



Naquele tempo, João disse a Jesus: «Mestre, nós vimos um homem a expulsar os demónios em teu 
nome e procurámos impedir-lho, porque ele não anda connosco». Jesus respondeu: «Não o proi-
bais; porque ninguém pode fazer um milagre em meu nome e depois dizer mal de Mim. Quem não 
é contra nós é por nós. Quem vos der a beber um copo de água, por serdes de Cristo, em verdade 
vos digo que não perderá a sua recompensa. Se alguém escandalizar algum destes pequeninos que 
crêem em Mim, melhor seria para ele que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós movidas pró um 
jumento e o lançassem ao mar. Se a tua mão é para ti ocasião de escândalo, corta-a; porque é me-
lhor entrar mutilado na vida do que ter as duas mãos e ir para a Geena, para esse fogo que não se 
apaga. E se o teu pé é para ti ocasião de escândalo, corta-o; porque é melhor entrar coxo na vida do 
que ter os dois pés e ser lançado na Geena. E se um dos teus olhos é para ti ocasião de escândalo, 
deita-o fora; porque é melhor entrar no reino de Deus só com um dos olhos do que ter os dois olhos 
e ser lançado na Geena, onde o verme não morre e o fogo não se apaga». 

O Evangelho deste domingo apresenta-nos um grupo de discípulos ainda muito atrasados na aprendiza-
gem do "caminho do Reino". Eles ainda raciocinam em termos de lógica do mundo e têm dificuldade em 
libertar-se dos seus interesses egoístas, dos seus esquemas pessoais, dos seus preconceitos, dos seus so-
nhos de grandeza e poder. Não querem entender que, para seguir Jesus, é preciso cortar com certos senti-
mentos e atitudes que são incompatíveis com a radicalidade que a opção pelo Reino exige. As dificuldades 
que estes discípulos apresentam no sentido de responder a Jesus não nos são estranhas: também fazem 
parte da nossa vida e do caminho que, dia a dia, percorremos. Assim, a instrução que, neste texto, Jesus 
dirige aos seus discípulos serve-nos também a nós. As propostas de Jesus destinam-se aos discípulos de 
todas as épocas; pretendem ajudar-nos a purificar a nossa opção e a integrar, de forma plena, a comuni-
dade do Reino.. | in site dos Dehonianos 
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CATEQUESE DA ADOLESCÊNCIA

A catequese da adolescência irá iniciar as suas actividades no próximo dia 2 
de Outubro, nos seguintes horários: 

11H – 7º, 8º e 9º anos. 
15H – 7º e 8º anos. 

As inscrições (novas e renovação) podem ser efectuadas no próprio dia, às 
10H30 e 14H30. 

É bom refletir sobre este episódio do Evangelho, e fazer um pouco de exame de 
consciência. A atitude dos discípulos de Jesus é muito humana, deveras co-
mum, e podemos encontrá-las nas comunidades cristãs de todos os tempos, pro-
vavelmente até em nós mesmos. Em boa-fé, aliás com zelo, gostaríamos de pro-
teger a autenticidade de uma certa experiência, tutelando o fundador ou o líder 
contra os falsos imitadores. Mas, ao mesmo tempo, há como que o medo da 
“concorrência” - e é feio ter medo da concorrência - que alguém possa subtrair 
novos seguidores, e então não conseguimos apreciar o bem que os outros 
praticam: não está bem, porque “não é dos nossos”, diz-se. É uma forma de 
autorreferencialidade. Aliás, aqui está a raiz do proselitismo. E a Igreja - 
dizia o Papa Bento - não cresce por proselitismo, mas por atração, isto é, 
cresce pelo testemunho dado aos outros, mediante a força do Espírito Santo. A 
grande liberdade de Deus ao doar-se a nós constitui um desafio e uma exor-
tação a modificar as nossas atitudes e os nossos relacionamentos. É o convite 
que nos dirige Jesus hoje. Ele exorta-nos a não pensar segundo as categorias de 
“amigo/inimigo”, “nós/eles”, “quem está dentro/quem está fora”, “meu/
teu”, mas a ir além, a abrir o coração para poder reconhecer a sua presença e a 
ação de Deus inclusive em âmbitos incomuns e imprevisíveis, e em pessoas que 
não fazem parte do nosso círculo. Trata-se de estar atento à genuinidade do 
bem, da beleza e da verdade que se faz, e não tanto ao nome e à proveniência 
de quem o pratica. E - como nos sugere a parte restante do Evangelho de hoje - 
em vez de julgar os outros, devemos examinar-nos a nós mesmos e “cortar” 
sem comprometimentos tudo aquilo que pode escandalizar as pessoas mais 
débeis na fé. | Papa Francisco 
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