que a todos, membros da mesma Diocese, nos une em Cristo, uma 

comunhão indispensável para que cada um seja realmente cristão.

NUM PROJECTO PASTORAL DE TRÊS ANOS

 58  O jubileu decorrerá, quase todo, no ano pastoral 2017-2018, embo-

ra o seu encerramento aconteça no seguinte. Em atenção à relevância 

do acontecimento que se quer celebrar, achámos por bem, no segui-

mento de uma reflexão alargada a vários grupos, que a comemoração 

seja prolongada pelo período de três anos pastorais. Na verdade, a Igreja, 

para o ser — designadamente, a nível diocesano –, não se pode ficar 

pela oração, inserida no encontro pessoal com Jesus Cristo, de que 

faz parte a acção de graças. Como efeito deste encontro, os cristãos 

precisam também de evangelizar e de ser acolhedores.
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Nesse sentido, projectámos os próximos três anos pastorais, cada 

um sob a protecção de figuras da Igreja que mais nos dizem, ora pela 

santidade ora pela sua ligação à Diocese, de acordo com a temática 

específica de cada ano:

 � Em 2017-2018, em que, sobretudo, somos convidados a dar 

graças ao Senhor pela Diocese que nos concedeu, fá-lo-emos 

de olhos postos nos Beatos Bartolomeu dos Mártires e Paulo vi, 

pelas razões já apontadas.

 � Em 2018-2019, ocupar-nos-emos do tema da evangelização, 

tomando S. Teotónio como modelo e protector. Já é padroeiro 

secundário da Diocese, por ter nascido em território correspon-

dente à sua actual circunscrição eclesiástica — mais propria-

mente, em Valença —, ainda que cedo se tenha daí deslocado 

para outras paragens, principalmente do nosso País, para dar 

testemunho de Cristo.

 � Em 2019-2020, procuraremos consciencializar-nos mais da 

Igreja acolhedora que devemos ser. Para isso teremos, como 

maternal guia e protectora, aquela que, como Mãe de Jesus, 

o Filho de Deus, e Mãe da Igreja, a todos acolhe. Já é, entre 

todos os santos, o mais venerado na nossa Diocese. Aliás, é a 

sua padroeira principal, sob a invocação de Santa Maria Maior.

A FÉ EM ORAÇÃO

 59  Termino com a oração expressamente composta para estes três 

anos pastorais. Peço a todos que a rezemos, não apenas no final da 

leitura desta Carta. Mas, sendo possível, em todos os dias e circuns-

tâncias — mormente as das celebrações litúrgicas e de outros actos 

de piedade individuais e em grupo. O próprio Cristo nos garante a sua 

eficácia, sendo feita como oração de fé (Tgo 5, 15) ou como fé em oração: 

Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo concederá (Jo 15, 16).
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Nessa confiança, rezemos então em seu nome:

 Senhor Deus, nosso Pai,
 damos-Te graças pelo Espírito
 que, por Jesus Cristo
 teu Filho e nosso Senhor,
 derramas sobre a Igreja.

 Olha, com amor,
 para esta Diocese de Viana do Castelo
 que celebra quarenta anos de caminhada
 como Igreja particular.

 Faz com que as nossas comunidades cristãs,
 edificadas pela Palavra,
 alimentadas pela Eucaristia,
 cresçam na comunhão.

 Pedimos-Te pela renovação da nossa Diocese,
 para que, fiel ao sopro do Espírito,
 seja sal da terra e luz do mundo
 e faça suas as tristezas e angústias,
 as alegrias e as esperanças
 dos homens e das mulheres de hoje.

 Dóceis à acção do Espírito Santo,
 faz com que SEJAMOS:
 agradecidos, sob o impulso
 dos Beatos Bartolomeu dos Mártires e Paulo VI;
 testemunhas do Evangelho, a exemplo de S. Teotónio;
 e, sob a protecção de Maria Santíssima,
 contemplando o verdadeiro rosto de Jesus Salvador,
 uma Igreja jovem e bela, missionária e acolhedora,
 livre, fiel e rica de amor.

 Amen.
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Que o Senhor, Deus e Pai de Jesus Cristo,

por intercessão de S. Maria Maior, S. Teotónio

e dos Beatos Bartolomeu dos Mártires e Paulo vi,

atenda as orações de todos 

e na sua incomensurável compaixão

a todos encha das suas bênçãos!

Viana do Castelo, 15 de Agosto de 2017,

Solenidade da Assunção da Virgem Santa Maria

e sétimo aniversário da minha entrada na Diocese.

† Anacleto Oliveira
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