
Temos necessidade de redescobrir a beleza de testemunhar o Res-
suscitado, abandonando as atitudes autorreferenciais, renun-
ciando a reter os dons de Deus e não cedendo à mediocridade. 
A recomposição do colégio apostólico mostra que no ADN da 
comunidade cristã existe a unidade e a liberdade de si mesmo, 
que permitem não temer a diversidade, não apegar-se às coisas 
nem aos dons e tornar-se mártires, ou seja, testemunhas lumino-
sas do Deus vivo e activo na história.    Papa Francisco

O mês de Setembro, depois das férias desafia-nos a voltar 
renovados às rotinas  da nossa vida sagrada e preciosa para 
Deus!  ¶  Neste mundo que é passagem, nunca somos com-
pletos. Só Deus completa a nossa incorrigível incompletude!
Somos todos eternos alunos da Universidade da Vida, preci-
samos todos de aprender mais de Deus,  para aprendermos 
a enfrentar com confiança e sabedoria os desafios da vida 
e a triunfar deles.  ¶  Ortega y Gasset, numa conferência 
sobre «A pedagogia » , interpelava os pais desta forma: “Re-
parai nos vossos filhos que entregais a um educador: estais 
a colocar o vosso ouro nas mãos de um ourives, cuja arte 
desconheceis. Que ideia acerca do homem terá a pessoa que 
vai humanizar os vossos filhos? Qualquer que seja essa ideia, 
será indelével a marca que deixará neles”.  ¶  Vale a pena 
pensarmos nisto, neste início de escola e de ano pastoral, 
pois “ensinar bem” é lidar com o que de mais vital existe no 
ser humano. O bom ensino pode e deve construir, purificar 
e humanizar a nossa vida. O mau ensino, pode ser ruinoso 
para a nossa vida.  ¶   Estejam atentos ao que andam a ensi-
nar aos vossos filhos nas escolas.  ¶  Muita atenção aos falsos 
“mestres” e aos falsos valores!  ¶  Não há ninguém melhor 
ou maior que Cristo, para nos formar e guiar pelos cami-
nhos da vida.  ¶  “ ...porque um só é o vosso Mestre, que é  
O Cristo” Mt 23, 10    #padreismael #ironpriest226
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PARÓQUIA DE SÃO MAMEDE

1. TEMA DO MÊS
As Fontes

Um dia quebrarei todas as pontes / Que ligam o meu ser, vivo 
e total, / À agitação do mundo do irreal, / E calma subirei até 
às fontes. / Irei até às fontes onde mora / A plenitude, o límpido 
esplendor /Que me foi prometido em cada hora, / E na face in-
completa do amor. / Irei beber a luz e o amanhecer, / Irei beber 
a voz dessa promessa / Que às vezes como um voo me atravessa, 
/ E nela cumprirei todo o meu ser.

Sophia de Mello Breyner Andresen, Obra Poética, I

No ano em que se celebra o centenário do nascimento de 
Sophia de Mello Breyner Andresen, vem a propósito ho-
menagear, aqui, esta poetisa católica, modelo de poetas 
e discípula de aedos clássicos, que aspira à plenitude, à 
verdade e à Beleza primordial.  ¶  Neste poema lindíssi-
mo, que é também um hino ao Bem e à Harmonia, tudo 
remete para um lugar puro e primordial em que todo o 
humano aspira a viver e que, mais que um lugar ou um 
tempo, é um estado de felicidade ímpar. Somos, de facto, 
convidados a partilhar com Sophia este desejo de perfei-
ção espiritual, de “futuro essencial” de que fala Heidegger, 
que parece apenas pertencer ao domínio da linguagem, 
como se lhe refere o Padre Manuel Antunes (Indicadores 
de Civilização, pp. 8- 9); ou o anseio desse “puro espaço 
onde as flores /infinitamente desabrocham”, no dizer de 
Rilke (Elégies de Duino - 8.a , pp. 75-85), “ e tão próximo 
dessa “promessa” que atravessa o “eu” poético e o solicita. 
E, aqui, não podemos deixar de evocar o “jardim celeste” 
da Nova Jerusalém de que fala São João, no Apocalipse, 
onde “um rio de água viva, terso como o cristal (…) jorrava 
do trono de Deus” (Jo: Apoc. 22, 1), espaço de limpidez e 
transparência em que a água é energia vital e princípio de 
todas as coisas, graça santificante, como o sugere a água 
do baptismo, que tudo devolve à harmonia; ou a presença 
do “amanhecer”, luz que é e o anelo do cristão e a essência 
de Cristo. E que o autor do Apocalipse promete aos que 
desejam, como Sophia, ver a face de Deus: “Não haverá 
mais noite, nem terão necessidade da luz da lâmpada nem 
da luz do sol porque o Senhor Deus brilhará sobre eles… ” 
(Jo: Apoc. 22,5)  ¶  Deixemo-nos ainda inebriar pelo silên-
cio e pela música das palavras, tão opostos à agitação mun-
dana do presente, irreal para a poeta, porque, na verdade, 
a verdadeira vida situa-se algures, num mundo mais belo 
onde o Amor prevalece e é a grande razão de ser da digni-
ficação que Cristo concede ao Homem.    Raquel Andrade
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2. SANTO DO MÊS
São Jerónimo (345-420)
Nasce em 345, na província romana da Dalmácia e na ci-
dade de Estridão. Entre 352-360, recebe o baptismo das 
mãos do papa Libério, em Roma, para onde viajara a fim 
de estudar retórica e filosofia. Mais tarde, estuda gramáti-
ca latina e grego. A sua língua materna teria sido, portan-
to,  o latim, que lhe teria permitido o conhecimento dos 
autores clássicos. Nesta fase da sua vida, Jerónimo leva, ao 
que parece, uma vida errática da qual dá mostras de arre-
pendimento, alguns anos mais tarde. Em 370, empreen-
de uma viagem pela França e, em seguida, retira-se para 
Aquileia, para junto de clérigos amigos. Parte, depois, 
para Antioquia onde faz vida eremítica durante dois anos 
(374-376), no deserto de Chalcis. Naquela cidade, continua 
a sua formação científica, que completa em Alexandria e 
Constantinopla.  ¶  É ordenado sacerdote em 379 por Pau-
lino de Antioquia, mas nunca se liga a uma igreja particu-
lar e quase não exerce a Ordem, ”propter verecundiam et 
humilitatem” (por vergonha e humildade).   ¶  Em Roma, 
aonde regressa, encontra um mecenas ma pessoa do Papa 
Dâmaso, até se retirar para o mosteiro de Belém, em 385. 
Não obstante uma saúde deficiente, a sua atividade inte-
lectual é intensa, embora perturbada por querelas e diver-
gências, incluindo a que alimentou com o seu coevo Santo 
Agostinho.  ¶  Sem dúvida, a sua obra mais notória é a tra-
dução latina da Bíblia a partir da tradução grega dos LXX 
(Septuaginta) e, diretamente, do hebraico, quase todo o 
Antigo Testamento, a qual, graças ao IV Concílio de Tren-
to (1546-1563), assumiu o nome de Vulgata, utilizada na 
liturgia romana até ao Concílio Vaticano II (1961-1965).  ¶  
A sua exegese é alegórica e moral. Os seus ensinamentos 
filológicos e históricos despertam interesse. É um pole-
mista de primeira, a repor a verdade, que incomoda muita 
gente.  ¶  São Jerónimo é definido como fino psicólogo, 
moralista penetrante, rígido em teoria, prudente na práti-
ca, pleno de contrastes. É colérico, vingativo, mas trabalha-
dor emérito, amigo fiel. A sua vida mística centra-se em 
Cristo, que vive para nós na Escritura e na Eucaristia.  ¶  
A sua festa celebra-se a 30 de setembro e é contado entre 
os Padres da Igreja Latina como o único que não é bispo.  
¶  Os artistas pintam-no religioso entre confrades, de cha-
péu cardinalício, 
com uma pedra a 
bater no peito, um 
livro e a trombeta 
do juízo final a to-
car sobre a cabeça.  

  Cf. Catholicisme 
Hier, aujourd`hui, 
demain, tomo VI, 
Paris, 1963




