
Naqueles dias, os que acompanhavam Paulo levaram-no a Atenas e voltaram em seguida, encarregados de
transmitirem a Silas e a Timóteo a ordem de irem ter com Paulo o mais depressa possível. Um dia, Paulo, de
pé no meio do Areópago, disse: «Atenienses, vejo que sois em tudo extremamente religiosos. Na verdade,
quando eu andava percorrendo a vossa cidade e observando os vossos monumentos sagrados, encontrei até
um altar com a inscrição: ‘Ao Deus desconhecido’. Pois bem: Aquele que venerais sem O conhecer, é esse
que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe é o Senhor do céu e da terra. Não
habita em templos feitos por mãos humanas, nem é servido pelas mãos dos homens, como se tivesse
necessidade de alguma coisa. É Ele que a todos dá a vida, a respiração e tudo o mais. Criou de um só homem
todo o género humano, para habitar sobre a superfície da terra, e fixou períodos determinados e os limites da
sua habitação, para que os homens procurassem a Deus e se esforçassem realmente para O atingir e
encontrar. Na verdade, Ele não está longe de cada um de nós. É n’Ele que vivemos, nos movemos e existimos,
como disseram alguns dos vossos poetas: ‘Somos da raça de Deus’. Se nós somos da raça de Deus, não
devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e engenho
do homem. Sem olhar a estes tempos de ignorância, Deus fez saber agora aos homens que todos e em toda a
parte se devem arrepender; pois Ele fixou um dia em que há-de julgar o universo com justiça por meio de um
homem que escolheu, e deu a todos motivo de crédito, ressuscitando-O de entre os mortos». Ao ouvirem falar
da ressurreição dos mortos, alguns zombavam, mas outros disseram: «Havemos de te ouvir falar disto ainda
outra vez». Foi assim que Paulo saiu do meio deles. No entanto, alguns homens juntaram-se a Paulo e
abraçaram a fé: entre eles, Dionísio, o Areopagita, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com
eles. Depois disto, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto.
Palavra do Senhor.

Louvai o Senhor do alto dos céus,
louvai-O nas alturas,
louvai-O, todos os seus Anjos. Refrão
 
Reis e povos do mundo,
príncipes e todos os juízes da terra,
jovens e donzelas, velhos e crianças; Refrão
 
Louvem todos o nome do Senhor,
porque o seu nome é sublime,
a sua majestade está acima do céu e da terra. Refrão
 
Exaltou a força do seu povo:
louvem-n’O todos os seus fiéis,
os filhos de Israel, seu povo eleito. Refrão
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Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não as
podeis compreender agora. Quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará para a verdade plena; porque
não falará de Si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há-de vir. Ele Me glorificará,
porque receberá do que é meu e vos há-de anunciá-lo. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que Ele
receberá do que é meu e vos há-de anunciá-lo».
Palavra da salvação.

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO
 



A 1ª leitura, mostra-nos o encontro de Paulo com os filósofos no Areópago de Atenas. Apesar de ter perdido
a importância política que chegou a ter, a Grécia mantinha o seu prestígio cultural. A religião era também um
pólo agregador importante, de tal maneira que os Actos nos relatam que Paulo ficou impressionado ao ver a
cidade cheia de ídolos. Mas, ao invés de isso o fazer recuar, faz com que Paulo vá procurar a via do diálogo
com os homens da cultura, cujo principal ponto de encontro era o areópago. Ali vai encontrar os notáveis das
várias correntes políticas, religiosas, filosóficas e culturais. Não os olha com hostilidade, mas procura
conhecer e compreender a cultura para encontrar uma forma de anunciar Jesus naquele contexto particular.
De facto, o Cristianismo é um caminho de diálogo, de acolhimento, de reconhecimento mútuo e de
inculturação. Com Paulo podemos encontrar caminhos de diálogo com os que pensam e vivem de maneira
diferente no nosso tempo, sem termos uma atitude hostil, de condenação, mas a atitude de quem busca
pontos de apoio para anunciar Jesus a partir da realidade que temos diante de nós. Paulo escolhe a postura
e o olhar capazes de abrir caminho com o mundo pagão.
 
Num dos lugares de saber mais emblemáticos do mundo antigo, Paulo faz uma primeira tentativa de
inculturação, anunciando-lhes a fé, primeiro, a partir da linguagem e da tradição que eles valorizavam, numa
atitude de um verdadeiro construtor de pontes entre aquelas pessoas e Jesus. O recurso ao altar do "deus
desconhecido" mostra a tentativa de Paulo em conseguir a empatia dos seus interlocutores.
 
Não ficou tudo feito naquele dia. Quando Paulo lhes fala da ressurreição, eles põem muitas reservas porque
esse era um salto muito grande para a sua maneira de pensar. Mas o cuidado e respeito de Paulo é
recompensado com o mesmo cuidado e respeito que os leva a dizer que ainda gostariam de continuar a falar
com ele desse tema. Mas nem tudo falhou, porque alguns aderiram à fé.

Deus Pai, pedimos por toda a Igreja, chamada a ser construtora de pontes com as pessoas do mundo inteiro,
para que, como Paulo, siga pelo caminho do reconhecimento, da empatia e do respeito. Ouvi-nos, Senhor.
 
Deus Filho, Jesus, a nossa conversão humanística e ecológica, oposta à competição do frenesim de
produção e consumo, com luxos e lucros desmedidos para poucos, quando para reconhecer e dignificar as
tarefas nobres e insubstituíveis dos mais desprotegidos talvez seja preciso um salário universal. Ouvi-nos,
Senhor.
 
Deus Espírito Santo, ilumina a nossa inteligência e o nosso coração, de modo a que não sintamos as
diferenças como uma ameaça, mas como uma oportunidade de aprofundamento da fé e do caminho que nos
leva a Ti. Ouvi-nos, Senhor.

COMUNHÃO ESPIRITUAL

“Aos vossos pés, ó meu Jesus, me prostro 
e vos ofereço o arrependimento do meu coração contrito 
que mergulha no vosso e na Vossa santa presença. 
Eu vos adoro no Sacramento do vosso amor, 
desejo receber-vos na pobre morada que meu coração vos oferece. 
À espera da felicidade da comunhão sacramental, 
quero possuir-vos em Espírito. 
Vinde a mim, ó meu Jesus, que eu venha a vós. 
Que o vosso amor possa inflamar todo o meu ser, para a vida e para a morte. 
Creio em vós, espero em vós. Eu vos amo. Amen”

Espírito Santo,
Deus de amor,
concede-me uma inteligência que te conheça;
uma angústia que te procure;
uma sabedoria que te encontre;
uma vida que te agrade;
uma perseverança que Te possua. 
Ámen.
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