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ÁGAPE
Ágape “exprime a experiência do amor que se torna verdadeiramente descoberta do outro. O amor torna-se cuida-
do 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

Na passada terça-feira, estive com os grupos do 3º ano 
da catequese, que tinham muitas perguntas para me fa-
zer sobre o Sacramento da Ordem.

A dada altura, um deles perguntou: “Padre Hugo, por-
que é que tu foste à Polónia buscar pessoas da Ucrânia?” 
À partida, pode parecer que a pergunta não vinha a pro-
pósito do que estávamos ali a fazer… Eu, porém, achei 
precisamente o contrário e expliquei-lhe que, se o sacer-
dócio me liga intimamente a Jesus e à sua missão, então 
o meu coração tem de ter os mesmos sentimentos que 
há no coração de Cristo.

O que teria feito Cristo? O que teria Ele feito se o mo-
mento da Encarnação se desse neste tempo e no con-
texto em que vivemos? Teria Jesus permanecido sem-
pre na Palestina? Teria usado os meios de comunicação 
e as redes sociais? Não podemos dizer com certeza o 
que Jesus faria, mas podemos intuir que o seu interesse 
genuíno pelas pessoas e o seu compromisso com a mis-
são que o Pai lhe confiou, seguramente o teriam levado 

a usar todos os meios ao seu alcance para o realizar da 
melhor maneira. Não foi por acaso que Jesus falou nas 
sinagogas, não foi por acaso que ensinou no Templo, 
não foi por acaso que usou o anfiteatro natural que é o 
Monte das Bem-Aventuranças… Jesus queria comuni-
car e recorreu ao que estava ao seu alcance para o fazer.
Da mesma forma, vemos Jesus andar de terra em terra, 
de aldeia em aldeia, resistindo a ficar preso às localida-
des onde era querido e desejado, porque Ele tinha uma 
missão maior: a de chegar mais longe, a de contactar 
com mais pessoas, a de revelar o amor do Pai com a Sua 
presença.

Paulo de Tarso percebeu que a sua missão era calcorrear 
o mundo a pregar a Boa-Nova. João Paulo II foi o primei-
ro Papa a sentir o apelo de viajar incansavelmente ao 
encontro de todos, em nome de Cristo. 

De certa forma, isto responde à pergunta acerca da mis-
são de resgate da nossa Paróquia. Não podíamos ficar 
quietos, no nosso canto, depois do apelo que nos fize-

(Desenhos de crianças da nossa paróquia a acompanhar os donativos enviados para a 
Ucrânia na primeira viagem)

MISSÃO | Expressão da maturidade da fé



ram e de termos os meios ao nosso dispor. A fé prática 
consiste em escutar a Palavra e tirar consequências dis-
so, em traduzir o Amor em gestos concretos. A missão é 
a expressão da maturidade de uma comunidade.
Estou certo de que Jesus se compadeceria do povo 
ucraniano, de que teria no seu coração o desejo de os 
aliviar do seu sofrimento, de os confirmar na esperança, 
de tornar Deus presente nas suas vidas, de os resgatar! 
Como discípulos de Jesus, no nosso tempo e com os 
nossos recursos, temos a responsabilidade de seguir o 
Mestre que nos ensina: “Como eu vos fiz, fazei vós tam-
bém uns aos outros.”
Nos próximos dias, a nossa Paróquia partirá numa nova 
missão de resgate, como tinha sido anunciado. Desta 

vez, não iremos de autocarro, mas através de parcerias, 
e com os mesmos recursos, a viagem será feita de avião. 
Assim, conseguimos trazer mais pessoas, com custos 
mais baixos e com um tempo de viagem bastante mais 
reduzido. Toda a operação está a ser preparada com 
muito cuidado no sentido de garantir que todas as pes-
soas que viajam connosco têm alojamento garantido e 
condições para darem os primeiros passos nesta nova 
etapa das suas vidas. 
Deus providencia. Providencia para nós. Providencia 
através de nós.

Padre Hugo Gonçalves

QUARESMA 2022 | Via Sacra Vicarial
No dia 8 de Abril, sexta-feira, teremos à noite a 
Via Sacra Vicarial. Partiremos às 20:00 da igreja do 
Campo Grande, e o caminho será feito a rezar, pelas 
ruas do nosso bairro, ao encontro de outras paró-
quias da nossa vigararia, terminando no Campo Pe-
queno. Será um momento importante desta Qua-
resma, de oração em comunidade e de testemunho 
da nossa fé. Contamos com todos!

SEMANA SANTA | Celebrações
Aqui ficam os horários da Semana Santa na nossa 
paróquia, para que possa celebrar connosco, em 
comunidade, o mistério da Paixão e Ressurreição 
do Senhor. 


