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Breves

Prior da Comunidade de 
Taizé lembra estrangeiros, 
marginalizados e vítimas da 
pobreza
O prior da Comunidade de Taizé desafiou os jo-
vens participantes no Encontro Europeu, que reú-
ne várias confissões cristãs na cidade polaca de 
Breslávia, a acompanhar os estrangeiros, margi-
nalizados e vítimas da pobreza.
“Alguns vivem como estrangeiros nesta terra, não 
porque venham de longe, mas porque são margi-
nalizados. Pode tratar-se de um sofrimento ligado 
à solidão ou ao abandono, à violência, ou ainda à 
doença, à precaridade ou ao desemprego… Certas 
pobrezas saltam aos olhos. Outras, porém, são po-
brezas menos visíveis”, advertiu o irmão Alois.
O responsável pela comunidade ecuménica se-
diada na França assinalou que a sociedade actual 
vive uma falta de “sentido da existência”, em que 
muitos se sentem “estrangeiros na terra”.

Comissão Nacional Justiça 
e Paz defende “mudança de 
mentalidades” para enfrentar 
alterações climáticas
A Comissão Nacional Justiça e Paz apelou à “mudan-
ça de mentalidades” para enfrentar alterações climá-
ticas, na linha do que defende o Papa na mensagem 
para o Dia Mundial da Paz de 2020.
“Os resultados da cimeira de Madrid, sobre o com-
bate às alterações climáticas, a muitos decepciona-
ram, desde o secretário-geral da ONU às organiza-
ções da sociedade civil (incluindo as católicas) que se 
dedicam a essa causa. Tal significa que a necessária 
mudança de mentalidades que a conversão ecoló-
gica supõe ainda não chegou a muitos responsáveis 
políticos”.
“A conversão ecológica de que fala a mensagem 
decorre, para os crentes, de uma visão alargada 
do amor a Deus e ao próximo. Um amor que re-
conhece a bondade dos dons da criação e a soli-
dariedade para com as gerações futuras”, indica o 
organismo católico.

opinião

Olá, Janeiro!

Carla rodrigues
advogada

O início de um no-
vo ano vem sem-
pre acompanhado 
de mil promessas, 

de sonhos ansiosos por se-
rem realizados, de objecti-
vos para cumprir, sem esque-
cer os quilos que nos propo-
mos perder depois dos deli-
ciosos doces natalícios terem 
atraiçoado a nossa confiança. 
Vem também acompanha-
do de beijos, muitos beijos e 
muitos abraços. Gosto da pas-
sagem de ano. Gosto de ce-
lebrar um novo ano, um no-
vo ciclo e um novo aniversá-
rio. Quem não gosta de jantar 
com os amigos mais queridos 
e fazer, a uma só voz, a conta-
gem decrescente que culmina 
com as doze uvas passas, pa-
ra doze desejos e ao ritmo 
das doze badaladas? Tudo is-
to enquanto se ouve o estron-
do da rolha do champanhe a 
saltar e o seu líquido a jorrar 
para as taças. Brindamos com 
alegria, e temos tanto para 
brindar, tanto para agrade-
cer. Agradecer o amor incon-
dicional dos nossos, a Vida de 
quem amamos, os gestos no-

bres e pacientes dos amigos 
com as suas presenças discre-
tas e constantes nas nossas vi-
das, que ora nos amparam na 
tristeza, ora nos abraçam na 
alegria. Com as doze badala-
das multiplicam-se também 
as chamadas e as mensagens. 
Os filhos telefonam aos pais, 
os netos aos avós, enquanto 
os amigos enviam mensagem 
de feliz ano 2020! Todos que-
rem se fazer presentes na vida 
de quem lhes é importante. E 
tudo isto são mimos que nos 
ajudam a construir um reino 
de sonhos e felicidade. Sen-
tirmos que estamos acom-
panhados nesta caminhada é 
tão, mas tão bom! Dá sentido 
e eternidade aos nossos pas-
sos, à nossa vida…

O dia 1 de Janeiro será 
sempre um dia muito espe-
cial! Para a maioria porque 
celebra um novo ano, e é co-
mo que o recomeça da conta-
gem, o recomeça da possibili-
dade de fazer diferente, de fa-
zer melhor, quantas vezes sob 
a máxima “Quem muda Deus 
ajuda”! Para outros, porque 
aliado ao novo ano celebram 
também o aniversário do 
Amor. Quando o Amor entre-
laça duas vidas e as une como 
que de surpresa, impõe-se um 
brinde, um brinde ao Amor, 
que será sempre, ao longo dos 
séculos, o néctar mais precio-
so da humanidade. 

Recuando ao mês de De-
zembro, a manhã do dia 24 
ficou marcada por estas pala-
vras: “Eu vivo na rua mas não 
lhe pertenço”. ‘G’, que vive 
em situação de sem-abrigo, 
no almoço de Natal dedicado 

aos mais frágeis, organizado 
pelo CAT - da Delegação Dis-
trital de Braga da Cruz Ver-
melha Portuguesa, ofereceu-
-nos esta lição de esperan-
ça e fé, com a bondade que 
lhe é característica, “Eu vivo 
na rua mas não lhe perten-
ço”. Disse-o com um sorriso 
e uma tranquilidade de quem 
sabe, de quem tem a certeza, 
que vai ultrapassar este ciclo 
menos bom. De quem acre-
dita que tudo tem o seu tem-
po, e o seu tempo na rua vai 
terminar, com a ajuda de to-
dos nós... É tão isto que pre-
cisamos de repetir! É tão isto 
em que precisamos de acre-
ditar! É tão isto que temos de 
trabalhar em nós! São pes-
soas como o ‘G’ que nos fa-
zem acreditar, que nos conta-
giam numa vontade enorme 
de querer fazer mais e me-
lhor. Que nos lembram que 
temos tanto para agradecer e 
tão pouco para reclamar. 

Janeiro arranca com frio 
e muita, muita esperança 
em dias melhores; no suavi-
zar de tantos fardos pesados 
que corpos frágeis carregam, 
no adormecer de tantas do-
res que entorpeçam os sen-
tidos, no ultrapassar de des-
gostos que bloqueiam o curso 
desejável das vidas. Se Janei-
ro é o mês em que celebra-
mos o recomeço, é também o 
mês que devemos parar para 
reorganizar os nossos objec-
tivos e prioridades, para des-
culpar, para ajudar, para amar 
incondicionalmente! 

Em jeito de brinde, desejo 
que 2020 nos presenteie com 
paz, saúde e Amor. Bom ano!
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opinião

O futuro do passado: A figura do provedor 
do Idoso

João Gouveia qUARESMA
mestre em GERONTOLOGIA

A temática em torno do 
envelhecimento tem 
vindo, ao longo dos 
tempos, a assumir 

várias configurações e discus-
sões, sendo que, a maior parte 
delas, partem de uma dimen-
são filosófica do envelheci-
mento: como diria Platão, 
aparecem como uma medita-
ção relacionada com a morte.

Olhando para os últimos 
censos, verifica-se que a po-
pulação portuguesa com 65 
e mais anos ocupa uma fatia 
considerável da nossa popula-
ção, tendo em conta que são 
19% dos nossos “10 milhões”. 
Além disso, com a acentua-
da quebra dos vínculos in-
terpessoais e, sobretudo, fa-
miliares e com o crescente 
individualismo, tem-se vin-
do a acentuar o abandono e 
a desresponsabilização pa-
ra com os mais velhos. E não 
atender aos idosos é perder 
a nossa memória e a nossa 
identidade! 

Creio, portanto, que é de 
extrema relevância um olhar 
mais defensivo e interventi-
vo de quem tem a obrigação 

de olhar pelos nossos idosos, 
refiro-me tanto aos cidadãos 
individualmente, como às es-
truturas sociais. Mais do que 
nunca, é necessário alguém 
que dê ouvidos, mas, sobre-
tudo, que dê voz aos mais ve-
lhos, eles que, em tantas co-
munidades, estão arredados 
e aparentam estar à parte da 
comunidade. Convém relem-
brar que a Constituição da 
República proclama, no seu 
Artigo 72º, que “as pessoas 
idosas têm direito à seguran-
ça económica e a condições 
de habitação e convívio fami-
liar e comunitário que respei-
tem a sua autonomia pessoal, 
e evitem e superem o iso-
lamento ou marginalização 
social”. 

Repensar o envelhecimen-
to e as suas políticas, tem que 
ser, mais do que nunca, um 
princípio obrigatório para to-
dos os agentes sociais. Faria, 
portanto, sentido que em to-
das as Juntas de Freguesia e 
munícios, se protegesse mui-
to mais, como quem prote-
ge o que de mais valor pos-
sui, os seus idosos. E para is-
so, proponho e defendo que, 
em cada comunidade, haja o 
que o Professor Eduardo Du-
que, docente da UCP de Bra-
ga, chamou o “Provedor do 
Idoso”, para quem a figura do 
Provedor seria alguém que 
trabalharia e serviria de pla-
taforma de ligação entre as 
Juntas de Freguesia e a res-
tante panóplia de entidades 
e serviços com intervenção 
na área dos idosos, garantin-
do-lhes direitos, segurança e, 
sobretudo, mais qualidade de 

vida. O Provedor seria, neste 
sentido, o promotor da arti-
culação entre as instituições. 
O Provedor, seria, através da 
sinalização e encaminhamen-
to das diferentes situações de 
cariz social, o elo de protec-
ção dos idosos, assegurando-
-lhes a sua representativida-
de nos diversos fóruns, e, fa-
zendo ecoar a sua voz, estaria 
a tornar os idosos membros 
verdadeiramente activos das 
comunidades, assegurando os 
seus direitos. 

Em termos mais específi-
cos, seria o Provedor do Ido-
so, a figura que, conjunta-
mente com as demais estru-
turas, programaria convívios, 
encontros e outras formas de 
lazer, desvinculando, assim, 
estas actividades de cores par-
tidárias que, tantas vezes, se 
aproveitam dos idosos para se 
promoverem os seus próprios 
partidos. 

Cabe-nos a nós, portanto, 
simples cidadãos fazer com 
que a agenda dos idosos não 
seja posta na prateleira e re-
tirada na altura das eleições. 
Vamos, por isso, individual-
mente e em conjunto, assu-
mir a defesa dos nossos ido-
sos, actuando de forma con-
sistente e sem reservas, im-
pedindo que a terceira idade 
seja alvo de olhares deprecia-
tivos, de forma a tornar esta 
idade verdadeiramente a ida-
de da sabedoria a que todos 
almejamos chegar. Se o fizer-
mos estamos a cuidar do pre-
sente de muitos, do futuro de 
muitos mais, mas, acima de 
tudo, a tornar a nossa socie-
dade mais humana!

Reforma da igreja

“Discutir alterações 
climáticas” é “discutir a 
paz”, diz associação Zero
O presidente da associação ambientalista Ze-
ro disse que o desenvolvimento sustentável só se 
atingirá se forem conjugados cinco «P», “pessoas, 
planeta, prosperidade, parcerias, e paz”, aludindo à 
conversão ecológica proposta pelo Papa Francisco.
“Quando discutimos as alterações climáticas, nós 
estamos a discutir toda a sustentabilidade, tudo o 
que se relaciona com os direitos humanos, a paz 
e não apenas a componente mais ambiental. As 
questões sociais, económicas, de governação, es-
tão obviamente patentes”, referiu Francisco Ferrei-
ra à Agência Ecclesia.
O ambientalista afirma que o desenvolvimento só 
estará assegurado quando se salvaguardarem os 
“recursos que o planeta tem” e quando se conse-
guir “uma conversão ecológica” que proteja as fu-
turas gerações.
O presidente da Zero sublinha a intervenção de 
Francisco, “em especial desde a publicação da en-
cíclica ‘Laudato Si’, em 2015”, insistindo que “um 
desenvolvimento sustentável é um desenvolvi-
mento que tem a capacidade de unir muitas ver-
tentes” e que só assim se “consegue dar uma res-
posta integrada à felicidade”, gerindo correcta-
mente “um planeta que está sobre-explorado e 
onde o consumo e o aquecimento global e as alte-
rações climáticas têm de ser olhados de frente e de 
forma ambiciosa”.
Francisco Ferreira lamenta a falta de compromis-
so efectivo dos países depois de duas semanas de 
cimeira das Nações Unidas sobre o clima, notando 
“um divórcio” entre os vários países e, simultanea-
mente, entre a sociedade civil.

Papa francisco

20 DE DEZEMBRO 2019 · O presépio, em 
sua genuína simplicidade, lembra-nos 
que na vida não é a quantidade de coi-
sas que conta, mas a qualidade dos 
afectos. E, atraindo o nosso olhar para 
Deus, pobre de coisas e rico de amor, 
recorda-nos o essencial. 

D. Jorge Ortiga

30 DE DEZEMBRO 2019 · Quantas 
“Anas” conhecemos nas nossas paró-
quias? De quantas “Anas” vive a Igre-
ja? Tantas são as piedosas mulheres 
com o terço na mão a rezarem pelas 
vocações, pelas intenções do Santo 
Padre, pela família, pela paróquia, pelo 
pároco.. Mulheres de esperança. Hoje, 
rezo pelas “Anas”!
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Abusos sexuais - Um ponto de viragem

O tema continua, pertinentemente, na agenda 
mediática no que diz respeito à Igreja e o ano foi feito 
de pequenos passos numa boa direcção. A marcação 
de uma cimeira mundial – sendo convocados 
todos os responsáveis de conferências episcopais e 
institutos religiosos – para Fevereiro marcou desde 
logo o tom do ano. 

Durante quatro dias, o Encontro para a Protecção 
de Menores na Igreja focou-se na responsabilidade, 
responsabilização e transparência, e os presentes 
foram confrontados com testemunhos de cinco 
vítimas. Receberam também avisos de, por exemplo, 
vaticanistas veteranos como a jornalista mexicana 
Valentina Alazraki, que disse aos bispos e cardeais 
no Encontro que, “se não decidirem de forma 
radical estar do lado das crianças, mães, famílias e 
sociedade civil, têm razão para terem medo, porque 
nós, jornalistas, que procuramos o bem comum, 
seremos os vossos piores inimigos”.

A reacção à cimeira foi uma de cepticismo e de crítica 
a uma “reciclagem” da retórica. Mas os efeitos foram-
se sentido ao longo do ano.

Em Março, o Papa Francisco criou leis para a Cidade 
do Vaticano, a Cúria Romana e os seus funcionários 
para a protecção de menores e prevenção de 
abusos sexuais, com normas que sublinham a 
obrigatoriedade da denúncia e afastamento de 
pessoas envolvidas em casos de abusos, prevendo 
também penas de prisão para quem não cumprir. 

Em Maio, através da publicação do Motu Proprio 
Vos estis lux mundi, Francisco determinou que 
todas as dioceses católicas no mundo devem criar 
estruturas para receber denúncias de eventuais 
casos de abusos sexuais. Todas as arquidioceses 
metropolitanas têm também que enviar relatórios 
para a Santa Sé sobre o progresso de investigações 
quer na arquidiocese ou em dioceses sufragâneas.

Em Dezembro foi dado um outro passo, o 
levantamento do segredo pontíficio para os 
casos de violência sexual e de abuso de menores 
cometidos por elementos do clero. As novas normas 
determinam que a Igreja não pode impôr nenhum 
vínculo de silêncio às vítimas e às testemunhas 
destes casos.

2019 
EM BALANÇO
O ano que passou foi mais um de pouco descanso para a Igreja Católica. 
Desde a Santa Sé até às paróquias, muitos dos temas que têm dominado 
esta década mantiveram-se na actualidade durante 2019 – sem 
esquecer a acção de instituições da Igreja e a ela ligadas no cuidado 
aos pobres, doentes, marginalizados, às vítimas de guerra, perseguição 
religiosa, maus tratos, entre outros.
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Mais viagens pontíficias

O Papa Francisco viajou mais este ano que em 
qualquer um dos seis anteriores anos do seu 
pontificado. Entre o Panamá, Emirados Árabes 
Unidos, Marrocos, Bulgária e Macedónia do Norte, 
Roménia, Moçambique, Madagáscar, Maurícia, 
Tailândia e Japão, as viagens alinharam-se todas 
com alguns dos principais temas do pontificado de 
Francisco.

Um dos temas inevitáveis foi o da juventude. 
O começo do ano com a Jornada Mundial da 
Juventude no Panamá assim o determinou e serviu 
como teste das lições do Sínodo dos Bispos sobre 
os Jovens que decorreu na parte final de 2018. O 
Papa Francisco acabou a definir a JMJ como um 
sinal de que “os jovens cristãos são o fermento 
para a paz no mundo” e servem como um contraste 
forte à situação “triste” de hoje de sentimentos 
nacionalistas e de confrontação.

O diálogo inter-religioso foi outro dos pilares das 
viagens de 2019. Todas tiveram um momento 
ecuménico ou inter-religioso mas, de todos, o 
mais relevante deu-se logo em Fevereiro, com 
a assinatura de uma declaração conjunta com o 
Grande Imã da Universidade de Al-Azhar, no Cairo, 
sobre a fraternidade humana. Não fosse isso, e a 
viagem continuaria a ser histórica, pois marcou a 
primeira vez em que o líder da Igreja Católica foi à 
Península Árabe.

A paz foi o outro tema dominante nas viagens 
do ano que passou. Francisco tem denunciado 
desde 2013 as guerras que abalam os países do 
que é chamado de Terceiro Mundo. A visita a 
Moçambique foi mais um desses momentos, mas 
foi a visita às cidades de Hiroshima e Nagasaki, no 
Japão, em Novembro, que tornou o apelo pela paz 
mais visível e poderoso.

Um Sínodo de mudança

O Sínodo especial dos Bispos para a Amazónia 
começou com o peso de muitas expectativas e 
terminou a abrir novos caminhos. O mais mediático 
deles todos foi a admissão, no documento final, da 
ordenação sacerdotal de diáconos casados para 
possibilitar a celebração dominical da Eucaristia nas 
regiões mais remotas da Amazónia.

O ponto 111 do documento, aprovado com 41 votos 
contra (o número mais alto nos 120 pontos do 
documento) e 128 a favor, propõe a “ordenação 
sacerdotal de homens idóneos e reconhecidos 
pela comunidade, que tenham um diaconado 
permanente fecundo e recebam uma formação 
adequada para o presbiterado”.
O documento final do Sínodo evoca também 
as “enormes dificuldades” que as comunidades 
eclesiais do território amazónico enfrentam para 
“aceder à Eucaristia”, com meses ou anos sem a 
presença de um padre que possa presidir à Missa.
Os participantes do Sínodo pediram também 
a elaboração de um novo “rito amazónico” que 
“manifeste o património litúrgico, teológico, 
disciplinar e espiritual” dos povos da região, no 
contexto de uma “descentralização e colegialidade 
que pode manifestar a catolicidade da Igreja”.

O Sínodo ficou ainda marcado pelo roubo, numa 
igreja de Roma, de uma pequena escultura de 
madeira de uma mulher grávida nua, centro 
de polémica e descrita por um porta-voz do 
Vaticano como uma simples representação da 
vida. Os críticos da imagem caracterizaram-na 
repetidamente como uma imagem pagã. Paolo 
Ruffini, o prefeito para a comunicação do Vaticano, 
afirmou que o incidente “contradiz os gesto de 
diálogo” que o Sínodo deveria representar. A 
escultura acabou por ser recuperada e o incidente 
foi alvo de críticas do Papa Francisco pela 
intolerância face à diferença de tradições e culturas.
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Is 42, 1-4.6-7 
Leitura do Livro de Isaías 
Diz o Senhor: “Eis o meu servo, a quem 
Eu protejo, o meu eleito, enlevo da minha 
alma. Sobre ele fiz repousar o meu 
espírito, para que leve a justiça às nações. 
Não gritará, nem levantará a voz, nem 
se fará ouvir nas praças; não quebrará a 
cana fendida, nem apagará a torcida que 
ainda fumega: proclamará fielmente a 
justiça. Não desfalecerá nem desistirá, 
enquanto não estabelecer a justiça na 
terra, a doutrina que as ilhas longínquas 
esperam. Fui Eu, o Senhor, que te chamei 
segundo a justiça; tomei-te pela mão, 
formei-te e fiz de ti a aliança do povo e a 
luz das nações, para abrires os olhos aos 
cegos, tirares do cárcere os prisioneiros e 
da prisão os que habitam nas trevas”.  

Salmo responsorial
Salmo 28 (29), 1a.2.3ac-4.3b.9b-10 (R. 11b)
Refrão: O Senhor abençoará o seu povo na 
paz. 

LEITURA II Actos 10, 34-38
Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias, Pedro tomou a palavra 
e disse: “Na verdade, eu reconheço que 
Deus não faz acepção de pessoas, mas, 
em qualquer nação, aquele que O teme 
e pratica a justiça é-Lhe agradável. Ele 
enviou a sua palavra aos filhos de Israel, 
anunciando a paz por Jesus Cristo, que 
é o Senhor de todos. Vós sabeis o que 
aconteceu em toda a Judeia, a começar 
pela Galileia, depois do baptismo que 
João pregou: Deus ungiu com a força do 
Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que 

“Este é o meu Filho muito amado, no qual pus toda    a minha complacência”

itinerário

acompanhar o anúncio da boa nova aos 
pobres e a todos os desfavorecidos da 
sociedade; ouve-se uma voz vinda dos 
céus, a voz do Pai, para proclamar que “este 
é o meu Filho muito amado, no qual pus 
toda a minha complacência”.

Deus não faz acepção de pessoas
Os judeus, com os seus pecadores, já 
tinham sido convocados. A Santíssima 
Trindade está convocada. Agora, são 
também convocados os pagãos, isto é, 
todos os povos.
“Deus não faz acepção de pessoas”, 
reconhece Pedro na casa do centurião 
Cornélio, o primeiro pagão a receber o 
batismo cristão. Está confirmado aquele 
gesto inédito: é um lar de um pagão, por 
estatuto, alguém considerado afastado 
de Deus; é um centurião romano, um 
homem de armas e de guerra, de violência 
e represálias.
É, neste contexto, que Pedro atesta o 
projeto divino de acolhimento e salvação, 
do qual ninguém fica excluído. Toda e 
qualquer pessoa que abre o seu coração à 
graça divina torna-se «agradável» a Deus. 
Agradável pode-se traduzir por acolhido 
ou bem-vindo à família dos filhos e filhas 
de Deus.

«A arte de evitar pessoas»
Hoje, começamos uma nova aventura. Para 
muitos, a vida parece (sempre) a mesma 
rotina. É verdade que existem rotinas no 
nosso dia-a-dia: trabalho, escola, horários, 
tarefas. Há quem sinta o mesmo em 
relação ao ritmo litúrgico: os Domingos 
seguem-se com a mesma sequência de 
sempre.
Nós, os baptizados no Espírito Santo, 
percebemos algo novo em cada etapa da 
vida. Mais ainda quando se trata da fé, da 
nossa relação com Deus. Algo inédito vem 
dos Céus. É preciso um coração disponível 
para acolher essa novidade.

passou fazendo o bem e curando todos 
os que eram oprimidos pelo demónio, 
porque Deus estava com Ele”.  
    
EVANGELHO Mt 3, 13-17
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Mateus
Naquele tempo, Jesus chegou da Galileia 
e veio ter com João Baptista ao Jordão, 
para ser baptizado por ele. Mas João 
opunha-se, dizendo: “Eu é que preciso 
de ser baptizado por Ti e Tu vens ter 
comigo?”. Jesus respondeu-lhe: “Deixa 
por agora; convém que assim cumpramos 
toda a justiça”. João deixou então que 
Ele Se aproximasse. Logo que Jesus foi 
baptizado, saiu da água. Então, abriram-
se os céus e Jesus viu o Espírito de Deus 
descer como uma pomba e pousar sobre 
Ele. E uma voz vinda do céu dizia: “Este é o 
meu Filho muito amado, no qual pus toda 
a minha complacência”.

REFLEXÃO
A Festa do Baptismo de Jesus encerra o 
ciclo natalício e inicia a primeira semana do 
Tempo Comum, marca a passagem para 
uma sequência de Domingos até ao tempo 
quaresmal. O presépio de Belém dá lugar 
às margens do rio Jordão.

Um gesto inédito
A missão começa com um gesto inédito: 
entre o cheiro a fragilidade e pecado, 
solidário com as lágrimas daqueles que 
reconhecem estar mergulhados no mal, 
entre o gosto amargo das falhas que 
pontuam a existência e o arrependimento 
que agarra o coração e provoca a 
conversão, a renovação da vida. É aqui que 
Deus «entra» para sustentar o caminho e 
oferecer a salvação.
Abre-se uma fenda que une os céus 
e a terra: desce o Espírito Santo para 

Uma das belas consequências do batismo 
é aprender a olhar os outros como irmãos, 
acolher a todos com a mesma dignidade. 
Quem acredita em Deus, no Deus de Jesus 
Cristo, lembra-nos Pedro, não faz acepção 
de pessoas.
Hoje, iniciamos uma nova série sobre «a 
arte de evitar pessoas». Cada episódio 
dominical aponta uma maneira eficaz de 
«evitar» as pessoas, em especial as que 
são mais incómodas e inoportunas. É uma 
«arte» que vamos confrontar com o estilo 
de Jesus Cristo.
Não fiques a olhar para o lado ou a assobiar 
para o alto! O desafio é para ti. A  missão 
é para todos nós. É chegada a hora de te 
levantares e continuares o que Jesus Cristo 
iniciou, naquele dia, nas margens do rio 
Jordão. Deus precisa de ti. A Igreja não vai 
em frente sem ti. Estás convocado!

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

Semear esperança
Acólitos
Jesus, por intermédio do profeta Isaías, é 
identificado como o “humilde servo”. De 
que forma o serviço aos outros pelo serviço 
do altar me torna mais semelhante a Jesus 
Cristo?

Leitores
Nesta semana, ao preparar o exercício do 
seu ministério, o leitor deverá recordar 
a sua primeira experiência pessoal de fé 
em que se sentiu “filho muito amado” de 
Deus. De que forma a recordação dessa 
experiência continua a ter hoje impacto na 
sua vida e no exercício do seu ministério?

Ministros Extraordinários da Comunhão
No Sacramento da Eucaristia, Deus 
continua hoje a não fazer acepção de 

Baptismo domingo

Destacar o Círio Pascal com as palavras: “Somos filhos no Filho”.
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“Este é o meu Filho muito amado, no qual pus toda    a minha complacência”

pessoas e todos os baptizados são seus 
“filhos muito amados”, nos quais Ele põe 
toda a sua complacência. Durante esta 
semana, como poderei partilhar esta 
realidade com os todos, em geral, e com 
os destinatários deste ministério, em 
particular?

Celebrar com esperança
Introdução ao espírito da celebração
De Belém ao Jordão, trinta anos vão. 
Com a Festa do Baptismo do Senhor, 
manifesta-se já até onde vai a “loucura 
do amor” de Deus, que desceu dos 
céus, e, por meio do seu Filho, assumiu 
a nossa condição humana, para nos 
tornar filhos no Filho. De facto, o 
Baptismo é uma passagem para uma 
vida nova. Como Jesus, cada baptizado 
é convidado a viver uma vida nova, 
ou seja, passando por este mundo 
fazendo o bem. 
Convocados a entrar no mistério de Cristo, 
deixemos que a força de Deus desça 
sobre nós para que sejamos neste mundo 
manifestação de gestos de bondade e 
ternura de Deus!

Hoje, queremos recordar também o 
nosso Baptismo, em que os nossos pais e 
padrinhos decidiram acompanhar- 
-nos numa caminhada de fé, esperança e 
caridade no nosso dia-a-dia.

Rito da aspersão da água
O rito da aspersão substitui o momento 
de preparação penitencial. Depois da 
saudação inicial, o sacerdote permanece 
de pé junto à sua sede, voltado para o 
povo, tendo junto de si um acólito com a 
caldeira da água benta. O sacerdote exorta 
o povo à oração, dizendo estas palavras:
V. Vamos aspergir sobre nós a água do 
Baptismo. Sem água não há vida. A água 
torna-se o símbolo do seio materno da 
Igreja, de onde nascem os filhos de Deus.
Segue-se um momento de silêncio orante.
V. Deus, Pai santo, que do Cordeiro imolado 
na cruz fizestes brotar as fontes da água viva,
R. Glória a Vós, Senhor.
V. Cristo, que renovais a juventude da Igreja 
no Baptismo da água e na palavra da vida,
R. Glória a Vós, Senhor.
V. Espírito Santo, que das águas do 
Baptismo nos fazeis surgir como primícias 
da nova humanidade,

R. Glória a Vós, Senhor.
V. Deus de infinita santidade, que reunis 
a vossa Igreja, esposa e corpo do Senhor, 
no dia memorial da ressurreição, abençoai 
o vosso povo e reavivai em nós, por meio 
desta água, a memória da Páscoa e a graça 
do Baptismo. Por Nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na 
unidade do Espírito Santo.
R. Ámen.
O sacerdote toma o hissope, asperge-se 
a si mesmo e depois passa através da 
igreja para a aspersão dos fiéis. Entretanto, 
canta-se um cântico apropriado. Então 
o sacerdote volta para a sua sede. 
Terminado o cântico, volta-se para o povo 
e, de pé, com as mãos juntas, diz:
V. Deus omnipotente nos purifique do 
pecado e, pela celebração da Eucaristia, nos 
torne dignos de participar na mesa do seu 
reino.
R. Ámen.

Homilia
. Com a Festa do Baptismo do Senhor 
termina o ciclo do Natal e começa o Tempo 
Comum, em que meditaremos sobre o 
que Jesus faz, o que ensina, quem acolhe 

e a quem se dirige. Depois de receber o 
Baptismo de João, que tinha um sentido 
penitencial e de conversão (por isso, 
provocou embaraço ao próprio João),  
S. Mateus escreve que “se abriram os céus” 
e que se ouviu uma voz. O Baptismo de 
Jesus permite ver que Deus comunica 
com a humanidade: a partir daquele 
momento, Jesus mostra a vontade do Pai. 
A mensagem vinda do céu, através da 
voz, é um eco daquilo que escutámos na 
primeira leitura: “Eis o meu servo, a quem 
Eu protejo, o meu eleito, enlevo da minha 
alma”. Assim, Jesus é investido como o 
Messias, o Enviado de Deus.
. A leitura de Isaías apresenta-nos o 
servo que foi escolhido com a missão 
de “levar a justiça às nações”. A sua 
missão é a de revelar a vontade de 
Deus, levando a justiça e o direito às 
nações. A luta pela justiça e contra 
o mal concretiza-se em dar vista 
aos cegos, libertar os prisioneiros e 
dar esperança aos que “habitam nas 
trevas”. 

Sugestão de cânticos
— Entrada: Pai, Filho, Espírito Santo – A. Cartageno
— Rito da aspersão: Vós que fostes baptizados  
– F. Santos
— Apresentação dos dons: Águas das fontes, louvai 
o Senhor – A. Cartageno
— Comunhão: Cristo desceu às águas do Jordão   
– F. Silva
— Final: O amor de Deus – M. Luís

Eucologia
Orações presidenciais e Prefácio: Orações 
presidenciais e prefácio próprios da 
celebração do Baptismo do Senhor 
(Missal Romano, 153-154)
Oração Eucarística: Oração Eucarística III 
(Missal Romano, 529ss)

Viver na esperança
Reassumindo que somos filhos de Deus, por meio de 
Jesus Cristo, o Filho Unigénito do Pai, vamos iniciar e 
terminar cada dia desta semana com o sinal da cruz e 
com a oração do Pai Nosso.

A versão completa do subsídio litúrgico encontra-se
disponível em www.arquidiocese-braga.pt/liturgia/
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Ana Cláudia, médica especialista em 
Cuidados Paliativos, partilha as suas 
experiências pessoais e profissionais e 
incentiva as pessoas a cultivarem relações 
saudáveis, a cuidarem de si próprias com 
a mesma dedicação com que cuidam dos 
parentes e amigos. Este livro apresenta 
uma reflexão fundamental para os dias 
de hoje, tempo em que vivemos com a 
sensação permanente de que deixamos a 
vida escorrer entre os dedos.

* Na entrega deste cupão. 
Campanha válida de 2 a 9 de Janeiro de 2020.

Ana Cláudia 
Arantes  
A Morte é um 
Dia que Vale a 
Pena Viver

13,9€
10% 
Desconto

O Ser Igreja entrevista esta semana  
José Machado, da Associação "Os 

Sinos da Sé".

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

Domingo, das 10h00 às 11h00

Agenda

CuiDAR-te na
ESPERANÇA

DIA ArqUIDIOCESANODO COORDENADOR
4 JANEIRO 2020

Programa:
09h00 Acolhimento
09h15 Oração da manhã presidida pelo Arcebispo de Braga09h30 Conferência: “A liturgia e a espiritualidade como fontes de Esperança” 

10h30 Intervalo
11h00 Workshops

-Workshop 1: “Ser Esperança no dia a dia”-Workshop 2: “Semear a Esperança na comunidade paroquial”-Workshop 3: “Levar a Esperança do Deus Desconhecido”12h30 Oração final

ESPAÇO VITA

DIA ArqUIDIOCESANODO COORDENADOR
ESPAÇO VITA
ESPAÇO VITADIA ARQUIDIOCESANO DO COORDENADOR09H00

4
jan

CENTRO PASTORAL DA 

CENTRO PASTORAL DA ARQUIDIOCESE
ARQUIDIOCESEFORMAÇÃO SALAMA! PARA VOLUNTÁRIOS MISSIONÁRIOS 

4
jan

 LARGO DE SANTA CRUZ

 LARGO DE SANTA CRUZORAÇÃO DE RUA (CÁRITAS)17H00

8
jan

Bíblia é fonte e alegria da missão 
na Semana Bíblica de barcelos

Criadores do hino e logótipo da JMJ 
serão conhecidos em Fevereiro

“A Bíblia, fonte e alegria da 
missão” é o tema da XXIX 
Semana Bíblica de Barcelos, 
organizada pelos Francisca-
nos Capuchinhos, e que vai 
decorrer no salão das Irmãs 
Franciscanas Missionárias de 
Maria, em Arcozelo, Barcelos, 
de 27 a 31 de Janeiro, sempre 
às 21 horas. 
No primeiro dia, o francisca-
no capuchinho Frei Hercula-
no Alves fala sobre “O sentido 
da missão na Bíblia”, enquan-
to na Terça-Feira o padre 
João Alberto Correia, docente 
da Faculdade de Teologia de 
Braga da Universidade Católi-
ca Portuguesa (UCP), disser-
ta sobre “Os profetas e a sua 
missão”.
“A missão nos cAtos dos 
Apóstolos” é o tema da con-
ferência que D. Joaquim Lo-
pes, bispo emérito de Via-
na (Angola), vai proferir na 

O Comité Organizador Local da 
Jornada Mundial da Juventu-
de (JMJ) revelou que os ven-
cedores do concurso para a 
criação do hino e logótipo do 
evento serão conhecidos em 
Fevereiro.
“Atendendo ao elevado núme-
ro de candidaturas submetidas, 
o Comité Organizador Local 
(COL) da JMJ Lisboa 2022 in-
forma que o anúncio dos ven-
cedores dos concursos do hi-
no e do logótipo será feito em 

Quarta-Feira, sendo José 
Carlos Carvalho, docente da 
Faculdade de Teologia do 
Porto da UCP, o orador de 
Quinta-Feira, com o tema 
“Se Cristo evangelizador a 
uma Igreja missionária”.
A semana bíblica encerra 
na Sexta-Feira, dia 31, com 
uma mesa redonda mode-
rada pelo Frei Hermano Fi-
lipe, franciscano capuchi-
nho, e que aborda experiên-
cias missionárias em África 
e em Timor. Intervêm Frei 
Luís Leitão, franciscano ca-
puchinho, a Irmã Joana Ri-
beiro, a Irmã Isabel Balbino 
e a leiga Rosa Ribeiro.
O título da Semana Bíbli-
ca está em sintonia com o 
tema da Semana Bíblica 
Nacional que os Francisca-
nos Capuchinhos levaram a 
efeito nos finais do passado 
mês de Agosto.

Fevereiro”.
O órgão de comunicação relem-
brou ainda que a organização 
da JMJ desafia os jovens portu-
gueses a integrar uma peregri-
nação a Roma, a decorrer entre 
os dias 2 e 6 de Abril de 2020, 
para acolher os símbolos da 
jornada.
A próxima Jornada Mundial da 
Juventude vai decorrer em Por-
tugal, no Verão de 2022, e tem 
como tema “Maria levantou-se 
e partiu apressadamente”.


