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ENTREVISTA

 "UM RECLUSO NÃO É 
 APENAS O CRIME 
 QUE COMETEU" 
 PE. JOÃO TORRES  

 PASTORAL PENITENCIÁRIA  
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Breves

Papa associa-se ao Dia 
Internacional para Proteger a 
Educação de Ataques
O Papa associou-se esta quarta-feira ao Dia In-
ternacional para Proteger a Educação de Ataques, 
uma iniciativa da ONU que recorda mais de 75 mi-
lhões de menores afectados por ameaças e crises.
“Convido a rezar pelos estudantes, que são assim 
gravemente privados do direito à Educação, por 
causa da guerra e do terrorismo”, disse Francisco, 
no final da audiência pública semanal que decor-
reu no Pátio de São Dâmaso, no Vaticano.
A intervenção desafiou os responsáveis da co-
munidade internacional a assumir compromissos 
concretos para que “sejam respeitados os edifí-
cios que deveriam proteger os jovens estudan-
tes”, garantindo-lhes “ambientes seguros para a 
formação, sobretudo em situações de emergência 
humana”.

Papa apela a distribuição 
justa das vacinas
O Papa apelou esta quarta-feira a uma justa dis-
tribuição das futuras vacinas contra a Covid-19, 
lamentando os aproveitamentos políticos e eco-
nómicos da pandemia.
“Infelizmente, estamos a testemunhar o surgi-
mento de interesses partidários. Por exemplo, há 
quem queira apropriar-se de possíveis soluções, 
como no caso das vacinas, para depois a vender 
a outros”, disse, na audiência pública semanal no 
Pátio de São Dâmaso.
“Além de individual, a saúde também é um bem 
público. Uma sociedade saudável é aquela que 
cuida da saúde de todos. De todos”, precisou o 
pontífice.
Francisco questionou quem usa a actual situação 
para fomentar divisões e procurar “vantagens 
económicas ou políticas”, alimentando conflitos.
“Outros simplesmente não se interessam pe-
lo sofrimento alheio, passam para o outro lado 
e seguem o seu próprio caminho. São os de-
votos de Pôncio Pilatos, lavam as suas mãos”, 
acrescentou.

opinião

“Nenhum dia vos apagará 
da memória do tempo”

Carla Rodrigues
Advogada

Terça-feira, 11 de Se-
tembro de 2001. Nu-
ma manhã de sol, 
com o frenesim habi-

tual das grandes cidades, No-
va Iorque, a cidade que nunca 
dorme, observava com prazer 
a segurança que pairava nas 
suas ruas, nos seus metros, nas 
suas estações. As famílias des-
pediam-se antes de se dirigi-
rem, a passos rápidos e segu-
ros, para os seus locais de tra-
balho, para as entrevistas de 
emprego, para o café com os 
amigos ou, simplesmente, pa-
ra um passeio matinal, certas 
que era uma terça-feira co-
mo outra qualquer, certas que 
dentro de poucas horas se en-
contrariam novamente, certas 
que o sol continuaria a brilhar 
ao longo do(s) dia(s). 

De forma inesperada, às 
8h45, os Estados Unidos so-
freram o maior atentado ter-
rorista, o brilho do sol deu lu-
gar ao fumo, o azul do céu foi 
substituído pelo cinzento das 
cinzas, as vidas vestiram-se de 
luto, mataram-se certezas, se-
meou-se o pânico. E o mundo 

assistiu pelas televisões, incré-
dulo, em choque, impotente, 
inicialmente sem perceber se 
se tratava de um acidente ou 
de um atentado. As Torres Gé-
meas do World Trade Center, 
dois dos edifícios mais altos 
do mundo e que representa-
vam não apenas uma atracção 
turística pela sua imponência 
e beleza e pela forma como 
rasgavam os céus, mas, mais 
do que isso, tratavam-se dos 
locais de trabalho de milha-
res de pessoas, de dezenas de 
nacionalidades, simbolizan-
do toda a força económica do 
país, ruíram, sim ruíram, co-
mo um frágil castelo de cartas, 
com milhares de vidas lá den-
tro, após terem sido atingidas 
por dois aviões. Talvez desde 
o ataque militar a Pearl Har-
bor que a segurança era como 
um dado adquirido. A possi-
bilidade de um ataque terro-
rista podia acontecer em qual-
quer local, mas não nos Esta-
dos Unidos. Mas, a 11 de Se-
tembro de 2001, o impossível 
aconteceu.

A morte, o luto, as sequelas 
deste atentado ficaram mar-
cadas na memória das pes-
soas. Não apenas na memó-
ria dos que viram as suas vi-
das destroçadas pela tragédia, 
não apenas na memória dos 
familiares das vítimas. Mas na 
memória de todos! O mundo 
mudou, as certezas mudaram, 
as regras de segurança muda-
ram. O mundo passou a exi-
bir mais uma cicatriz profun-
da que atravessa, num só ras-
go, da epiderme, à derme, até 
chegar à hipoderme. Cicatriz 

que marca a humanidade e 
que cirurgia alguma conse-
guirá apagar. Quase três mil 
mortos. Inocentes! Cerca de 
90 países a chorar os seus. O 
mundo enlutado. 

Hoje, no local exacto on-
de ficavam as Torres Gémeas, 
símbolo de dor, luto e silên-
cio, estão duas piscinas enor-
mes, com os nomes das víti-
mas gravados em bronze nos 
dois espelhos de água. Aqui a 
emoção fala mais alto, por es-
tas vítimas e por todas as ou-
tras vítimas espalhadas pelo 
mundo, muitas delas sem me-
moriais, sem nomes gravados, 
sem páginas da história que 
as lembrem e homenageiem. 
Neste local pede-se pelas fa-
mílias, reza-se pela humani-
dade, deixa-se que o som da 
água das fontes do Memorial 
do 11 de Setembro seja o úni-
co som a quebrar o silêncio 
que se impõe.

“Nenhum dia vos apagará 
da memória do tempo” (No 
day shall erase you from the 
memory of time”). É com es-
ta inscrição que o Museu Na-
cional Memorial do 11 de Se-
tembro lembra as vítimas não 
identificadas do atentado ter-
rorista. E é com esta inscrição 
que recordaremos todas as ví-
timas, sem voz e sem nome, 
que a crueldade humana, di-
tada por injustificáveis razões 
de ordem religiosa, política e 
económica, vai ceifando. E é 
com estas palavras gravadas 
no peito, que lembraremos, 
por nós e por eles, que a co-
ragem tem de ser maior que o 
medo.  
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Papa francisco

9 DE SETEMBRO 2020 · Amar todos, 
inclusive os inimigos, é difícil - diria 
que é uma arte! Mas é uma arte que 
pode ser aprendida e melhorada. O 
verdadeiro amor, que nos torna fe-
cundos e livres, é sempre expansivo 
e inclusivo. Este amor cuida, cura e 
faz bem. #AudiênciaGeral

9 DE SETEMBRO 2020 · O bem co-
mum requer a participação de to-
dos. Se cada um contribuir com a 
sua parte, e se ninguém for excluído, 
podemos regenerar boas relações 
a nível comunitário, nacional e in-
ternacional e também em harmonia 
com o meio ambiente. #LaudatoSì

economia de francisco

“Franciscanismo e 
Economia” é o tema deste 
ano do Pátio de Francisco
Eike Schmidt, Donatella Bianchi, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, Tito Boeri são alguns dos no-
mes confirmados para participar presencial ou 
virtualmente no «Pátio de Francisco» deste mês 
de Setembro, na cidade de Assis (Itália) e intitula-
do “Franciscanismo e Economia”.
O evento a realizar de 18 a 20 de Setembro, em 
Assis, conta com a presença, entre outros do di-
retor da Galeria degli Uffizi de Florença, Eike Sch-
midt; da presidente do WWF Itália (“World Wide 
Fund for Nature”), Donatella Bianchi; do diretor 
geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus 
(em conexão de Genebra), do economista Tito 
Boeri (conectado de Milão), do historiador Franco 
Cardini, do professor de Filosofia e Ética da Infor-
mação da Universidade de Oxford, Luciano Flori-
di, e do director do L’Espresso, Marco Damilano.
Meio ambiente, economia, arquitetura, francis-
canismo, filosofia e arte são algumas das áreas 
temáticas que vão ser abordadas nos encon-
tros, reinventados para esta edição especial que 
inclui participação presencial, mas também em 
streaming.

Internacional

Igreja apela à oração para uma saída pacífica 
para a crise na Bielorrússia

A Fundação Ajuda à 
Igreja que Sofre (AIS) 
apelou à oração para 
uma saída pacífica pa-

ra a crise na Bielorrússia, des-
tacando a acção da Igreja Ca-
tólica em favor da paz.

Magda Kaczmarek, especia-
lista da fundação pontifícia nos 
assuntos da Bielorrússia, des-
tacou a importância da men-
sagem de D. Tadeusz Kondru-
siewicz, lembrando que “não 
haverá verdade onde a violência 
triunfa”, tendo pedido “a todos 
os benfeitores” da Ajuda à Igre-
ja que Sofre “para rezarem pela 
paz e contra o ódio”.

A Bielorrússia vive uma 
“grave crise política” de “con-
sequências imprevisíveis” na 
sequência das eleições presen-
ciais de 9 de Agosto que reele-
geram para um sexto mandato 
o presidente Alexander Luka-
shenko, há 26 anos no po-
der, mas foram consideradas 
“fraudulentas pela oposição”.

Os protestos por eleições 
livres continuaram nos dias 5 
e 6 de Setembro e a Fundação 
AIS alerta para o “aumento em 
algumas dezenas o número de 
manifestantes detidos pelas 
forças policiais”.

O arcebispo de Minsk e 
presidente da Conferência dos 
Bispos Católicos da Bielorrús-
sia, D. Tadeusz Kondrusievicz, 
que criticou a violência poli-
cial contra os manifestantes 
ficou retido “sem explicação” 
na fronteira com a Polónia, no 
regresso de uma reunião de 
trabalho, a 31 de Agosto.

O presidente do Conselho 
das Conferências Episcopais 
da Europa (CCEE), cardeal 
Angelo Bagnasco, arcebispo 
emérito de Génova, defendeu 
o primado do diálogo, apelan-
do ao regresso do arcebispo de 
Minsk ao seu país, num comu-
nicado publicado no dia 3 de 
Setembro.

A Fundação Ajuda à Igre-
ja assinala que a Igreja Católi-
ca tem “procurado evitar” que 
a Bielorrússia fique refém da 
violência e o arcebispo Tadeu-
sz Kondrusiewicz que classi-
ficou que a crise “sem prece-
dentes”, e que se “agrava de dia 
para dia”, anunciou uma pe-
regrinação de uma imagem 
de São Miguel Arcanjo em 
quatro igrejas-catedrais, em 
Setembro.

Na sua mensagem, o presi-
dente da Conferência dos Bis-
pos Católicos da Bielorrússia 
que refere as “dificuldades” 
causadas pelo regime ateísta 
totalitário observa que “ape-
nas no início dos anos 90 do 
século passado” o país “obteve 
a liberdade” que pode ser con-
siderado “um grande dom” e 
“uma grande tarefa”.

Já no dia 16 de Agosto, o 
Papa Francisco disse seguir 
“com atenção a situação pós-
-eleitoral” na Bielorrússia e 
apelou “ao diálogo, à recusa 
da violência e ao respeito pela 

justiça e o Direito”.
No seu relatório sobre li-

berdade religiosa, a fundação 
pontifícia Ajuda à Igreja que 
Sofre explica que a liberdade 
religiosa “é garantida pelo ar-
tigo 31º da Constituição e per-
mite que os indivíduos pro-
fessem quaisquer crenças re-
ligiosas e participem em actos 
de culto, desde que não este-
jam proibidos por lei” e recor-
da que o presidente Alexan-
der Lukashenko encontrou-
-se com o Papa Francisco para 
discutir as relações bilaterais, 
em Maio de 2016, no Vaticano.
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[Igreja Viva] O plano pas-
toral deste novo ano fala de 
uma Igreja “sinodal e samari-
tana”. Como é que a pastoral 
penitenciária se insere neste 
tema?
[Pe. João Torres] A Pastoral 
Penitenciária de Braga, na sua 
missão, tenta imitar os pri-
meiros três gestos do bom sa-
maritano: ver, deter-se e to-
car. Ver as feridas de um re-
cluso, pois um recluso não é 
apenas o crime que cometeu. 
Um recluso é uma vida. O cri-
me, um acontecimento nela. 
Que a marca. Que, muitas ve-
zes é consequência dela. Mas 
que não a apaga. É ela, a vida 
inteira já vivida, que deve to-
mar-se como lugar de encon-
tro.... num país católico como 
o nosso, raramente se fala dos 
reclusos, das suas vitimas e 
das sua famílias. É importante 
que a Igreja de Braga, como o 
bom samarinano esteja dispo-
nível para deter-se diante dos 
homens e das mulheres que 
se encontram presos. Que pa-
re um pouco para deter-se no 
interior da vida daquela gen-
te que geme e chama. Para lá 
das promessas e dos discur-
sos é necessário tocar, fazer-
-se próximo... Não é espontâ-
neo tocar o condenado, o cri-
minoso, o ladrão. Jesus mos-

tra-nos que amar não é um 
facto emotivo, mas um facto 
que precisa de mãos, de tato, 
é concreto, tangível. É nesta 
linha de pensamento que se 
insere a pastoral penitenciária 
no plano pastoral deste novo 
ano.

[Igreja Viva] Para quem não 
conhece, que trabalho é que 
a pastoral penitenciária aqui 
em Braga desempenha?
[Pe. João Torres] Para além 
da celebração da Eucaristia, 
da formação cristã de alguns 
reclusos e da celebração do 
sacramento da reconciliação 
existem vários projectos nos 
Estabelecimentos Prisionais 
de Braga e Guimarães. Tan-
to uma como a outra cadeia 
têm alguns voluntários que 
são autênticas pérolas hu-
manitárias. Estamos a desen-
volver há vários anos o “Café 
com...”,  que consiste em con-
vidar uma pessoa para parti-
lhar a sua experiência de vi-
da à volta de uma mesa de ca-
fé dentro do estabelecimento 
prisional. Temos também um 
projecto de intercâmbio des-
portivo que consiste da reali-
zação de jogos de futebol en-
tre voluntários e os reclusos, 
temos um projecto de inter-
câmbio desportivo com jogos 

de mesa e de salão que abran-
ge a realização de jogos e tor-
neios de damas e xadrez en-
tre voluntários e os reclusos... 
Temos o projecto “Capacita-
-te”, que trata de aproximar a 
população prisional da socie-
dade civil, levando informa-
ção e apoio na resolução de 
pequenos problemas que fi-
cam pendentes no exterior. O 
projecto “Cidadania – Nós e 
os Outros” compreende uma 
série de sessões no âmbito 
da reestruturação comporta-
mental e social, promoção do 
bem-estar pessoal e a inclusão 
social, através de actividades 
dinâmicas como debates so-
bre temas variados da actuali-
dade. O projecto “Rasgar Ho-
rizontes” realiza a projeçcão 

de uma filme por semana, o 
projecto “Correio da Espe-
rança” que consiste na corres-
pondência escrita entre gru-
pos de jovens e os reclusos e o 
projecto Mais Natal, em Pris-
cos, que aposta na formação 
em construção civil dos re-
clusos, com vista à aquisição 
de novas competências téc-
nicas e sociais no apoio à sua 
reinserção e integração social 
e profissional. 

[Igreja Viva] De que forma 
é que todo esse trabalho foi 
afectado pela pandemia?
[Pe. João Torres] Todas as ac-
tividades foram suspensas. 

[Igreja Viva] Qual foi o im-
pacto da paragem do traba-

lho da pastoral penitenciária 
junto dos reclusos?
[Pe. João Torres] Como não 
fui mais aos estabelecimentos 
prisionais, não sei qual foi o 
impacto.

[Igreja Viva] Existe uma cer-
ta narrativa, na sociedade, e 
até em alguns quadrantes po-
líticos, que se devem apro-
veitar os reclusos para servir 
de “mão-de-obra barata” pa-
ra tarefas como a limpeza de 
florestas ou mesmo o com-
bate a incêndios. Essas ideias 
coadunam-se com a mensa-
gem de uma Igreja “sinodal e 
samaritana”?
[Pe. João Torres] Ordinaria-
mente os reclusos não dizem: 
“estou a passar o tempo”, di-

Coordenador da assistência aos estabelecimentos 
prisionais desde 2013, o Pe. João Torres conhece bem 
a realidade dos reclusos e do complicado trabalho 
de reinserção social. Ao igreja viva descreveu a 
importância de não abandonar esta fatia da população 
e de lhe dar uma segunda oportunidade.

ENTREVISTA

"DAR TRABALHO 
A RECLUSOS 
É ESSENCIAL 
PARA REDUZIR 
A REINCIDÊNCIA"
JOÃO PEDRO QUESADO (TEXTO)
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Já conheci gente que quer 
corrigir o mal que fez. 
E isso fez-me tanto bem. 
Faz-nos falta um mundo 
ao jeito de Jesus, onde os 
imperdoáveis encontram 
perdão que os cure e os 
"impecáveis" encontram 
verdade que os converta.

regressar. Sem uma verdadei-
ra política de reinserção so-
cial é impensável que alguém 
volte à sociedade e não volte 
a cometer os mesmos crimes 
que tantas vezes os levaram à 
prisão. 

[Igreja Viva] Porque é que 
estas pessoas merecem uma 
segunda oportunidade?
[Pe. João Torres] Ele há gente 
que fez coisas horríveis, on-
de é mais natural e, porven-
tura saudável, para alguns de-
testar, retaliar e vingar! Esta-
mos sempre preparados para 
montar a forca alguém. Par-
tir-lhes as pernas como se 
fossem simples bonecos. Já 
conheci gente que quer cor-
rigir o mal que fez. E isso fez-
-me tanto bem. Faz-nos tan-
ta falta um mundo ao jeito 
de Jesus, onde os imperdoá-
veis encontram perdão que 
os cure e os “impecáveis” en-
contram verdade que os con-
verta. Muitos reclusos valo-
rizam muito as oportunida-
des que lhes são dadas. Te-
mos de apostar neles, não 
podemos ficar com medo 
de que as coisas não corram 
bem, porque há muita gente 
com competências que só ne-
cessita que se lhes dêem um 
caminho para poderem ser 
úteis no futuro. 

[Igreja Viva] Essa segunda 
oportunidade é concretizada?
[Pe. João Torres] Só posso fa-
lar pelo que faço e pelo que 
conheço. O investimento no 
projeto “Mais Natal – Pris-
cos” já acolheu cerca 40 re-
clusos. Este projecto nasceu 
da urgência da necessidade 
do encontro, do dar o pri-
mado às pessoas sobre as es-
truturas, do repensar o rela-
cionamento humano, a par-
tilha dos dons e dos bens. O 
que se pretendeu é que atra-
vés do trabalho o recluso te-
nha uma atividade, e, acima 
de tudo, saia da prisão cons-
ciente de que não quer voltar. 
A mais-valia deste projecto é 
que ele apresenta bastantes 
oportunidades e capacitação 
para a empregabilidade dos 
reclusos nele inseridos. Pro-
move a capacitação, o desen-
volvimento de competências 
pessoais e sociais e a inclusão 
social e profissional do reclu-
sos. Hoje em dia, a reinserção 
dos reclusos está a ser mais 
difícil, não só devido à crise 
que afecta as empresas, como 
também pelo facto da socie-
dade desconfiar das pessoas 
que foram detidas, o que au-
menta, conforme o tipo de 
crime praticado pelo recluso.

zem sim: “estou a matar o 
tempo”. E matar o tempo não 
é vivê-lo nem usufruir de-
le, é a aniquilação mais sim-
ples. Os reclusos cumprem a 
sua pena e depois saem sem 
grandes perspectivas. Saem 
com cadastro criminal, sem 
um currículo apresentável, 
sem qualificações pessoais 
e profissionais. Deveriam 
exercer um trabalho orien-
tado para a formação, para a 
produtividade, para a imple-
mentação da disciplina e da 
obediência, para formar há-
bitos e comportamentos de 
maneira a reforçar a cons-
ciência dos deveres morais, 
familiares e sociais. O traba-
lho ajudaria a obter mais res-
ponsabilidades, conhecimen-

tos, competências, ocupando 
o tempo de forma produtiva. 
Dar trabalho a reclusos é es-
sencial para reduzir a rein-
cidência no crime. Traz no-
vas perspectivas e expectati-
vas para o recluso vislumbrar 
uma nova forma de relacio-
namento com a sociedade e 
atenuar a estigmatização des-
ta em relação a eles. O traba-
lho promove e facilita o de-
senvolvimento pessoal do 
recluso, aumentando a mo-
tivação, a autoestima, o au-
to conceito e a atitude empá-
tica. Capacita o recluso para 
uma procura de emprego efi-
caz e facilita a reinserção so-
cial do recluso e a integração 
no mercado de trabalho. Ob-
viamente que era necessário 

regulamentar o trabalho dos 
reclusos para não termos no-
vos escravos. Acredito que a 
grande maioria deles prefere 
trabalhar.  

[Igreja Viva] Como é que se 
reintegram os reclusos na 
sociedade depois de cum-
prida a pena a que foram 
condenados?
[Pe. João Torres] A prisão 
não é descrita como um local 
de regeneração e ressociali-
zação, muito pelo contrário, 
incentiva a comportamen-
tos de revolta e de violência 
característicos na população 
carcerária. O inevitável con-
tato entre diferentes cate-
gorias de reclusos e os mo-
dos de controlo da popula-

ção prisional em vigor são 
propícios à valorização e ao 
desenvolvimento de capaci-
dades criminosas. Os reclu-
sos acumulam um conjunto 
de handicaps, marcados por 
comportamentos de rebel-
dia, personalidades instáveis 
sem projetos de futuro cons-
truídos; níveis educacionais 
e económicos consideravel-
mente baixos, acompanha-
dos de trajetórias familiares 
complexas. A marginalida-
de e desintegração social são 
consideráveis em razão de 
um contexto social de prove-
niência e vivência que os fa-
vorece. Muitos não têm famí-
lia, não têm condições e pre-
cisam de ficar nalgum sitio. 
Muitos não tem para onde 
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Is 55, 6-9 
Leitura do Livro de Isaías  
Procurai o Senhor, enquanto se 
pode encontrar, invocai-O, enquanto 
está perto. Deixe o ímpio o seu 
caminho e o homem perverso os 
seus pensamentos. Converta-se ao 
Senhor, que terá compaixão dele, 
ao nosso Deus, que é generoso 
em perdoar. Porque os meus 
pensamentos não são os vossos, 
nem os vossos caminhos são os 
meus – oráculo do Senhor –. Tanto 
quanto o céu está acima da terra, 
assim os meus caminhos estão 
acima dos vossos e acima dos 
vossos estão os meus pensamentos. 
    
Salmo responsorial
Salmo  144 (145), 2-3.8-9.17-18 (R. 18a)    
Refrão: O Senhor está perto de quantos 
O invocam.  

LEITURA II Filip 1, 20c-24.27a
Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Filipenses
Irmãos: Cristo será glorificado no 
meu corpo, quer eu viva quer eu 
morra. Porque, para mim, viver é 
Cristo e morrer é lucro. Mas, se viver 
neste corpo mortal me permite um 
trabalho útil, não sei o que escolher. 
Sinto-me constrangido por este 
dilema: desejaria partir e estar com 
Cristo, que seria muito melhor; mas 
é mais necessário para vós que eu 
permaneça neste corpo mortal. 
Procurai somente viver de maneira 
digna do Evangelho de Cristo.  
  

“Mandou-os para a sua vinha”

itinerário

REFLEXÃO
Deus toma a iniciativa de vir ao nosso 
encontro e a todos oferecer o seu amor. 
Ele quer-nos assim, à sua imagem e 
semelhança, sempre disponíveis para 
amar e perdoar. Por isso, continua “a 
contratar trabalhadores para a sua vinha: 
[...] Ide vós também para a minha vinha”.

“Mandou-os para a sua vinha”
O centro da parábola está no ser e agir de 
Deus que quer inspirar a nossa vivência 
pessoal e comunitária. Os critérios de 
política social e de justiça distributiva não 
são a chave de leitura desta parábola.
Ainda que, para muitos, seja estranho, 
Deus não nos trata segundo a lógica da 
produtividade do trabalho, mas insiste 
sempre numa nova oportunidade. Dos 
primeiros aos últimos, o objectivo é o 
mesmo: «mandou-os para a sua vinha».
A gratuidade revoluciona os nossos estilos 
de vida, em especial os que apenas se 
centram em obter mais lucros, em ter mais 
dinheiro. Jesus Cristo destaca a bondade e 
a generosidade, a partilha e a fraternidade. 
Nobres princípios para a comunidade 
cristã!
O final parece inesperado. Mas a verdade 
é que os critérios não são desajustados. 
Até são do nosso agrado, quando nos 
situamos do lado dos beneficiados, os 
que são contratados em «último» lugar, 
no final do dia. O problema é quando 
estamos entre os «primeiros»: ficamos 
incomodados com a generosidade. O que 
é que te sugere a maneira de ser e de agir 
de Deus?
O nosso suposto prejuízo, segundo a 
lógica da justa retribuição conforme 
o trabalho de cada um, esquece a 
gratuidade e a partilha e centra-se na 
inveja e na murmuração. Tal e qual como 
os primeiros contratados da parábola!

EVANGELHO Mt 20, 1-16a 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos a seguinte parábola: “O 
reino dos Céus pode comparar-se a 
um pro prie tário, que saiu muito cedo 
a contratar trabalhadores para a sua 
vinha. Ajustou com eles um denário 
por dia e mandou-os para a sua vinha. 
Saiu a meia-manhã, viu outros que 
estavam na praça ociosos e disse-lhes: 
«Ide vós também para a minha vinha e 
dar-vos-ei o que for justo». E eles foram. 
Voltou a sair, por volta do meio-dia e 
pelas três horas da tarde, e fez o mesmo. 
Saindo ao cair da tarde, encontrou 
ainda outros que estavam parados e 
disse-lhes: «Porque ficais aqui todo o 
dia sem trabalhar?». Eles responderam-
lhe: «Ninguém nos contratou». Ele 
disse-lhes: «Ide vós também para a 
minha vinha». Ao anoitecer, o dono 
da vinha disse ao capataz: «Chama os 
trabalhadores e paga-lhes o salário, a 
começar pelos últimos e a acabar nos 
primeiros». Vieram os do entardecer e 
receberam um denário cada um. Quando 
vieram os primeiros, julgaram que iam 
receber mais, mas receberam também 
um denário cada um. Depois de o terem 
recebido, começaram a murmurar contra 
o proprietário, dizen do: «Estes últimos 
trabalharam só uma hora e deste-lhes a 
mesma paga que a nós, que suportámos 
o peso do dia e o calor». Mas o 
proprietário respondeu a um deles: 
«Amigo, em nada te prejudico. Não foi 
um denário que ajustaste comigo? Leva 
o que é teu e segue o teu caminho. Eu 
quero dar a este último tanto como a 
ti. Não me será permitido fazer o que 
quero do que é meu? Ou serão maus 
os teus olhos porque eu sou bom?». 
Assim, os últimos serão os primei ros e 
os primeiros serão os últimos”.        

Inveja e murmuração
A inveja e a murmuração destroem a 
comunidade. São uma janela aberta 
para a entrada do mal, uma barreira 
ao amor e ao perdão. São um veneno 
que divide a comunidade. O Papa 
Francisco não se cansa de alertar para 
estes dois grandes males pessoais e 
comunitários.
A pessoa invejosa é amarga: não sabe 
cantar, não sabe louvar; não conhece a 
alegria, pois está sempre mais fixa nos 
dons e nas capacidades dos outros do 
que na sua própria vida. É um semeador 
da amargura em toda a comunidade. 
Porque quando uma pessoa não tolera 
que outra tenha algo que ela não tem, 
tenta «rebaixá-la», fala mal dela, usa a 
arte destruidora da coscuvilhice. Tudo 
isto não é viver de maneira digna do 
Evangelho!

“Viver de maneira digna do Evangelho”
Jesus Cristo faz-nos ver a vida de 
um modo diferente. A proposta é 
aproximar-nos do estilo divino, quer 
converter os nossos olhares e os nossos 
corações para acolher os pensamentos e 
os caminhos de Deus.
A Carta aos Filipenses diz-nos que, 
ao agir de acordo com a lógica de 
Deus, começamos a «viver digna do 
Evangelho de Cristo’.
A misericórdia e a bondade, como vimos 
nos dois primeiros episódios desta 
‘série’ («A união faz a diferença»), não 
se opõem à justiça, mas superam-na 
com a dinâmica do amor. O Mestre volta 
a mostrar que não é para fazer contas, 
mas para dar um salto de qualidade, em 
busca da verdadeira fraternidade. Será 
possível esta prática no quotidiano da 
nossa comunidade?

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

XXV DOmingo Comum

Colocar-se-á um tronco de videira, junto do qual aparecerão 
quatro velas iguais acesas.
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Semear esperança
Acólitos
A recompensa do trabalho na vinha do 
Senhor é a alegria de servir. Colocar a sua 
alegria no salário que se vai receber no fim 
do dia equivale a seguir a sua trajetória 
e não a seguir Jesus no caminho que 
ele nos abre com o seu exemplo e a sua 
Palavra. Expurgo o meu serviço eclesial de 
qualquer avidez pelo dinheiro?

Leitores
Quando proclamamos a Palavra 
de Deus, devemos estar sempre 
penetrados pelo espírito de urgência: 
“Procurai o Senhor, enquanto se 
pode encontrar”. Essa premência 
está bem patente no grito inicial de 
João Batista e de Jesus: “O Reino de 
Deus está próximo!”. Procuro, pela 
leitura, desinstalar as pessoas da 
sua tranquilidade imóvel e suscitar a 
urgência da conversão?

Ministros Extraordinários 
da Comunhão
O serviço do cristão não tem prazo de 
validade; ninguém é demasiado velho 

ou demasiado doente. Morrer para ir 
ter com Cristo deve ser o nosso desejo, 
servir enquanto se for útil para o 
anúncio do Evangelho deve ser a nossa 
disponibilidade. Estou verdadeiramente 
disponível para servir enquanto for útil 
no limite das minhas forças, sabendo 
que o meu único desejo é estar com 
Cristo?

Celebrar com esperança
Homilia
. O profeta enche-nos o coração de 
esperança quando afirma que Deus 
tem sempre compaixão de nós e é 
generoso em perdoar. Quanto é belo 
saber e sentir o amor de Deus sobre 
a sua criação. Além disso, o Senhor, 
rico em perdão, dá a cada um o tempo 
necessário para que se converta.
. Na leitura de São Paulo, 
encontramos o ideal de todo o cristão 
que deve seguir a pessoa de Jesus 
Cristo e imitá-l’O em tudo: “para 
mim viver é Cristo”. Aconteça o que 
acontecer quer à vida de Paulo, quer 
à nossa vida, tudo será por Cristo. Os 

cristãos deverão sentir esta confiança 
de se sentir outro Cristo. Ele deve ser 
o protagonista da nossa vida. Sem 
separação nem confusão, os cristãos 
são chamados à entrega total Àquele 
que nos criou e deu a vida por nós. 
“Procurai somente viver de maneira 
digna o Evangelho de Cristo”.
. O Evangelho deste domingo desafia-
nos a alegrarmos com o que os outros 
têm mais do que nós, mesmo quando 
não temos direito àquilo. Somos 
desafiados a deixar o rancor que habita 
em nós. A nossa tendência de ser 
invejosos foi desmascarada por Jesus e 
nunca nos dará o que não temos; aliás, 
ela surge como uma tentação muito 
grande, sobretudo quando pensamos 
que temos direito a alguma coisa que 
só outra pessoa possui. Como reagimos 
nestas alturas?

Oração Universal
Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai, 
que está perto de quantos O invocam 
e é misericordioso para com todos, e 
supliquemos confiadamente, dizendo 
(ou: cantando): 
R. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. 

1. Para que haja quem trabalhe na vinha 
do Senhor em todas as horas da tarde e 
da manhã, oremos.

2. Para que os responsáveis pela 
economia mundial não se fechem às 
necessidades de ninguém, mas defendam 
os direitos dos mais pobres, oremos.

3. Para que todos os cidadãos tenham 
emprego, os camponeses tempo 
favorável às colheitas e cada família uma 
digna habitação, oremos.

4. Para que as nossas aldeias, vilas e 
cidades sejam lugares de convivência e 
amizade, oremos.

5. Para que os membros da nossa 
assembleia dominical sintam gosto 
em trabalhar no serviço do Evangelho, 
oremos.

Senhor, nosso Deus, fazei que a Palavra 
de Jesus nos desperte para o trabalho da 
sua vinha. Ele que é Deus convosco na 
unidade do Espírito Santo.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Eu darei ao meu povo a salvação 
– A. Cartageno
— Apresentação dos dons: Sois, Jesus, o meu Deus – M. 
Borda
— Comunhão: O Cordeiro de Deus é o nosso Pastor – C. 
Silva
— Final: Vou cantar o Vosso nome  – S. Marques

Eucologia
Orações presidenciais: Orações próprias do XXV 
Domingo do Tempo Comum (Missal Romano, 419)
Prefácio: Prefácio I dos Domingos do Tempo 
Comum (Missal Romano, 476) 
Oração Eucarística: Oração Eucarística II (Missal 
Romano, 524ss)

Viver na esperança
Nesta semana, marcada pela parábola dos 
trabalhadores da vinha, somos convidados a 
refletir sobre o modo como estamos a dar do nosso 
tempo à Evangelização. Faço-o desprendidamente 
ou espero receber uma recompensa maior que os 
meus irmãos que estão no mesmo barco que nós?

A versão completa do subsídio litúrgico encontra-se
disponível em www.arquidiocese-braga.pt/liturgia/
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“Este é um livro simples que nasce 
como resultado da paixão de nos 
aproximarmos de Jesus, o Jesus 
no qual os cristãos creem, o Jesus 
apresentado no Evangelho, tão 
necessitado de ser conhecido e 
descoberto por diferentes pontos 
de vista. Um deles é o histórico, com 
as metodologias adequadas para 
discernir o que os textos significam, 
bem como as implicações que podem 
ter na vida dos seguidores de Jesus.”

peregrinar a jesus 
Ariel Álvarez Valdés, 
José Carlos Bermejo

9,5€

Compre online em 
www.livrariadm.pt

Igreja Nova de Amorim é agora centenária
A paróquia de Amorim, na Póvoa de 
Varzim, celebrou no passado sába-
do, dia 5 de Setembro, o 100º ani-
versário da sua Igreja Nova. A cele-
bração foi organizada pelo Conselho 
Económico Paroquial e a comuni-
dade marcou presença na igreja ao 
longo de todo dia.
Nas palavras do pároco, padre Gui-
lherme, “não podemos estar em fes-
ta como a ocasião merecia, fizemos 
o que possível, pela saúde de todos. 
Rezamos por quantos pagaram e 
ajudaram a construir esta igreja, por 
quantos a zelaram ao longo des-
tes 100 anos, e recordamos a sua 
história”.
O padre Guilherme referiu ainda 
que “em Amorim confiamos na Di-
vina Providência, na certeza de que 
em breve vamos poder comemorar 
juntos esta data, como a família e os 
Amorinenses merecem. Amorim sa-
be reconhecer e agradecer”.
No exterior do dia foi descerra-
da uma placa comemorativa do dia, 
uma cerimónia que não foi publici-
tada para evitar aglomerações de 
pessoas. 
A fundação da Igreja Nova deve-se à 
iniciativa de quatro irmãos emigra-
dos no Brasil. Manuel João Gomes 

de Amorim, António João Gomes de 
Amorim, Francisco João de Amorim 
e Joaquim José Gomes de Amorim 
compraram o terreno, encomendaram 
o projecto ao arquitecto Adães Ber-
mudes e em fins de Outubro de 1905 
começaram as obras de construção 
do edifício, que duraram até 1910.

Com a implantação da República, 
devido ao ambiente anticlerical e 
à nacionalização dos bens da Igre-
ja, o edifício manteve-se fechado 
por dez anos. A bênção solene da 
igreja foi feita pelo Arcebispo Pri-
maz de então, D. Manuel Vieira de 
Matos.


