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A LIBERDADE, CARACTERÍSTICA FUNDAMENTAL DO CRISTÃO
1. A partir da Proclamação Universal dos Direitos Humanos todo o ser humano tem direito à liberdade, isto é, a capacidade de optar segundo a própria vontade para o bem-comum. A liberdade não é de forma alguma cada um fazer em
qualquer circunstância “o que lhe apetece”, por isso a sabedoria popular tem um dito “a minha liberdade acaba onde
começa a liberdade do outro”. Talvez, porém, se possa ir mais longe, a liberdade de cada pessoa é condicionada pelo
bem-comum. Porque a Igreja tem a preocupação por toda a pessoa humana, o Vaticano II definiu-a como Povo de
Deus que tem como condição a promoção da dignidade e da liberdade humana. Jesus Cristo foi um homem livre
perante todas as situações. Daqui que os cristãos devam ser livres para contribuir melhor para a salvação do mundo.
Há inúmeras passagens do Evangelho que fazem a apologia da liberdade.
• Na chamada dos Apóstolos, Jesus pediu-lhes que deixassem tudo para o seguir. Por isso, pescadores do Lago de
Genesaré deixaram o barco, as redes e o pai para na liberdade serem discípulos de Jesus (Mt 4, 18).
• Quando Jesus subiu a Jerusalém alguém o seguiu e perguntou-lhe: Onde moras? E Jesus respondeu não ter uma
pedra onde reclinar a cabeça; outro queria seguir Jesus mas antes, iria sepultar o pai, ao que o Senhor lhe responde:
deixa que os mortos se sepultem uns aos outros; um terceiro antes de seguir Jesus queria entregar a administração
dos bens à família, ouviu, porém, uma resposta: quem quiser olhar para trás não pode ser meu discípulo. Nestes três
episódios está claro o ser livre das coisas, das pessoas e das situações.
• Jesus disse ainda: “só a verdade vos libertará”. Nisto se compreende que não há liberdade no dinheiro, no sucesso,
nas aparências e muito menos na hipocrisia e na mentira.
A liberdade cristã é radical, não admite qualquer prisão. Este é um grande desafio para os cristãos que no mundo
actual podem ter muitas tentações de conivência perdendo assim a liberdade de opinião e até de distanciamento
dos outros.
2. O grande Apóstolo Paulo, na Carta aos Gálatas, faz distinção entre a liberdade
dos instintos e a liberdade do espírito. A primeira gera as rixas, as brigas, as discórdias, as imolações, as contendas, os ciúmes, as seitas e as divisões; a segunda, a
liberdade do espírito, provoca o amor, a alegria, a paz e o domínio de si próprio.
Os cristãos vivem a liberdade do espírito e é por isso que são livres perante as
opções políticas, as ideologias, as modas, as correntes de opinião. Os cristãos têm
o seu próprio critério que lhes permite respeitar sempre a dignidade humana de
cada um e os grandes valores da verdade, do amor, da justiça e da paz. Por isso
mesmo os cristãos pela sua liberdade são críticos para tudo aquilo que é mal para
o bem-comum. Pautam as suas opiniões pelos grandes valores que são referidos
no Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, sendo membros de qualquer grupo ali,
evangelizam pela denúncia e pela proposta concreta que contempla salvação.
3. A referência máxima da liberdade é a Ressurreição de Jesus, que se libertou da morte e que quer que o cristão seja
um vencedor de todas as mortes, quaisquer que elas sejam. As acções de serviço aos outros, sobretudo aos mais
frágeis são exemplo da libertação, porque se provoca uma autêntica ressurreição. Neste contexto os cristãos podem
chamar-se libertadores, não só pela liberdade pessoal mas também pela liberdade que provocam nos outros. Em
síntese, a Igreja que somos é sacramento de libertação.
P. Vítor Feytor Pinto

ÁGAPE

Ágape “exprime a experiência do amor que se torna verdadeiramente descoberta do outro. O amor torna-se cuidado do outro
e pelo outro. Já não se busca a si próprio, não busca a imersão no inebriamento da felicidade; procura, ao invés, o bem do
amado: torna-se renúncia, está disposto ao sacrifício”. Bento XVI

PRIMEIRAS COMUNHÕES
No passado dia 20 de Junho, no dia da Festa do Corpo de Deus, 52 crianças da nossa paróquia receberam a sua
Primeira Comunhão. Uma festa para as suas famílias, mas também para os catequistas que as prepararam e para a
nossa comunidade!

ORDENAÇÕES | DIOCESE DE LISBOA
No Sábado, dia 29, no Mosteiro dos Jerónimos, são ordenados dois novos sacerdotes para a nossa Diocese - Miguel
Rodrigues de 26 anos, da paróquia da Amadora e Tiago
Roque de 24 anos, da paróquia do Vimeiro, Lourinhã. Na
celebração, presidida por D. Manuel Clemente, são igualmente ordenados seis Diáconos permanentes.
Acompanhemos com a nossa oração estes a quem o Senhor
chama de forma particular a dar a vida por Ele, na Igreja, ao
serviço de todos.

ANIVERSÁRIOS DE ORDENAÇÃO
No mês de Julho celebramos uma data muito importante na
vida dos sacerdotes da nossa paróquia – o dia da sua ordenação: P. Hugo Gonçalves - ordenado no dia 2 de Julho de
2011; P. António Alves – ordenado a 7 de Julho de 1957; P.
Vítor Feytor Pinto – ordenado a 10 de Julho de 1955.
Demos graças a Deus pelo seu ministério e pela entrega à
nossa comunidade, e rezemos para que continuem a ser
exemplos vivos do Evangelho e possamos nós estar
disponíveis para colaborar na exigência da sua vocação.

A ACONTECER
QUINTAS-FEIRAS DE ORAÇÃO
Nesta quinta-feira, 4 de Julho, haverá Exposição do Santíssimo durante o dia às 21:00 a Escola de Oração.
INSCRIÇÕES NA CATEQUESE
Estão abertas as inscrições para a Catequese do próximo ano. As inscrições pela primeira vez são feitas num dos encontros de
acolhimento: 7 de Julho (Domingo -11:30) | 9 de Julho (terça-feira – 19:30) | 17 Setembro (terça-feira – 19:30). Para
renovar uma inscrição basta entregar a ficha de renovação no Acolhimento paroquial.
INSCRIÇÕES NA CATEQUESE
Estão em aberto as últimas vagas para o campo de férias da nossa paróquia. De 4 a 8 de Agosto, junto à Praia das Maçãs, destinado a adolescentes dos 11 aos 14 anos. O valor de participação é de 60€ e as inscrições são feitas em:
www.igrejacampogrande.pt/grande/

