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A primeira, eterna  e mais profunda de todas as guerras 

Um dos grandes mistérios que afeta toda a humanidade nasce no 
mais íntimo do coração humano. Trata-se da luta entre o bem e o 
mal, entre a luz e as trevas. O ser humano tanto é capaz dos atos 
mais heroicos como de descer aos mais profundos abismos do mal. 
O armamento bélico, o ódio até à morte aos seus semelhantes nascem 
no coração. Trata-se duma guerra sem tréguas. É  um combate eterno. 



             PONTO         DE MIRA Em Foco 

As Inquisições de hoje 

Quando certos analistas, muito “eruditos” 
querem atacar a Igreja, há duas chapas  bati-
das que logo vêm ao de cima e de forma empo-
lada. É o caso de Galileu e a Inquisição que 
vigorou sobretudo na Espanha e Portugal. 
Todavia, no nosso tempo, tempo de grandes 
avanços científicos, sobretudo informáticos, 
existem Inquisições políticas bem mais crimi-
nosas. 
No dia 7 do corrente mês, as agências noticio-
sas enviaram para os jornais o seguinte: 
 
“Morreu Liu Xiaobo, o ativista político chinês, 
prémio Nobel da Paz”. Tinha 61 anos, estava 
preso, desde 2009 
A sua viúva continua em prisão domiciliária. 
O nosso Guterres lamentou… Os jornais de-
ram pouco relevo á notícia.  
Não estamos a falar dum preso vulgar, mas 
dum cientista e escritor de renome internacio-
nal.  
Então não se perseguiu um sábio? Não se per-
deu um homem que lutava pela paz e demo-
cracia? 
Então este sábio não foi vítima duma Inquisi-
ção política?  
 
O nosso Parlamento nem xuz nem mus… 
Tocar na cruel da ditadura chinesa, sobretudo 
agora, quem é que se atreve? 
A gente percebe. A China é um colosso econó-
mico. Os seus investimentos e empréstimos 
são muito importantes para o mundo e parti-
cularmente para Portugal. 
Alem disso, o seu governo ainda se intitula 
anticapitalista e de esquerda, embora seja al-
tamente capitalista. 
Assim se explica que povos e partidos se ajoe-
lhem diante da China. 
O dinheiro e a hipocrisia dominam os céus do 
mundo. O resto não passa de cantiga. 

A primeira semana do progra-
ma decorre de 27 de julho a 2 
de Agosto e é dirigida a jovens 
entre os 17 e os 20 anos. 
Os outros turnos acontecem 
de 5 a 11 de agosto; de 16 a 22 
de agosto; e de 25 a 31 de 
agosto. 
Estes três últimos períodos 
destinam-se a jovens com 
mais de 20 anos, estimando-
se que no total sejam abrangi-
das cerca de 70 crianças. 
O padre Johnny Freire, da 
Congregação Silenciosos Ope-
rários da Cruz, e um dos res-
ponsáveis pela iniciativa, afir-
ma à sala de imprensa Santuá-
rio de Fátima que “as expecta-
tivas para este ano é que pos-
sa participar o maior número 
de pessoas possível, principal-
mente aqueles que participam 
pela primeira vez”, tendo co-
mo pano de fundo a celebra-
ção do Centenário das Apari-
ções.” 
Os pais podem optar por ficar 
com os filhos em Fátima e 
acompanhá-los ou deixarem-
nos ao cuidado dos voluntá-
rios. 
“Em média há dois voluntá-
rios por cada criança e esta é 
uma vertente muito significa-
tiva desta iniciativa. O núme-
ro de candidatos não tem pa-
rado de aumentar”, refere a 
nota do santuário, que assume 
as despesas da alimentação e 
de alojamento de todos os 
participantes. 
 

OC  ECCLESIA 

Santuário de Fátima 



UNIDOS NA FRAÇÃO DO PÃO

Novos filhos de Deus Novos Lares 

Julho 

 

 Partiram para o Pai 

DIA FESTIVO NA NOSSA PARÓQUIA 
Neste domingo, cerca de 70 pessoas, a maior parte jovens, vão re-

ceber  
O sacramento do Crisma 

Precisamos do Espírito Santo 
para viver e precisamos do Es-
pírito Santo para Esperar. Acre-
ditar em Deus, mesmo confusa-
mente, é relativamente fácil, 
por que “os céus e a terra can-
tam a sua glória. 
Amar em maior ou menor grau 
também não é tão difícil como 
pode parecer. Perante a dor 
alheia, facilmente nos comove-
mos. Viu-se na tragédia de Pe-
drogão Grande como crentes e 
não crentes se compadeceram e 
ajudaram. 

Péguy 



ALIMENTE A SUA FÉ 

Naquele tempo, Jesus disse às multidões mais esta 
parábola: «O reino dos Céus pode comparar-se a um 
homem que semeou boa semente no seu campo. En-
quanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou joio 
no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo 
cresceu e começou a espigar, apareceu também o joio. 
Os servos do dono da casa foram dizer-lhe: ‘Senhor, 
não semeaste boa semente no teu campo? Donde vem 
então o joio?’. Ele respondeu-lhes: ‘Foi um inimigo 
que fez isso’. Disseram-lhe os servos: ‘Queres que 
vamos arrancar o joio?’. ‘Não! – disse ele – não suce-
da que, ao arrancardes o joio, arranqueis também o 
trigo. Deixai-os crescer ambos até à ceifa e, na altura 
da ceifa, direi aos ceifeiros: Apanhai primeiro o joio e 
atai-o em molhos para queimar; e ao trigo, recolhei-o 
no meu celeiro’». Jesus disse-lhes outra parábola: «O 
reino dos Céus pode comparar-se ao grão de mostar-
da que um homem tomou e semeou no seu campo. 
Sendo a menor de todas as sementes, depois de cres-
cer, é a maior de todas as plantas da horta e torna-se 
árvore, de modo que as aves do céu vêm abrigar-se 
nos seus ramos». Disse-lhes outra parábola: «O reino 
dos Céus pode comparar-se ao fermento que uma 
mulher toma e mistura em três medidas de farinha, 
até ficar tudo levedado». Tudo isto disse Jesus em 
parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, a fim de 
se cumprir o que fora anunciado pelo profeta, que 
disse: «Abrirei a minha boca em parábolas, proclama-
rei verdades ocultas desde a criação do mundo». Je-
sus deixou então as multidões e foi para casa. Os dis-
cípulos aproximaram-se d’Ele e disseram-Lhe: 
«Explica-nos a parábola do joio no campo». Jesus 
respondeu: «Aquele que semeia a boa semente é o 
Filho do homem e o campo é o mundo. A boa semen-
te são os filhos do reino, o joio são os filhos do Mali-
gno e o inimigo que o semeou é o Diabo. A ceifa é o 
fim do mundo e os ceifeiros são os Anjos. Como o 
joio é apanhado e queimado no fogo, assim será no 
fim do mundo: o Filho do homem enviará os seus 
Anjos, que tirarão do seu reino todos os escandalosos 
e todos os que praticam a iniquidade, e hão-de lançá-
los na fornalha ardente; aí haverá choro e ranger de 
dentes. E os justos brilharão como o sol no reino do 
seu Pai. Quem tem ouvidos, oiça».  

Evangelho de N. J. C.S. Mateus  O trigo e o joio 

Esta parábola não é das mais 
comentadas. Todavia é fun-
damental para compreender-
mos o mistério da Igreja. No 
seio da Igreja sempre existi-

ram e existirão escândalos. 
Estes escândalos ora são ver-
dadeiros ora têm explicação, 
pelo menos em parte, no con-

texto social em que ocorre-
ram. Por outro lado, na maio-
ria dos casos, são amplifica-
dos pela maioria dos meios 

de comunicação, porque o 
mundo tem um ódio de mor-
te à Igreja. 
 

Uma Igreja de anjos deixaria 

de ser a Igreja de Jesus Cristo 

A Igreja, é constituída por 
homens e mulheres de todas 
as idades. Mesmo os cléri-
gos, qualquer que seja o seu 
estatuto, são de vasos de 
barro. 
Não se trata de desculpar o 
mal. O mal é sempre qual-
quer que seja o prevaricador. 
Trata-se de estar com os pés 
na terra, sem fugirmos para 
um nebuloso idealismo. 
Jesus afirma que os escânda-
los são necessários, para que 
haja clarificação  


