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Breves

Santa Sé e Pequim assinam 
“acordo provisório” sobre 
nomeação de bispos
O Vaticano anunciou no Sábado a assinatura de 
um “acordo provisório” entre a Santa Sé e Pe-
quim no que diz respeito à nomeação de bispos 
para as comunidades católicas na China. Trata-se 
do primeiro acordo do género assinado entre as 
duas partes.
“O Acordo Provisório acima mencionado, que é 
fruto de uma aproximação gradual e recíproca, 
foi acordado na sequência de um longo processo 
de negociação cuidadosa e prevê a possibilidade 
de revisões periódicas da sua aplicação. Refere-
-se à nomeação dos Bispos, questão de grande 
importância para a vida da Igreja, e cria condi-
ções para uma colaboração mais ampla no plano 
bilateral”, explica a nota de imprensa divulgada 
pelos serviços de informação do Vaticano.

Metade da população mundial 
em regime de pobreza é 
menor de idade
De acordo com o recente relatório do Índice Mul-
tidimensional de Pobreza elaborado pelo Progra-
ma das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD), em colaboração com a Iniciativa Oxford 
para a Pobreza e Desenvolvimento Humano, me-
tade da população mundial que vive em situação 
de pobreza é menor de idade. 
Os dados recolhidos indicam que nos 104 países 
de baixos e médios rendimentos analisados, 662 
milhões de crianças são pobres. Em 35 desses 
países, metade da população infantil vive na mi-
séria. No total, há 1,3 milhões de pessoas pobres 
e 46% vive em pobreza extrema. A pobreza afec-
ta todas as regiões em desenvolvimento do glo-
bo, mas é mais acentuada na África Subsaariana 
e no sul da Ásia.

opinião

Olhares - 10

João Aguiar Campos
Padre

Já sonhei os sonhos 
mais estapafúrdios. Fa-
lo dos sonhos do sono; 
que os outros, os acor-

dados, sempre foram racio-
nais e contidos...

Dentre os sonhos mais es-
tapafúrdios e contáveis desta-
cam-se dois; não sei porquê, 
ambos passados no céu.

Num deles, descobri-me 
serenamente morto — o que 
me levou a um face a face 
com S. Pedro, que reconhe-
ci garantidamente tal e qual a 
maioria das suas imagens. 

O Apóstolo das chaves esta-
va à minha espera, encostado à 
ombreira de uma porta que nos 
deu passagem para uma infinita 
planície de luz e cabeças...

Parámos numa espécie de 
grande hall, onde me aper-
cebi que Pedro sabia tudo 
de mim. Apesar disso, acei-
tou com bonomia uma bre-
ve conversa inicial, que serviu 
para lhe contar como me sen-
tia e, de passagem, queixar-
-me do repentismo da parti-
da, sem qualquer iluminação 
pré-agónica.  

De facto — comentei eu — 
“não tive acesso a nenhuma 
sequência breve da minha vi-
da e à consequente possibili-
dade de uma última e defini-
tiva escolha”. “Há teólogos — 
sublinhei — que falam disso!”.

Pedro recusou  comentar 
“teorias”.  Mas deixou pros-
seguir o diálogo, com o ar de 
quem se interrogava intima-
mente: “mas de onde me saiu 
este atrevido?”

Respondeu a todas as ques-
tões e só perdeu a compostu-
ra quando lhe perguntei onde 
estava Deus, que eu, enquan-
to conversávamos, me can-
sava de procurar inutilmente 
com os olhos... 

Fixou-me, então, surpreen-
dido. Mas quando se lhe tor-

nou evidente que eu não via 
Deus, deu meia volta para a 
porta de entrada e mandou-
-me embora, sem apelo nem 
agravo: “Sai; tu não estás bem 
morto!”.

Tive imensa pena, mas 
saí!... Bolas. Estive tão perto 
de ficar no céu!…

Lembro-me que, desper-
to, na solidão do meu quar-
to, anotei: Deus é luz que não 
podemos ver com os olhos da 
carne!…

Voltei a entrar no céu uma 
outra vez. Com tanta tran-
quilidade que até me foi 
entregue a responsabilida-
de de dar voz ao louvor do 
dia. Deus, inefável, estava no 
coro!…

Tudo corria  piedosamente 
bem, até que dois anjinhos se 
pegaram de asas , perturban-
do-me e perturbando os de-
mais. Parei a meio da oração. 

E, qual pároco cansado, re-
preendi os brincalhões: “Oi-
çam lá. Vocês são anjos e, por 
isso, comportem-se como de-
ve ser!.. E já que Deus não vos 
diz nada, digo eu!...”

Deus, lá do coro, riu-se. Eu 
corei e eu...acordei. Mas acor-
dei com o sabor amargo de 
quem descobre como é fácil 
cair na tentação de fazer de 
Deus!... 

Lembro-me que, desper-
to, na solidão do meu quar-

to, anotei: Deus é paciência e 
bondade!…

Sei que a muitos leitores 
parece estúpido isto que es-
crevo e conto. Tanto que, na 
sua opinião, o director do jor-
nal ou a administração deve-
riam ocupar este espaço com 
coisas edificantes e úteis. Mas, 
que lhe querem?… Eu gosto 
mesmo de sonhar com o céu 
e confiar que Deus me rece-
berá na Sua luz — pois é pa-
ciente e cheio de bondade!…

Mergulho, por isso, seden-
to, nesta oração de Roma-
no Guardini: “De lá vieste até 
nós, Jesus Cristo; de lá trou-
xeste a notícia daquilo que «os 
olhos nunca viram, nem os 
ouvidos escutaram, nem sus-
peitou o coração do homem».

Quando o tempo for con-
sumado, terei lá também a 
minha morada. Dai-me a cer-
teza disso.

Fazei que o desejo que eu sin-
to nunca morra em meu cora-
ção, a fim de que, no meio das 
flutuações da vida, o pensamen-
to se prenda àquilo que unica-
mente pode dar a toda a vida a 
sua medida e o seu sentido.

Fazei que a minha alma se-
ja tocada pelo sopro da vossa 
eternidade, para que eu rea-
lize como deve ser a obra do 
tempo e possa um dia levá-la 
comigo para o vosso eterno 
reino. Amen”.
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opinião

Receber e partilhar a paz

 

josé lima
Padre

A paz é realidade frá-
gil nas nossas rotinas 
diárias. Nos ambien-
tes actuais de preca-

ridade e desorientação, te-
nhamos a ousadia de desejar 
a Paz, de nela sermos envol-
vidos. A propósito, na Euca-
ristia, que acreditamos ser o 
ápice do mundo, a paz é uma 
realidade pela qual se anseia, 
se reza e se faz um gesto no-
bre e memorial. Alguns, po-
rém, talvez de forma inad-
vertida ou arrumaram a con-
clusão deste rito ou a ultra-

passaram: suprimem o gesto 
previsto na Instrução Geral ao 
Missal Romano (IGMR).

Interrogo-me sobre o por-
quê desta prática (outros me 
interrogam a mim).

I - Depois do Concílio Vati-
cano II, muitas foram as prá-
ticas abusivas no que a es-
te gesto simples diz respei-
to: cânticos prolongados que 
fizeram do gesto uma melo-

peia romântica, atitudes pro-
fanas dentro de uma cele-
bração litúrgica, procissões 
extemporâneas de beijos e 
abraços, ruído imenso de des-
locações no interior da Cele-
bração, fotografias de encon-
tros aleatórios, reencontros 
amistosos fora de lugar. 

O texto da IGMR admite a 
possível omissão do sinal, “se 
parecer oportuno”: 

Segue-se o rito da paz, na 
qual a Igreja implora a paz e a 
unidade para si própria, e pa-
ra toda a família humana, e os 
fiéis exprimem uns aos outros 
a comunhão eclesial e a cari-
dade mútua, antes de comun-
garem no Sacramento. 

Quanto ao próprio sinal 
com que se dá a paz, as Con-
ferências Episcopais determi-
narão como se há-de fazer, 
tendo em conta a mentalida-
de e os costumes dos povos. 
Mas é conveniente que cada 
um dê a paz com sobrieda-
de apenas aos que estão mais 
perto de si (IGMR 82).

“(…) E o povo responde: o 
amor de Cristo nos uniu. Lo-
go a seguir, se parecer oportu-
no, acrescenta: Saudai-vos na 
Paz de Cristo” (IGMR 154).

II - O texto não coloca a 
hipótese de um cântico de 
acompanhamento do rito, 
embora não o proíba. Não se 
introduzam canções profanas 
que adocicam o gesto com 
atitudes íntimas de discote-

ca ou com mimos adequa-
dos em atitudes e ambientes 
românticas fora de sítio. Não 
se transforme o gesto (de paz 
e de unidade recebidas) nu-
ma sessão de reconhecimen-
to e boas-vindas ou em sessão 
fotográfica.

A sobriedade está vinculada 
ao discernimento, o que im-
plica consciência do momen-
to da celebração, sem a cortar 
demasiado nem a tornar sim-
ples festa de reencontros im-
previstos, festivos e corteses. 
É oportuno saudar-se na paz 
de Cristo, já que a nossa paz 
é atropelada por muitos des-
mandos, querelas e mazelas.

III - Trata-se da conclu-
são de um rito litúrgico que 
não se deve suprimir por há-
bito, nem deturpar, mas ce-
lebrar. Exprime-se de forma 
eloquente que se faz o me-
lhor para que a paz seja rea-
lidade na vida quotidiana que 
a Celebração litúrgica evoca: a 
realidade é escatológica, im-

plicada nas atitudes diárias 
dos fiéis que a realizam. Acre-
dite-se nesta realidade e não 
se suprima acriticamente ou 
julgue menos oportuno o que 
não depende de nós. Na cele-
bração é Cristo que está pre-
sente. Ele conduzirá sempre 
as assembleias pelos melhores 
caminhos de paz. A oração, o 
diálogo e o gesto são simbóli-
cos: Deus oferece e Seu povo 
colabora.

infância missionária

Fátima propõe  Oficinas sobre 
Infância Missionária
A Escola do Santuário de Fátima, desenvolvida 
pelo Departamento de Pastoral da Mensagem de 
Fátima, vai promover a primeira Oficina Pasto-
ral sobre a Infância Missionária nos dias 20 e 21 
de Outubro. Esta primeira experiência de oficina 
concentrar-se-á nos santos Francisco e Jacinta 
Marto como padroeiros da infância missionária, e 
destina-se a agentes que trabalham esta temáti-
ca, como religiosos e missionários. 
“O que se vai propor é um itinerário, ao longo do 
fim de semana — manhã e tarde de Sábado e ma-
nhã de Domingo — promovendo uma abordagem 
progressiva em torno da vida dos pastorinhos, 
procurando perceber como é que eles viveram  
esta dimensão missionária da Igreja”, afirma o 
Pe. José Nuno Silva, director do Departamento de 
Pastoral da Mensagem de Fátima. A participação 
nas oficinas, embora gratuita, é sujeita a uma ins-
crição prévia que pode ser realizada através da 
página oficial do Santuário de Fátima.

Papa francisco

23 DE SETEMBRO 2018 · Doemos a vida 
no serviço e na alegria, para que todos 
saibam que Jesus Cristo é nossa única 
esperança!

D. Jorge Ortiga

25 DE SETEMBRO 2018 · “Os laços das 
almas são mais sagrados que os dos 
corpos” (S. Ambrósio).

#Twittomilia #EvangelhoDiário
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[Igreja Viva] Porque é que os 
jesuítas são considerados es-
pecialistas em oração?
[Pe. António Valério] Não são 
só os jesuítas, todas as ordens 
religiosas ou tradições espiri-
tuais dentro da Igreja têm um 
modo específico de oração. 
Se falarmos das Carmelitas, 
elas têm também uma esco-
la de oração e uma profundi-
dade de oração muito grande 
com Santa Teresa de Ávila e 
São João da Cruz. Os jesuítas 
são conhecidos sobretudo na 
sua espiritualidade e propos-
tas de oração pelos exercícios 
espirituais de Santo Inácio. 
No fundo, o que fazemos é 
divulgar e ajudar as pessoas a 
fazer os exercícios espirituais, 
uma experiência muito par-
ticular que foi feita por San-
to Inácio. 

[Igreja Viva] Em que consiste 
o método Inaciano?
[Pe. António Valério] O que 
Santo Inácio propõe nos exer-
cícios é um método mui-
to concreto, feito ao longo de 
um tempo longo, de silêncio, 
que ajuda a pessoa a descobrir 
a vontade de Deus na sua vida, 
a olhar para dentro de si mes-
mo e dizer: “dentro de mim eu 
tenho coisas que me aproxi-
mam de Deus, que me fazem 

querer a vontade de Deus, e há 
outras que são obstáculo à Sua 
vontade”. A grande novidade 
de Santo Inácio é dar a conhe-
cer o que se passa dentro de 
nós para aderirmos àquilo que 
é bom e retirarmos coisas que 
não são tão boas e nos afastam 
de Deus. Isso tem que levar de-
pois a uma identificação com 
Jesus, por isso é uma experiên-
cia muito pessoal. Santo Iná-
cio diz que o exercício é para 
colocar o Criador e a criatura 
em diálogo.

[Igreja Viva] O silêncio é in-
dispensável à oração?
[Pe. António Valério] Sim, é 
importantíssimo porque faz 
parte de qualquer tipo de con-
versação! Nós estamos aqui a 
falar e enquanto um fala, o ou-
tro está a ouvir… Por isso todo 
o diálogo pressupõe sempre si-
lêncio da parte de quem está 
à escuta, até para poder ouvir 
aquilo que está a ser dito. En-
tão sim, é essencial na oração, 
apesar de muitos tipos de ora-
ção não se fazerem explicita-
mente através do silêncio, mas 
através do cântico, das pala-
vras, ao rezar os Salmos... Tam-
bém são formas de oração. 

[Igreja Viva] É cada vez mais 
difícil encontrar o silêncio?

[Pe. António Valério] Sim. 
Exige muita disciplina e von-
tade da parte das pessoas por-
que os ritmos de vida são 
muito exigentes. Não ape-
nas os ritmos de trabalho, em 
que é já tudo muito acelera-
do, mas depois também em 
relação aos apelos e a tudo 
aquilo que existe e que acaba 
por distrair as pessoas. Ago-
ra é muito fácil a pessoa che-
gar a casa e mesmo dentro da 
própria casa estar em contac-
to com todo o mundo, com as 
pessoas que estão longe, com 
as notícias, com uma compo-
nente de entretenimento... É 
muito fácil a pessoa preen-
cher tempos vazios. A pessoa, 
se quer fazer um tempo de si-
lêncio, tem de impor algumas 
regras a si própria: “agora vou 
parar e vou entrar dentro do 
meu mundo interior para en-
contrar Deus”.  

[Igreja Viva] As Apps como o 
Click to Pray e o Passo-a-Re-
zar podem ajudar?
[Pe. António Valério] Estas 
aplicações têm tido um bom 
impacto sobretudo porque 
foram pensadas desde raiz 
não num contexto ideal — 
o de as pessoas terem tem-
po para parar e rezar — mas 
num caso em que sejamos ca-
pazes de introduzir elemen-
tos de oração nos ritmos diá-
rios e na exigência da mobi-
lidade que caracteriza os rit-
mos mais urbanos que temos. 
São pequeninos apontamen-
tos de oração que não retiram 
muito tempo, mas que levam 
a despertar atitudes de aten-
ção interior, atitudes espiri-
tuais, e a encontrar Deus no 
dia-a-dia, no meio das coisas 

que se está a fazer. Creio que 
estas propostas, neste sentido, 
são uma boa resposta para fa-
zer uma conciliação entre o 
ritmo de vida e a experiência 
da oração. 

[Igreja Viva] Imagino que há 
uns anos estas propostas pare-
cessem uma utopia.
[Pe. António Valério] Sim. 
Claro que há uns anos não 
iríamos imaginar quais seriam 
as possibilidades que a tecno-
logia de hoje nos ia oferecer e 
por isso a oração estava mais 
ligada à leitura da Bíblia, à Li-
turgia das Horas, ou ao Terço... 
A tecnologia deu-nos novas 
possibilidades e o importan-
te é descobrir nas ferramen-
tas que hoje são postas à nossa 
disposição como é que Deus 
pode falar às pessoas através 
delas, como instrumentos que 
são postos à disposição tam-

bém através do engenho hu-
mano, como é que podem ser 
utilizados para isso. Se for-
mos a ver, ao longo da história 
da Igreja, adaptou-se sempre 
a “tecnologia” da altura para 
ajudar à oração. É o caso dos 
órgãos das grandes Catedrais, 
mesmo dos próprios vitrais… 
Depois surgiu a imprensa, que 
é também literatura espiri-
tual que se fez, todo o trabalho 
que se fazia dentro dos mos-
teiros... Tudo isto era a tecno-
logia disponível na altura e foi 
sempre uma ajuda ao encon-
tro com Deus. De alguma ma-
neira é quase repetir a fórmu-
la, mas de uma forma que ho-
je é mais rápida e mais exigen-
te também.

[Igreja Viva] Não há receio 
que a oração saia desvirtuada 
por haver uma máquina co-
mo intermediária?

Além de director da rede mundial de 
oração do papa em portugal, o Pe. António 
valério é também um dos responsáveis pela 
coordenação internacional da aplicação 
“click to pray”. convicto de que as “apps” 
podem ser aliadas da oração, defende que 
não há fórmulas para dialogar com deus.

ENTREVISTA

“O ACOMPANHAMENTO 
ESPIRITUAL FALTA 
MUITO NA VIDA DAS 
PESSOAS, DA IGREJA”
FLÁVIA BARBOSA (TEXTO) / JOÃO PEDRO QUESADO (FOTOS)
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[Pe. António Valério] Sim, 
mas a tecnologia tem de ser 
intermediária como cami-
nho para alguma coisa, nun-
ca pode ser um fim em si 
mesma. A pessoa diz que fez 
aquela oração mesmo atra-
vés de uma aplicação móvel, 
fez aquele tempo de oração, 
já fez aquilo que lhe compe-
te… Mas o que é que isso traz 
para a sua vida, o que é que a 
leva a mudar o olhar sobre si 
mesma, sobre a Igreja, o seu 
compromisso com os ou-
tros?... O grande teste é esse: 
o que é que a oração muda 
na vida das pessoas? “O que 
é que eu deixo que Deus fa-
ça dentro de mim para mu-
dar alguma coisa?”. Esse é 
que é o grande desafio! Estas 
ferramentas são sempre um 
caminho para chegar a uma 
transformação da vida e uma 
identificação com Jesus. 

[Igreja Viva] Como é que de-
finiria o que é rezar?
[Pe. António Valério] (ri-
sos). A minha definição seria 
sempre pobre tendo atrás de 
mim os grandes mestres de 
oração. Socorro-me de San-
ta Teresa de Ávila, que diz 
que a oração é um diálogo de 
amizade com quem se ama, 
ou Santo Inácio, que diz nos 
exercícios espirituais dever-
mos poder fazer conversas 
com Deus ou com Jesus co-
mo um amigo fala com o seu 
amigo. Estes mestres da ora-
ção falam dela num registo 
de horizontalidade: tal como 
nós estamos aqui à conver-
sa, devemos imaginar que as 
conversas com Deus são com 
o nosso melhor amigo, com 
um amigo que temos, uma 
pessoa que nos conhece, que 
tem algo a dizer sobre a nos-
sa vida. A oração é sobretudo 
um diálogo entre amigos, on-
de cada um escuta e se deixa 
questionar também pelo que 
o outro tem a dizer. 

[Igreja Viva] É dessa forma 
que a Companhia de Jesus in-
troduz a oração às crianças?
[Pe. António Valério] Com 
as crianças mais pequenas há 
uma etapa inicial da vida de 
oração que depende também 
dos pais, dos avós e do con-
texto onde a criança nasce. As 
orações que se vão ensinan-
do desde pequenino, como 
a oração ao Anjo da Guarda, 
Avé Maria, Pai Nosso, aquilo 
que os pais ou avós vão ensi-
nando, ajudam a criança a ter 
algum contacto com a trans-
cendência. Se esta base exis-
tir, é muito mais fácil depois 
apresentar-lhes outros mo-

Socorro-me de Santa 
Teresa de Ávila, que 
diz que a oração é um 
diálogo de amizade 
com quem se ama, 
ou Santo Inácio, que 
diz nos exercícios 
espirituais devermos 
poder fazer conversas 
com Deus ou com 
Jesus como um amigo 
fala com o seu amigo. 

dos de relação com Deus. A 
Companhia de Jesus sempre 
teve uma preocupação mui-
to grande com a formação e 
a catequese. Uma das coisas 
que Santo Inácio fazia como 
apostolado era a catequese às 
crianças. 

[Igreja Viva] É possível ensi-
nar pessoas adultas a rezar? 
[Pe. António Valério] Acho 
que vivemos um bocado re-
féns desta expressão de “en-
sinar” ou “aprender” a re-
zar porque são sempre ex-
periências de um método 
muito intelectual e de esco-
la, não é? Aprender a rezar é 
também um pouco isso, mas 
deveríamos sobretudo de fa-
lar em dar às pessoas instru-
mentos, metodologias e fer-
ramentas para elas se inicia-
rem na experiência da ora-
ção e do diálogo com Deus. 
Isto não é uma escola onde 
damos receitas: “reza-se des-
ta forma”, ou “se isto aconte-
cer, fazes isto”, ou “se fizeres 

isto, isto vai acontecer de de-
terminada forma”, do géne-
ro 1+1=2… A oração não fun-
ciona com fórmulas, é muito 
mais introduzir as pessoas à 
experiência de Deus. A partir 
daí a pessoa vai também des-
cobrindo o seu próprio mo-
do de se relacionar com Ele. 
Deus relaciona-se com cada 
um de nós de maneira dife-
rente! Por isso é que são tão 
importantes não só as fer-
ramentas e subsídios que se 
possam dar para se iniciar es-
ta experiência, mas também 
o acompanhamento espiri-
tual, que é muito difícil e fal-
ta muito na vida das pessoas, 
da Igreja.

[Igreja Viva] Nós estamos em 
constante mutação. A minha 
relação com Deus poderá ser 
uma hoje e outra amanhã…

[Pe. António Valério] E é 
exactamente assim! Aconte-
ce isso muitas vezes com pes-
soas que tenho acompanha-
do na sua vida de oração… 
Durante dois, três anos, têm 
um determinado tipo de ora-
ção que “funciona bem”, mas 
por determinadas circuns-
tâncias as soluções de oração 
que existiam antes agora não 
são o mesmo porque a pes-
soa está a viver outras coisas. 
Por isso é que é importante 
que a pessoa não se assuste se 
a determinada altura da sua 
vida a oração começar a não 
resultar! 

[Igreja Viva] A maioria das 
pessoas faz essa caminhada 
ou ainda temos muita gente a 
debitar orações?
[Pe. António Valério] Creio 
que existe um pouco das duas 
coisas. Por um lado há mui-
tas pessoas que debitam ora-
ções, nesse sentido em que a 
oração é rezar o Terço, o Pai 
Nosso ou a Avé Maria. Há ou-

tras pessoas para quem isto já 
não é suficiente, até porque 
já não foram educadas neste 
modelo. Com outras exigên-
cias agora, as pessoas pedem 
um tipo de oração que as fa-
ça contactar com a interiori-
dade. Os dois tipos de oração 
são válidos na medida em que 
ajudarem a pessoa a fazer o 
seu caminho com Deus. Claro 
que é sempre preferível que a 
pessoa, ao rezar uma oração, 
saiba ou tenha consciência 
daquilo que está a rezar. Mes-
mo que seja o Pai Nosso, só ao 
dizer “Pai Nosso”…O que é que 
isso quer dizer? É que somos 
todos filhos do mesmo Deus. 
O que é que isso depois tem a 
ver com a minha relação com 
os outros? Não somos só co-
-habitantes do mesmo plane-
ta, somos irmãos, há qualquer 
coisa que nos une.
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Gen 2, 18-24
Leitura do Livro do Génesis
Disse o Senhor Deus: “Não é bom que o 
homem esteja só: vou dar-lhe uma auxiliar 
semelhante a ele”. Então o Senhor Deus, 
depois de ter formado da terra todos os 
animais do campo e todas as aves do céu, 
conduziu-os até junto do homem, para ver 
como ele os chamaria, a fim de que todos 
os seres vivos fossem conhecidos pelo 
nome que o homem lhes desse. O homem 
chamou pelos seus nomes todos os animais 
domésticos, todas as aves do céu e todos os 
animais do campo. Mas não encontrou uma 
auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor 
Deus fez descer sobre o homem um sono 
profundo e, enquanto ele dormia, tirou-lhe 
uma costela, fazendo crescer a carne em 
seu lugar. Da costela do homem o Senhor 
Deus formou a mulher e apresentou-a ao 
homem. Ao vê-la, o homem exclamou: 
“Esta é realmente osso dos meus ossos e 
carne da minha carne. Chamar-se-á mulher, 
porque foi tirada do homem”. Por isso, o 
homem deixará pai e mãe, para se unir à sua 
esposa, e os dois serão uma só carne.

Salmo responsorial
Salmo 127 (128 ), 1-2.3.4-5.6 (R. cf. 5) 
Refrão: O Senhor nos abençoe em toda 
a nossa vida. 
 
LEITURA II Hebr 2, 9-11 
Leitura da Epístola aos Hebreus
Irmãos: Jesus, que, por um pouco, foi 
inferior aos Anjos, vemo-l’O agora 
coroado de glória e de honra por causa 
da morte que sofreu, pois era necessário 
que, pela graça de Deus, experimentasse 

“Quem não acolher o Reino de Deus como uma criança, não entrará nele”

itinerário ATITUDE
Celebrar na Esperança

que estão sob o firmamento. 
Vós sois o Senhor do universo. 
Ester 13, 9.10-11

A acção criadora produz harmonia, 
segundo a vontade divina. A desarmonia 
acontece quando o ser humano, na 
dureza do seu coração, pretende 
reinterpretá-la a seu jeito, conforme 
as conveniências. Só o amor, nunca a 
separação ou o desprezo, pode ser um 
sinal do poder divino.

“Quem não acolher o reino de Deus 
como uma criança, não entrará nele”
O início do décimo capítulo do 
evangelho segundo Marcos proposto 
para o Vigésimo Sétimo Domingo 
(Ano B) pode ser apresentado em duas 
partes.
A primeira começa numa disputa 
com os fariseus, em que Jesus Cristo 
sugere ir além das indicações de 
Moisés a propósito do “certificado de 
divórcio”, e continua num diálogo com 
os discípulos, no qual o Mestre lhes 
relembra o carácter sagrado da união 
matrimonial.
No mundo judaico, as crianças (filhos) 
eram uma bênção divina, mas, tal como 
as mulheres, tinham uma reduzida ou 
nula importância social. Na segunda 
parte, Jesus Cristo volta a reiterar a 
dignidade das crianças colocando-as 
no centro da mensagem: “Quem não 
acolher o reino de Deus como uma 
criança, não entrará nele”.
É possível, na opinião de Xavier Pikaza, 
uma dupla interpretação das palavras e 
gestos de Jesus Cristo: acolher o Reino 
como uma criança acolhe o dom da 
vida; acolher o Reino como se acolhe 
uma criança.
Os discípulos missionários de Jesus 
Cristo precisam de acolher o reino 
de Deus “como os mais pequenos 

a morte em proveito de todos. Convinha, 
na verdade, que Deus, origem e fim de 
todas as coisas, querendo conduzir muitos 
filhos para a sua glória, levasse à glória 
perfeita, pelo sofrimento, o Autor da 
salvação. Pois Aquele que santifica e os 
que são santificados procedem todos de 
um só. Por isso não Se envergonha de lhes 
chamar irmãos. 

EVANGELHO Mc 10, 2-12  
Evangelho de Nosso Senhor Cristo 
segundo São Marcos 
Naquele tempo, aproximaram-se de 
Jesus uns fariseus para O porem à prova 
e perguntaram-Lhe: “Pode um homem 
repudiar a sua mulher?”. Jesus disse- 
-lhes: “Que vos ordenou Moisés?”. Eles 
responderam: “Moisés permitiu que se 
passasse um certificado de divórcio  
para se repudiar a mulher”. Jesus disse- 
-lhes: “Foi por causa da dureza do vosso 
coração que ele vos deixou essa lei. Mas, 
no princípio da criação, «Deus fê-los 
homem e mulher. Por isso, o homem 
deixará pai e mãe para se unir à sua 
esposa, e os dois serão uma só carne». 
Deste modo, já não são dois, mas uma 
só carne. Portanto, não separe o homem 
o que Deus uniu”. Em casa, os discípulos 
interrogaram-n’O de novo sobre este 
assunto. Jesus disse-lhes então: “Quem 
repudiar a sua mulher e casar com outra, 
comete adultério contra a primeira. E se 
a mulher repudiar o seu marido e casar 
com outro, comete adultério”. 

REFLEXÃO

Senhor, Deus omnipotente, 
tudo está sujeito ao vosso poder 
e ninguém pode resistir à vossa vontade. 
Vós criastes o céu e a terra e todas as 
maravilhas 

(crianças) recebem o dom da vida, 
tornando-se crianças, em atitude 
de pequenez e acolhimento. (…) 
Diante da busca de poder/actividade, 
que definiria os bons crentes 
(conquistar o Reino por ascese, por 
ciência ou violência), Jesus destaca 
uma experiência mais ligada à 
receptividade”.
De acordo com a segunda proposta 
daquele teólogo espanhol, trata-se de 
ver nas crianças o “sinal e presença 
(conteúdo)” do reino de Deus: “acolher 
o Reino como se recebe/acolhe as 
crianças necessitadas, seguindo o 
exemplo de Jesus, que manteve uma 
atitude aberta e receptiva face às 
crianças”.

Celebrar na esperança
“O mistério está todo na infância”, afirma o 
agora arcebispo José Tolentino Mendonça, 
no poema oferecido a Bento XVI, aquando 
da visita a Portugal: “O mistério está todo 
na infância: / é preciso que o homem siga / 
o que há de mais luminoso / à maneira da 
criança futura”. Hoje, celebrar na esperança 
é, pois, deixar-se envolver pela luz desse 
mistério que nos faz entrar na “infância 
futura”: filhos de Deus em plenitude, 
como propõe Hans Urs von Balthasar no 
magnífico ensaio “Se Não vos tornardes 
como esta criança”.

Reflexão preparada por Laboratório 
da Fé in www.laboratoriodafe.net

XxvII Domingo Comum 
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CONCRETIZAÇÃO: Neste Domingo, sob a luz criadora e repleta do amor de 
Deus, iniciamos um novo Ano Pastoral. Somos Povo de Deus, constituído por 
filhos amados e salvos, que não se cansam de percorrer os caminhos da História 
com esperança. Para evidenciar esta convicção, vamos entronizar o cartaz do 
Ano Pastoral no presbitério.
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“Quem não acolher o Reino de Deus como uma criança, não entrará nele”

Elementos 
celebrativos  
a destacar
Ser comunidade acolhedora
1. Liturgia estacional
Na abertura do Ano Pastoral, sugere-
-se que se faça a experiência de um 
povo com esperança a caminho, pelo 
que se começará a celebração fora da 
Igreja. Nos ritos iniciais, pode usar-se 
a seguinte admonição:
Hoje iniciamos um novo Ano Pastoral 
com o desejo de “ser esperança”, para 
tecermos uma comunidade acolhedora 
e missionária. Unidos ao nosso Bispo e 
a toda a nossa Arquidiocese, queremos 
continuar, cheios de esperança, abertos à 
lógica de participação atenta e generosa, 
para que esta celebração seja verdadeira 
afirmação da nossa abertura missionária 
a Deus e aos irmãos, pelo caminho do 
esforço de fidelidade amorosa e do 
entusiasmo de sermos filhos amados de 
Deus, irmãos salvos em Cristo e habitação 
do Espírito que nos santifica.

Depois da admonição inicial e do 
reconhecimento da nossa condição 
de pecadores, organiza-se uma 
procissão, que iniciará com o cartaz do 
Ano Pastoral. Este será entronizado 
no presbitério. A entrada na igreja 
acontecerá enquanto se entoa o Glória.

2. Acolhimento
À entrada da igreja, uma equipa de 
acolhimento dará as boas vindas a 
cada pessoa, entregando um postal 
que conterá o tema do Ano Pastoral 
e uma mensagem de esperança.

Ser comunidade missionária
1. Homilia
. Deus cria o ser humano por 
bondade, concedendo-lhe um 
projecto de vida repleta de dignidade, 
comunhão e felicidade. Apesar 
do reconhecimento desta graça 
primordial, o ser humano entra em 
ruptura, pela divisão, pelo pecado.
. Em Cristo, o ser humano encontra 
a plena unidade, a glória, a vida. 

Por isso n’Ele se reconcilia toda 
a humanidade, gerando frutos de 
salvação e de santificação para 
todos aqueles que, assim, são 
considerados irmãos, porque filhos 
amados de Deus.
. Se o Reino é daqueles que são 
como as crianças, então somos 
chamados a reconhecer a nossa 
condição de filhos amados e de 
irmãos salvos e santificados 
em Cristo, testemunhando com 
esperança a todas as pessoas a 
alegria de sermos filhos de Deus e 
irmãos de todos.

2. Envio missionário
Depois da bênção final, seguir- 
-se-á um envio missionário mais 
desenvolvido.
V/ Ide, Deus Pai criou-vos por amor 
e chama-vos a anunciar a todos que 
somos seus filhos amados.
R/ Ámen.
V/ Ide, Cristo concede-vos a salvação 
como graça abundante, que vos 
reconcilia com o Pai.

R/ Ámen.
V/ Ide, o Espírito Santo habita em 
vós, torna-vos sua morada e faz-vos 
caminhar na santidade.
R/ Ámen.

Oração universal
V/ Irmãs e irmãos: oremos ao Senhor 
que nos dirige no Evangelho palavras 
exigentes, mas cheias de amor, e 
peçamos-Lhe que nos converta o 
coração, dizendo (ou cantando), cheios 
de confiança:

R/ Senhor, nós esperamos em Vós. 

1. Pelos ministros da santa Igreja e 
pelos fiéis, que procuram abrir-se 
com generosidade à missão de serem 
testemunhas da ternura de Deus, que criou 
o ser humano à sua imagem, oremos.

(...)

Eucologia
Orações presidenciais: Orações próprias do 
XXVII Domingo do Tempo Comum (Missal 
Romano, 421)
Oração Eucarística: Oração Eucarística V/C 
com prefácio próprio (Missal Romano, 1169ss.)

Viver na esperança
Não tem sentido viver e celebrar a fé sozinhos: 
partimos com a missão de anunciar a todos que somos 
filhos amados de Deus, salvos e santificados em Cristo. 
Por isso, nesta semana vamos ter a coragem generosa 
de nos encontrarmos com o nosso pároco ou com um 
dos coordenadores de alguma actividade, movimento 
ou serviço da comunidade, e vamos comunicar a nossa 
vontade de participação mais comprometida.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Reunidos em Igreja - Somos 
família, M. Carneiro (IC 542/ NRMS 71-72) 
— A.Dons: Dar-vos-ei um futuro de esperança, 
Hermenegildo Faria (Revista "Salicus" 3)
— Comunhão: Formamos um só corpo, C. Silva 
(NCT 265)
— Final: Senhora do manto lindo, H. Faria (IC 
686; NRMS 103-104)
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livro da semana

Livraria diário do minho

Fale connosco no
Director: Damião A. Gonçalves Pereira · Coordenação: Departamento Arquidiocesano  
da Comunicação Social (Pe. Paulo Terroso, Pe. Tiago Freitas, Flávia Barbosa, João Pedro Quesado) 
Design: Romão Figueiredo · Multimédia: Ana Marques Pinheiro · Contacto: comunicacao@arquidiocese-braga.pt

Reginaldo é um notário que, ao conhecer 
o namorado da filha, tem a certeza de que 
não o quer para genro, sobretudo por ele 
não ser católico. Na mesma altura fica a 
saber da existência do herdeiro de uma 
condessa, homem que considera à altura 
da sua princesa. O livro relata de forma 
humorística os esquemas de Reginaldo 
na procura daquele que considera ser 
o candidato a genro ideal. Uma obra 
que suscita gargalhadas, mas também 
reflexões sobre os nossos valores.

* Na entrega deste cupão. Campanha válida de 27 de Setembro a 04 de Outubro de 2018.

Thomas 
Hervouet 
os piedosos 
truques de 
reginaldo

15,90€
10% 
Desconto

O programa Ser Igreja entrevista, esta 
semana, D. Jorge Ortiga, Arcebispo 

Primaz.

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

Sexta-feira, das 23h00 às 24h00

Pemba: apadrinhamento de catequistas

pastoral da saúde organiza retiros 
para pessoas em luto

No contexto do acordo de coo-
peração missionária entre a Ar-
quidiocese de Braga e a Diocese 
de Pemba-Moçambique, o Cen-
tro Missionário Arquidiocesa-
no de Braga (CMAB) lançou um 
projecto de Apadrinhamento 
de Catquistas no início de 2017. 
Trinta euros seriam suficientes 
para permitir a um habitante de 
Santa Cecília de Ocua, em Pem-
ba, ter conhecimentos suficien-
tes (adquiridos através de um 
curso) para se tornar num cate-
quista. O CMAB volta a repetir 
a iniciativa este ano e encontra-
-se a apelar à generosidade de 
todos os cistãos, que podem fa-
zer as suas transferências ban-
cárias através do IBAN PT50 
0079 0000 2352 9178 1018 3. 
A paróquia de Ocua sofre, à se-
melhança de muitas paróquias 
moçambicanas, da ausência de 
agentes de pastoral.

O Departamento Arquidioce-
sano da Pastoral da Saúde en-
contra-se a organizar dois re-
tiros espirituais para pessoas 
em luto. O primeiro acontece 
entre os dias 26 e 28 de Ou-
tubro, enquanto o segundo 
decorre de 08 a 10 de Mar-
ço, ambos no Hotel João Pau-
lo II, no Centro Apostólico do 
Sameiro.
As inscrições são limitadas a 
um número de 25 participan-
tes e podem ser realizadas 
através do e-mail pastoral.
saude@arquidiocese-braga.pt 

ou via telefone (253 203 180). 
As inscrições para o primei-
ro retiro devem ser realizadas 
até dia 08 de Outubro. 
O retiro procurará responder 
a questões que acabam por se 
tornar habituais em quem se 
encontra a viver uma fase de 
luto: "Que me aconteceu? Só 
há luto quando há morte? Fa-
zer o luto é esquecer? Com o 
tempo passa? Sentir-se zan-
gado e abandonado por Deus 
é normal? Sentir culpa é nor-
mal? É possível falar com os 
mortos?".

Agenda

FÁTIMAJORNADAS DE COMUNICAÇÃO 10H00

27
set

ROMASÍNODO  DOS BISPOS10H00

03
out

04
out

BASÍLICA DOS  CONGREGADOS MOMENTO DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES 21H15


