
24
OUTUBRO

2021

ANO B  
DOMINGO
TRIGÉSIMO

Jeremias 31, 7-9
Salmo 125 (126)
Hebreus 5, 1-6

Marcos 10, 46-52

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Onde há amor 
nascem gestos: 

caminhar juntos.

O itinerário percorrido, entre Jericó 
e Jerusalém, surge como modo de 
apresentar as condições para o 
discipulado. O cego Bartimeu, na 
margem, gritando e mandado calar, 
é modelo e lição para os apóstolos, 
ainda ‘cegos’ com a ambição do 
poder: curado, «recuperou a vista e 
seguiu Jesus pelo caminho». Em Jesus 
Cristo, «sumo sacerdote [...] constituído 
em favor dos homens», cumpre-se 
a salvação anunciada pelo profeta 
Jeremias. Como naquele tempo, 
somos convidados a proclamar os 
louvores de Deus: «Soltai brados de 
alegria». Sim, «grandes maravilhas fez 
por nós o Senhor, por isso exultamos 
de alegria». Nós somos esse povo de 
salvos quando, pela fé, decidimos 
seguir as pegadas do Mestre, quando 
lhe confiamos toda a nossa vida.

Caminhar com Jesus, caminhar 
juntos: eis o grande desafio do 
discipulado, o grande desafio para 
a Igreja Católica, nos próximos 
tempos. Três palavras orientam este 
momento histórico, «o caminho que 
Deus espera da Igreja do terceiro 
milénio»: comunhão, participação 
e missão. Hoje, peçamos ao Senhor 
Jesus que nos cure a cegueira da 
autorreferencialidade, do clericalismo, 
da tentação do poder, de mandar 
calar as vozes incómodas. Sinodal 
é uma Igreja que acolhe o grito 
de todos, escuta os seus anseios, 
caminha com todos, certa de que, 
no diálogo, pode dar a conhecer as 
maravilhas que Deus fez e faz por 
nós. Onde há amor nascem gestos: 
caminhar juntos!

“Seguiu Jesus “Seguiu Jesus 
pelo caminho”pelo caminho”

‘Onde há amor nascem gestos’, 
‘série’ em laboratoriodafe.pt

Igreja Sinodal
A atitude de Jesus Cristo, 
acompanhada por aqueles que 
animam o cego, revela a essência 
da Igreja Sinodal: a caminho, atenta 
a todos os ‘gritos’, também os que 
incomodam a partir das bermas, 
o Papa gosta de lhes chamar 
periferias, com palavras e gestos 
de ânimo (e não de recriminação), 
permitindo que, de pé, possamos 
seguir juntos. Interpela o Papa 
Francisco: «Nós, comunidade cristã, 
encarnamos o estilo de Deus, que 
caminha na história e partilha as 
vicissitudes da humanidade?».


