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Breves

Papa admite risco de cisão 
na Igreja Católica e lamenta 
críticas “elitistas” 
O Papa Francisco admitiu o risco de um “cisma” 
na Igreja Católica, lamentando o comportamen-
to de algumas pessoas que “apunhalam pelas 
costas”.
“Existe sempre a opção cismática na Igreja, sem-
pre, é uma das opções que o Senhor deixa à li-
berdade humana. Eu não tenho medo de cismas, 
rezo para que não existam, porque está em jogo a 
saúde espiritual de tantas pessoas. Que exista o 
diálogo, que exista a correcção se houver algum 
erro, mas o caminho do cisma não é cristão”, dis-
se aos jornalistas no voo de regresso a Roma.
Francisco realçou que as críticas ao seu pontifi-
cado não se limitam a sectores católicos norte-
-americanos, mas “existem um pouco por toda a 
parte, mesmo na Cúria” Romana.
“Fazer uma crítica sem querer ouvir a resposta e 
sem fazer o diálogo é não amar a Igreja, é seguir 
atrás de uma ideia fixa, mudar o Papa ou criar um 
cisma”, advertiu, falando em grupos que se sepa-
ram do povo, “da fé do povo de Deus”.

Papa reforça mensagem pela 
pacificação de Moçambique
O Papa reforçou os seus apelos pela pacificação 
de Moçambique, no dia seguinte a ter concluído 
a sua quarta viagem ao continente africano, com 
passagem por Maputo.
“Em Moçambique, fui lançar sementes de espe-
rança, paz e reconciliação numa terra que sofreu 
tanto no passado recente devido a um longo con-
flito armado e que na primavera passada foi atin-
gida por dois ciclones que causaram danos muito 
sérios. A Igreja continua a acompanhar o proces-
so de paz, que deu um passo em frente no dia 1 
de Agosto, com um novo acordo entre as partes”, 
declarou, na audiência pública semanal, perante 
milhares de peregrinos reunidos na Praça de São 
Pedro.
De regresso ao Vaticano, após quase uma se-
mana de ausência, Francisco quis agradecer o 
trabalho de mediação da comunidade católi-
ca de Santo Egídio, em favor da paz no território 
moçambicano.

ASSEMBLEIA GERAL

Fraternidade sacerdotal das dioceses 
de Braga e Viana do Castelo
CONVOCATÓRIA

Dando cumprimento ao Artigo 14.º do 
Estatuto, convoco a Assembleia Geral da 
Fraternidade Sacerdotal das Dioceses de 
Braga e Viana do Castelo para as 14 ho-
ras do dia 24 de setembro de 2019, no 
Centro Cultural e Pastoral da Arquidio-
cese de Braga, a qual será subordinada à 
seguinte 

ORDEM DE TRABALHOS
1. Leitura e aprovação da ata da reunião 
anterior.
2. Apresentação, discussão e aprova-
ção do Relatório e Contas relativo ao ano 
2018.
3. Eleição da nova direção.
4. Revisão das cotas dos associados.
5. Esclarecimento sobre o seguro dos 
associados.

6. Esclarecimento sobre o património da 
Fraternidade.
7. Assuntos a apresentar pela direção ou 
pelos presentes.

Se à hora indicada não estiver presen-
te a maioria legal dos associados, a As-
sembleia funcionará 30 minutos mais 
tarde, com qualquer número de mem-
bros, tornando-se obrigatórias todas as 
deliberações.

Antes da ordem do dia, proceder-se-á à 
celebração solene do ofício de defuntos 
em sufrágio dos associados e benfeitores 
falecidos (artigo 6.º do Estatuto).

Braga, 11 de setembro de 2019

O Presidente da Assembleia Geral
(Cónego Vítor José Novais)

Jornadas de Comunicação debatem importância  
da imagem e utilização do Instagram

O Secretariado Nacional das Comunica-
ções Sociais e a Rede Mundial de Oração 
do Papa em Portugal promovem, a 26 e 
27 de Setembro, uma nova edição das 
Jornadas de Comunicação, dedicadas ao 
tema “O impacto da imagem”.
“O objectivo destas Jornadas é aprofun-
dar o tema da comunicação na perspec-
tiva dos jovens, na qual a imagem tem 
um papel preponderante. Por isso, a re-
de social em destaque é o Instagram.”
A iniciativa, que vai decorrer na Domus 
Carmeli, em Fátima, integra pelo segun-
do ano consecutivo as Jornadas Nacio-
nais de Comunicação Social, promovi-
das pelo Secretariado Nacional das Co-
municações Sociais, e as IV Jornadas de 
Comunicação Digital, promovidas pela 
Rede Mundial de Oração do Papa em 
Portugal.
O programa inclui reflexões sobre os 
desafios da comunicação da Igreja aos 
jovens, estratégias de comunicação de 
eventos, marcas e pessoas e como usar 
o Instagram na comunicação de uma 
instituição eclesial.
A conferência inicial, “Imagem – Um ca-
nal de comunicação com o homem da 

era digital”, é proferida pelo monsenhor 
Lucio Adrian Ruiz, secretário do Dicas-
tério para a Comunicação (Santa Sé).
Na tarde de Quinta-Feira, o primei-
ro painel debate sobre “Comunicar um 
evento, um produto, uma pessoa”, com a 
participação de Ricardo Florêncio, res-
ponsável da comunicação do Rock in 
Rio, e de Fábio Lopes, conhecido como 
Conguito, locutor na Rádio Mega Hits.
“Comunicar na era da convergência 
multimédia” e “Comunicar no Instagram” 
são os temas que encerram o primeiro 
dia de trabalhos.
A Sexta-Feira começa com uma confe-
rência sobre “Instagram: a influência e o 
poder da imagem – Estratégias e Práti-
cas”, por Paulo Salgado, docente da Uni-
versidade do Minho, antes da elabora-
ção das conclusões.
Acrescentando uma vertente mais prá-
tica às Jornadas, o programa prevê, na 
tarde de Sexta-Feira, 27 de Setembro, 
dois workshops sobre Design de comu-
nicação de eventos (cartazes, posts para 
várias redes sociais) e captação e ela-
boração de pequenos vídeos institucio-
nais, breves declarações ou entrevistas.
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[Igreja Viva] Em 2017/18 o 
plano pastoral queria “Des-
pertar esperança”; em 2018/19 
o objectivo foi “Ser espe-
rança”. Qual é o significa-
do de “Levantar-se e semear 
esperança”?
[Pe. Sérgio Torres] O nosso 
objectivo, no fundo, foi co-
meçar por dentro – e por is-
so o primeiro tema era “Des-
pertar esperança” e o subtítu-
lo do próprio programa era 
proporcionar o encontro pes-
soal com Jesus Cristo. Cla-
ro que esta primeira palavra 
é a que chama mais atenção, 
é o título que tem mais des-

Com o tema "Levantar-se e semear esperança", o programa do 
novo ano pastoral entra na terceira etapa do plano centrado 
na esperança já com uma pitada da JMJ de 2022. O padre Sérgio 
torres, secretário da pastoral, explicou ao Igreja viva os 
objectivos e as novidades do programa - ou a falta delas.

ENTREVISTA

"HÁ ESPERANÇA, MAS TAMBÉM HÁ 
MUITO PARA FAZER"
JOÃO PEDRO QUESADO (TEXTO E FOTOS) 

taque, mas estas pequeninas 
palavras que nós pusemos 
depois – particularmente no 
primeiro ano para partirmos 
daqui, proporcionar o encon-
tro pessoal com Jesus Cristo – 
era, no fundo, a raiz de toda 
a renovação pastoral. Ou seja, 
aquilo que alguém dizia, “Se 
queres mudar o mundo, co-
meça por te mudar a ti pró-
prio”. Eu sei que é um cliché, 
é verdade, mas, no fundo, se 
nós queremos começar a re-
novação inadiável que o Pa-
pa Francisco tanto propõe 
nas nossas comunidades, não 
é pelas estruturas, é por nós 

próprios. E portanto o pon-
to de partida foi por dentro, 
por nós, para depois, em cír-
culos de alargamento, diga-
mos assim, fôssemos saindo 
de nós, porque já estávamos 
motivados. Quase como se 
fosse uma explosão. A grana-
da, quando explode, atira cá 
para fora o que tem lá den-
tro. Nós queremos cristãos 
assim, que estejam a ferver 
por Jesus de tal maneira que, 
depois do primeiro ano mais 
voltado para o encontro pes-
soal com Jesus, o segundo te-
ma era “Ser Esperança”, des-
ta vez voltado para a comu-

nidade. Portanto, saindo de 
nós, começamos a alargar o 
horizonte. O terceiro tema é 
ainda mais amplo e alarga-
-se ainda mais. Já não é den-
tro da comunidade, é sair em 
missão. Por isso é que nós, 
quando preparamos este pro-
grama pastoral, tivemos este 
objectivo. Com o desejo de 
responder ao desafio do Papa 
Francisco, que nos pede uma 
renovação inadiável, que não 
deixe as coisas como estão 
– ele diz mesmo que sonha 
com uma opção missionária 
capaz de transformar tudo –, 
tentamos agarrar isso come-
çando por nós, em primei-
ro lugar, tentando chegar às 
nossas comunidades e agora 
saindo das nossas comunida-
des para fora, semeando.

[Igreja Viva] Portanto, o pro-
grama está muito relacio-
nado com o tema da mis-

são e com o Mês Missionário 
Extraordinário?
[Pe. Sérgio Torres] Exacta-
mente, também queremos 
juntar isso. A ideia que nós 
queremos passar – e o pro-
grama pastoral este ano tem 
uma novidade que é, para-
doxalmente, uma não-no-
vidade – é que a Igreja exis-
te para isto, para evangelizar. 
Nós precisamos que a Igreja 
regresse a esta fonte. O Papa 
Paulo VI já o dizia na Evange-
lii Nuntiandi, na década de 70, 
com palavras muito claras: a 
Igreja existe para evangeli-
zar, para anunciar o Evange-
lho. Aliás, foi com esse objec-
tivo que a nossa diocese im-
plementou os grupos semea-
dores de esperança e que já 
vão para o terceiro ano. Não 
foi uma novidade, até porque 
há muitos grupos por aí fo-
ra, mas há esse objectivo de 
nos agarrarmos à Palavra de 
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Deus e, através dela, passar-
mos a vida de cada um, à luz 
da Palavra, para esta conver-
são pessoal. E depois tudo 
o que vem por acréscimo, a 
dimensão comunitária e fo-
ra da própria Igreja. Ao mes-
mo tempo – e era aqui que 
eu queria chegar – a Igre-
ja existe para isto, a Igreja 
existe para evangelizar, esta 
é a missão da Igreja, esta é a 
identidade da Igreja. O pro-
grama pastoral do ano pas-
sado já nos pedia que nós fi-
zéssemos  uma avaliação 
quando se pedia uma ava-
liação sobre a missão. Pedia 
exactamente para não ter-
mos medo de deixar de lado 
as coisas que não nos inte-
ressam, que não estão a aju-
dar a cumprir aquela que é a 
nossa missão, a nossa identi-
dade, que não tenhamos me-
do disso, mas que nos foque-
mos naquilo que é o essen-
cial, que é anunciar o Evan-
gelho de Jesus Cristo. 

[Igreja Viva] Qual é a “não-
-novidade” do programa 
pastoral?
[Pe. Sérgio Torres] Foi a pri-
meira vez que decidimos não 
mexer no programa pasto-
ral. Ou seja, quando as pes-
soas receberem o programa 
pastoral este ano, vão perce-
ber que o programa pastoral 
deste ano é igual ao anterior. 
Isto porque nós percebemos 
que não é possível imple-
mentar um programa desta 
envergadura – que no fundo 
é um programa de uma vi-
da, e não de três anos – des-
de Outubro até Junho ou Ju-
lho do ano seguinte. O que 
nós aqui propusemos não é 
propriamente um programa 
pastoral no sentido só de di-
zer que temos um tema para 
trabalhar. O que nós  propu-
semos  foi mesmo um cami-
nho de renovação pastoral – 
por isso é que lhe chamamos 
o caminho de Páscoa, que é 
um caminho de ressurreição, 
de vida, para nos voltarmos a 
encher com o gozo e com a 
alegria da missão. Aliás, o que 
nós percebemos na reunião 
de arciprestes é que, se o pro-
grama pastoral deste ano fos-
se uma coisa completamente 
nova, das duas, uma: ou não 
ligávamos ao que de novo vi-
nha no programa, ou então 
deitávamos fora o trabalho 
que desenvolvemos. Perce-
bemos que de facto é preci-
so tempo para reflectir e para 
as coisas assentarem. Porque 
nas paróquias não reunimos 
todas as semanas, reunimos 
uma vez por mês. Há paró-

quias que até só reúnem o 
seu conselho pastoral a ca-
da três meses. Portanto, não 
é fácil dar ritmo a estas coi-
sas. Se todos os anos mudar, 
ainda pior. Então a novidade 
deste ano é o facto de man-
termos a proposta pastoral 
do ano anterior, com este ca-
minho de Páscoa, como for-
ma de dizer que este é o ca-
minho que queremos con-
tinuar a seguir. Porquê? A 
conversão ao Evangelho, já 
a fizemos? Muitas paróquias, 
provavelmente, ainda não 
implementaram, por exem-
plo, a proposta que a diocese 
tem dos grupos de Jesus. Co-
meçaram algumas, começa-
mos a ouvir ecos e gente a di-
zer que dá frutos, ouvimos os 
bispos a dizer que, pelas visi-
tas pastorais, notam que há 
paróquias que já começam 
a ter esses grupos, mas mui-
tas ainda não têm. Depois, as 
nossas paróquias estão fir-
memente apoiadas na oração 
e na vida espiritual? Que pro-
postas é que existem? Se  ti-
véssemos  agora um progra-
ma pastoral completamente 
diferente, teríamos perdido a 
imensa riqueza que é ter um 
caminho pastoral que leva o 
seu tempo a ser implementa-
do e que é uma forma ainda 
mais fácil das pessoas traba-
lharem. As reuniões que o di-
reito canónico propõe para o 
conselho pastoral são, passe a 
expressão, os serviços míni-
mos. O direito canónico não 
proíbe que o conselho pas-
toral de uma paróquia reúna 
todos os meses. As pessoas, se 
quiserem pegar nisto e quise-
rem começar a avaliar a mis-
são, as coisas que fazem, se 
estão a cumprir a sua missão, 
se as actividades que fazem 
são evangelizadoras, se con-
duzem as pessoas a um cres-
cimento... Porque às vezes 
há actividades que fazemos 
que não têm continuidade. 
E como não têm continui-
dade, há sempre ali um cor-
te. Eu creio que passa muito 
por aqui o desafio de imple-
mentar o programa pastoral 
dentro desta óptica não tão 
limitativa mas numa óptica 
de um longo prazo, porque 
isto de facto exige um longo 
prazo. Pode precisar de cin-
co, seis, sete, oito anos. Por-
que nós existimos para isto. 
Para servir e acolher a todos, 
para ajudar quem está na co-
munidade a converter-se ao 
Evangelho, para melhorar-
mos a nossa oração e a nossa 
vida espiritual e depois, em 
concordância com o nosso 
programa pastoral deste ano, 

para alargar os horizontes da 
missão.

[Igreja Viva] Há uma diferen-
ça em relação à proposta ori-
ginal, que é a palavra “Levan-
ta-te”. Porquê?
[Pe. Sérgio Torres] É que  já 
foi publicado o tema da Jor-
nada Mundial da Juventude de 
2022 – assim como os temas 
dos anos de 2020 e 2021 – e 
a palavra que aparece sempre 
é levanta-te. Em 2020 o tema 
é “Jovem, eu te digo, levanta-
-te!”, em 2021 é “Levanta-te! 
Eu te constituo testemunha do 
que viste!” e em 2022, para a 

edição internacional, “Maria 
levantou-se e partiu apressa-
damente”. Achamos que não 
fazia sentido esperar por 2020 
para começar a falar também 
disso. Por isso fizemos uma al-
teração em relação àquilo que 
era o caminho inicial e acres-
centamos aqui este "levanta-
-te", de tal maneira que no 
programa pastoral deste ano 
já haja uma ligação mais clara 
– que já existia, no entanto – 
com a juventude.

[Igreja Viva] O programa 
pastoral mantém “um cami-
nho de Páscoa”. O que é que 

esse caminho propõe para es-
te ano?
[Pe. Sérgio Torres] No fundo, 
foi criado este acróstico com a 
palavra “Páscoa”. E nós, quan-
do vamos ao médico, só mu-
damos alguma coisa quan-
do o médico nos diz que al-
guma coisa está mal e que te-
mos que mudar de vida. Ou 
seja, nós mudamos quando 
temos um problema. É uma 
questão de saúde, é para meu 
bem. Por isso é importante, 
nestas palavras todas que es-
tão no acróstico, eventual-
mente não começar até pe-
la ordem certinha, mas co-
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Nós temos uma 
missão, é preciso 
ter consciência dela, 
é preciso avaliá-la 
e perceber o que é 
que podemos fazer 
para corresponder 
àquilo que é esperado 
de nós. Fazer uma 
radiografia da 
comunidade: estamos a 
corresponder? Porque é 
que as pessoas saem?

rulho. Mas quem de nós não 
faz barulho nessa idade? Por-
tanto, para termos uma boa 
pastoral de jovens, precisa-
mos de ter também uma boa 
pastoral comunitária, que as 
pessoas percebam que os jo-
vens têm o seu lugar em coi-
sas que fazem com os seus 
pares, em coisas que fazem 
com as suas famílias – e este 
é um campo imenso a traba-
lhar, a relação dos jovens com 
as famílias – e com os outros 
adultos da comunidade. Is-
to para que os jovens não se-
jam vistos como um recur-
so da comunidade. Uma pa-
róquia que tem bons grupos 
de jovens é uma paróquia que 
tem bons recursos, porque vai 
ter gente para limpar a Igre-
ja e para organizar coisas. Mas 
os jovens não estão na Igreja 
só por causa disso, não é? Eles 
não são o futuro, são o hoje 
da Igreja, como diz o Papa. E 
por isso cada uma destas pa-
lavras tem sempre este ob-
jectivo, até porque elas vão-
-nos apontando para várias 
dimensões da vida da Igreja. 
Quantas vezes ouvimos dizer 
que somos uma Igreja mui-
to sacramentalizada e pouco 

evangelizada? No fundo, is-
to chama a atenção para que 
nenhum dos aspectos se per-
ca. Pode ser a comunhão, po-
de ser a fraternidade, pode ser 
a liturgia, pode ser o serviço, 
pode ser o testemunho... To-
das estas dimensões têm que 
estar presentes e no fundo, 
ao longo destes seis itens do 
acróstico, estão presentes as 
dimensões da Igreja.

[Igreja Viva] O programa 
pastoral fala em duas figuras 

inspiradoras, em especial uma 
dedicada aos jovens. Quem 
são elas?
[Pe. Sérgio Torres] Existe 
uma figura para os jovens e 
outra para a renovação pas-
toral. Primeiro, o São Barto-
moleu dos Mártires, porque 
ele, na sua altura, foi um dos 
grandes obreiros da renova-
ção pastoral e então achamos 
bem criar esta figura do pa-
trono da renovação eclesial. 
É a ele que vamos pedir in-
tercessão – como outrora 
já por cá andou e viu as di-
ficuldades que existem pa-
ra evangelizar, que agora nos 
ajude a fazer o mesmo. Por 
outro lado, temos uma figu-
ra para os jovens, bem me-
nos conhecida, creio, quer de 
nome, quer de vida, e pode 
ser uma figura a trabalhar ao 
longo do próximo ano pas-
toral, que é o Frei Bernardo 
de Vasconcelos. Por isso, de-
pois de traçarmos as linhas 
– um bocado semelhantes 
e um bocado diferentes do 
ano anterior – e de conti-
nuarmos, digamos, no lon-
go prazo nesta proposta pas-
toral, surgem-nos estas duas 
figuras para, no fundo, nos 

orientar no desejo de reno-
vação, porque é possível. E 
creio que a maior palavra de 
esperança que está associada 
ao tema é mesmo isto, ou se-
ja, aquilo que a gente vai len-
do e que gente vai estudando 
é que, por esse mundo fora, 
vão surgindo imensas pro-
postas de renovação pasto-
ral. E o que nós queríamos é 
fazer isso nas nossas comu-
nidades da Arquidiocese de 
Braga, é que ninguém se re-
signe a dizer que as pessoas 

não vê, não participam e que 
os jovens estão cada vez me-
nos na missa. Podemos fa-
zer isso, é uma atitude, ficar-
mo-nos pelas lamentações. 
Mas acho que podemos ter, 
de facto, uma visão diferen-
te da Igreja, e ela passa mui-
to por aqui, por este sair, por 
esta coragem de trabalhar de 
forma mais assertiva, mais 
vincados e mais focados na-
quilo que nós queremos, de 
tal maneira que as activida-
des das nossas comunida-
des sejam cada vez mais fo-
cadas na missão e no encon-
tro com Cristo. Não devia 
haver quase nenhuma activi-
dade nas paróquias que não 
proporcionasse este encon-
tro com Cristo. Porque é daí 
que parte tudo. O Papa Ben-
to XVI estava sempre a dizer, 
é a relação pessoal com Je-
sus Cristo e não o encontro 
com uma ética, com um ca-
tecismo, com um livro, é um 
encontro com uma pessoa. E 
todas as actividades da nossa 
comunidade deviam propor-
cionar sempre essa oportuni-
dade às pessoas de se encon-
trar com Jesus Cristo.

[Igreja Viva] Falar de espe-
rança tem trazido esperança à 
Arquidiocese para o futuro e 
para a sua missão?
[Pe. Sérgio Torres] Eu acho 
que sim. Aquilo que a gente 
tem visto nas avaliações dos 
programas pastorais é que 
as pessoas começam a agar-
rar cada vez mais no tema do 
programa pastoral – embora 
ainda em muitas circunstân-
cias esteja muito circunscrito 
à liturgia, ou seja, fica-se pe-
la missa. Mas falta o resto. A 
avaliação que fizemos no en-
contro de arciprestes é que 
ainda há muita coisa que es-
tá muito limitada ainda ao 
âmbito da liturgia e é preci-
so sair disso para outras ac-
tividades. Se nós olharmos 
para a realidade, vemos que 
há cada vez mais paróquias a 
agarrar o programa pastoral. 
Há cada vez mais paróquias 
com um bocadinho de cui-
dado na forma como prepa-
ram as suas actividades, que 
vão usando as propostas que 
a diocese vai fazendo? Creio 
que sim. O feedback dado pe-
los senhores bispos nos vão 
fazendo chegar é que há pa-
róquias que estão a agarrar o 
tema e os grupos semeadores 
da esperança. Aqueles que es-
tão a fazê-lo dizem que estão 
a recolher bons frutos e isso 
é um sinal de esperança. Eu 
creio que há esperança, mas 
também há muito para fazer.

meçar pela avaliação sobre a 
missão. Nós temos uma mis-
são, é preciso ter consciência 
dela, é preciso avaliá-la e per-
ceber o que é que podemos 
fazer para corresponder àqui-
lo que é esperado de nós. Fa-
zer uma radiografia da comu-
nidade: estamos a correspon-
der? Porque é que as pessoas 
saem? O tipo de serviço que 
prestamos é de acolhimento, 
é de fraternidade, é de evan-
gelização? Depois haverá coi-
sas que serão mais ou menos 
paralelas e não propriamente 
numa ordem cronológica. Ao 
mesmo tempo que avalio a 
missão posso começar a fazer 
propostas que já vão de acor-
do com aquilo que é espera-
do da nossa comunidade e da 
nossa missão. Por isso é que a 
conversão ao Evangelho é pa-
ralela à oração e à vida cristã. 
A partir daqui, quando uma 
pessoa se converter ao Evan-
gelho e começar a ter hábitos 
de oração e a cuidar da sua vi-
da espiritual, provavelmen-
te vai perceber que não pode 
ficar sentado nos bancos, tem 
mesmo que se levantar e se-
mear. Porque é Jesus que en-
che o seu coração e por isso 
vai servir, vai acolher a todos. 
Mas o acolher a todos não 
tem que esperar que eu esteja 
preparado, eu posso já come-
çar a acolher quem vem à mi-

nha comunidade. E nas nossas 
comunidades há uma dificul-
dade imensa de acolhimen-
to, de fraternidade, de acei-
tação do outro no espaço que 
ocupa. A participação activa e 
criativa é uma insistência cla-
ra deste programa, até com a 
questão dos jovens. Nós tere-
mos os jovens na Igreja, estou 
convencido, quando tivermos 
uma Igreja que é amiga dos 
jovens. E como aceita como 
eles são. É verdade que às ve-
zes são confusos e fazem ba-
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Am 8, 4-7
Leitura da Profecia de Amós
Escutai bem, vós que espezinhais o 
pobre e quereis eliminar os humildes 
da terra. Vós dizeis: “Quando passará 
a lua nova, para podermos vender o 
nosso grão? Quando chegará o fim 
de sábado, para podermos abrir os 
celeiros de trigo? Faremos a medida 
mais pequena, aumentaremos o 
preço, arranjaremos balanças falsas. 
Compraremos os necessitados por 
dinheiro e os indigentes por um par de 
sandálias. Venderemos até as cascas 
do nosso trigo”. Mas o Senhor jurou 
pela glória de Jacob: “Nunca esquecerei 
nenhuma das suas obras”. 

Salmo responsorial
Salmo 112 (113), 1-2.4-6.7-8 (R. cf. 1a.7b)     
Refrão: Louvai o Senhor, que levanta os 
fracos. 

LEITURA II 1 Tim 2, 1-8 
Leitura da Primeira Epístola do 
apóstolo São Paulo a Timóteo
Caríssimo: Recomendo, antes de 
tudo, que se façam preces, orações, 
súplicas e acções de graças por todos 
os homens, pelos reis e por todas 
as autoridades, para que possamos 
levar uma vida tranquila e pacífica, 
com toda a piedade e dignidade. Isto 
é bom e agradável aos olhos de Deus, 
nosso Salvador; Ele quer que todos 
os homens se salvem e cheguem ao 
conhecimento da verdade. Há um só 
Deus e um só mediador entre Deus e 
os homens, o homem Jesus Cristo, que 

“Quem é fiel nas coisas pequenas também é fiel nas grandes”

itinerário ATITUDE
Orar

para que, quando este vier a faltar, eles 
vos recebam nas moradas eternas. 
Quem é fiel nas coisas pequenas 
também é fiel nas grandes; e quem é 
injusto nas coisas pequenas também é 
injusto nas grandes. Se não fostes fiéis 
no que se refere ao vil dinheiro, quem 
vos confiará o verdadeiro bem? E se 
não fostes fiéis no bem alheio, quem 
vos entregará o que é vosso? Nenhum 
servo pode servir a dois senhores, 
porque, ou não gosta de um deles e 
estima o outro, ou se dedica a um e 
despreza o outro. Não podeis servir a 
Deus e ao dinheiro”. 
    

REFLEXÃO

Promulgastes, Senhor, 
os vossos preceitos para se cumprirem 
fielmente. 
Fazei que os meus passos sejam 
firmes na observância dos vossos 
mandamentos. 
Salmo 118, 4-5 

A fidelidade é um estilo de vida, é 
a escolha própria de um coração 
obediente, um coração que escuta os 
preceitos divinos. A fidelidade parte 
da iniciativa do próprio Deus: vem 
ao encontro do ser humano e propõe 
passos firmes na observância dos 
mandamentos.

“Quem é fiel nas coisas pequenas 
também é fiel nas grandes”
As parábolas têm sempre um tom 
provocador e desconcertante. A que 
se proclama no Evangelho segundo 
Lucas, no excerto do Vigésimo Quinto 
Domingo (Ano C), parece justificar a 
atitude do “administrador desonesto” 
que, com malabarismos, quer assegurar 
o seu futuro. Jesus Cristo não elogia 

Se entregou à morte pela redenção de 
todos. Tal é o testemunho que foi dado 
a seu tempo e do qual fui constituído 
arauto e apóstolo – digo a verdade, 
não minto – mestre dos gentios na 
fé e na verdade. Quero, portanto, que 
os homens rezem em toda a parte, 
erguendo para o Céu as mãos santas, 
sem ira nem contenda.  
    
EVANGELHO Lc 16, 1-13
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: “Um homem rico tinha um 
administrador, que foi denunciado 
por andar a desperdiçar os seus bens. 
Mandou chamá-lo e disse-lhe: «Que 
é isto que ouço dizer de ti? Presta 
contas da tua administração, porque 
já não podes continuar a administrar». 
O administrador disse consigo: «Que 
hei-de fazer, agora que o meu senhor 
me vai tirar a administração? Para 
cavar não tenho força, de mendigar 
tenho vergonha. Já sei o que hei-de 
fazer, para que, ao ser despedido da 
administração, alguém me receba em 
sua casa». Mandou chamar um por um 
os devedores do seu senhor e disse 
ao primeiro: «Quanto deves ao meu 
senhor?». Ele respondeu: «Cem talhas 
de azeite». O administrador disse-lhe: 
«Toma a tua conta: senta-te depressa 
e escreve cinquenta». A seguir disse 
a outro: «E tu quanto deves?». Ele 
respondeu: «Cem medidas de trigo». 
Disse-lhe o administrador: «Toma 
a tua conta e escreve oitenta». E 
o senhor elogiou o administrador 
desonesto, por ter procedido com 
esperteza. De facto, os filhos deste 
mundo são mais espertos do que 
os filhos da luz, no trato com os 
seus semelhantes. Ora Eu digo-vos: 
Arranjai amigos com o vil dinheiro, 

as falsas habilidades do administrador, 
mas enaltece a sua sagacidade em 
resolver a situação: prestes a ser 
despedido procura uma salvaguarda 
futura. O Mestre aponta como critério 
a fidelidade: “Quem é fiel nas coisas 
pequenas também é fiel nas grandes”.
Hoje, mantém-se o perigo da cegueira 
pela ganância do dinheiro: “aceitamos 
pacificamente o seu domínio sobre 
nós e as nossas sociedades”. Este 
alerta tem ainda mais impacto neste 
actual contexto em que há um claro 
predomínio do poder económico, “a 
ditadura duma economia sem rosto 
e sem um objectivo verdadeiramente 
humano” (EG 55).
A gestão do dinheiro é sempre 
necessária, faz parte da vida em 
sociedade. A moeda é um dos recursos 
úteis ao equilíbrio da vida social. 
Contudo, às vezes de uma forma subtil, 
podemos cair na armadilha que conduz 
à busca desenfreada de ganhos, 
à usura, à corrupção, ao roubo, a 
qualquer tipo de enriquecimento ilícito. 
Desculpamo-nos que se trata de uma 
pequena quantia, de algo insignificante, 
e pouco a pouco vamos cegando o 
nosso coração às virtudes essenciais 
de uma vida digna.
Queremos viver na busca do próprio 
benefício ou fazê-lo de acordo 
com as coordenadas evangélicas? 
Jesus Cristo desafia, desde logo, a 
ter em conta o pequeno, aquilo que 
parece insignificante. Assim se joga 
verdadeiramente a prova da fidelidade. 
“Esta fidelidade nas coisas de 
pouca monta é possível a todos, é a 
insurreição dos honestos, mas a partir 
de mim próprio: no meu trabalho, nas 
minhas aquisições, na gestão dos bens 
da terra — a água, a energia —, um 
modo solidário de habitar o mundo” 
(Ermes Ronchi).

XXV Domingo Comum

CONCRETIZAÇÃO: Diante do altar, assumirá particular destaque 
uma balança de dois pratos.
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“Quem é fiel nas coisas pequenas também é fiel nas grandes”

Orar
A oração sustenta a fidelidade, ensina 
a dizer “não à nova idolatria do 
dinheiro” (EG 55-56), a dizer “não a 
um dinheiro que governa em vez de 
servir” (EG 57-58). O cristão centra 
a sua vida na Palavra e na Eucaristia: 
“partilhar a Palavra e celebrar juntos 
a Eucaristia torna-nos mais irmãos e 
vai-nos transformando pouco a pouco 
em comunidade santa e missionária” 
(Nota Pastoral para o Ano Missionário 
e o Mês Missionário Extraordinário, 7).

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

Elementos celebrativos  
a destacar
Ser comunidade acolhedora
Preparação penitencial
V. Senhor, que fostes enviado pelo Pai 
a salvar os corações dos mais pobres; 
tende piedade de nós!!
R. Senhor, tende piedade de nós!
V. Cristo, que viestes chamar os vossos 

filhos à fidelidade; tende piedade de 
nós!
R. Cristo, tende piedade de nós!
V. Senhor, que estais à direita do Pai 
e nos ensinais a beleza das coisas 
pequenas; tende piedade de nós!
R. Senhor, tende piedade de nós!

Ser comunidade missionária
1. Homilia
. O mundo em que vivemos decidiu 
que o dinheiro é o deus fundamental 
e que tudo deixa de ter importância, 
desde que se possam acrescentar 
mais uns números à conta bancária.
. Jesus avisa os discípulos de que a 
aposta obsessiva no “deus dinheiro” não 
é o caminho mais seguro para construir 
valores duradouros, geradores de vida 
plena e de felicidade. É preciso – sugere 
Ele – que saibamos aquilo em que 
devemos apostar… O que é, para nós, 
mais importante: os valores do “Reino” 
ou o dinheiro?
. A oração só faz sentido se for a 
expressão de uma vida de comunhão 
– comunhão com Deus e comunhão 
com os irmãos.

2. Envio missionário
V. Ide, o Pai vos dê a abundância das 
suas bênçãos!
R. Ámen.
V. Ide, o Filho vos mostre a alegria da 
fidelidade!
R. Ámen.
V. Ide, o Espírito Santo vos faça 
saborear as coisas pequenas e 
agradecer as grandes!
R. Ámen.

Oração Universal
Irmãs e irmãos: ergamos o nosso 
espírito para o céu e façamos subir 
até Deus as nossas preces e súplicas 
por todos as pessoas, pedindo, 
fervorosamente:
R. Escutai, Senhor, a oração do vosso 
povo.
1. Para que o Papa Francisco e os 
bispos da Igreja ensinem às pessoas 
todo o Evangelho e lhes mostrem o 
rosto de Jesus, oremos.

2. Para que a nossa Arquidiocese 
de Braga, neste início de novo ano 

pastoral, se sinta chamada a semear 
e multiplicar esperança, oremos.

3. Para que os chefes de estado 
e de governo sejam bons 
administradores das coisas 
públicas e sirvam honestamente os 
cidadãos, oremos.

4. Para que as pessoas da riqueza 
e do poder não comprem os 
necessitados por dinheiro nem os 
indigentes por um par de sandálias, 
oremos.

5. Para que todos nós, aqui 
reunidos na casa da Igreja, 
tenhamos presente no nosso 
coração que ninguém pode servir a 
Deus e ao dinheiro, oremos.

Senhor, nosso Deus, livrai-nos do 
desejo imoderado das riquezas, e, 
com a ajuda da vossa misericórdia, 
fazei que levantemos do pó o 
indigente e tiremos o pobre da 
miséria. Por Cristo, Senhor nosso.
R. Ámen.

Eucologia
Orações presidenciais: Orações 
presidenciais próprias do XXV Domingo do 
Tempo Comum (Missal Romano, 419)
Prefácio e Oração Eucarística: Oração 
Eucarística IV com prefácio próprio (Missal 
Romano, 537ss)

Viver na esperança
No momento a momento da vida, em cada 
ambiente e circunstância, somos chamados a 
incarnar o espírito que a Palavra de Deus nos 
transmitiu. Sempre atentos, com alegria, vamos 
procurar ser sempre fiéis nas pequenas coisas.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Eu darei ao meu povo a salvação, 
Senhor, A. Cartageno
— Apresentação dos Dons: Não podeis servir 
a Deus, C. Silva
— Comunhão: O Cordeiro de Deus é o nosso 
pastor, Az. Oliveira
— Final: Deus é Pai, Deus é Amor, F. Silva
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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, João Pedro Quesado) 
Design: Romão Figueiredo · Multimédia: Ana Marques Pinheiro · Contacto: comunicacao@arquidiocese-braga.pt

Guiados por um dos mais importantes 
ensaístas portugueses de hoje - um 
pensador com grande experiência de escuta 
dos outros -, em O Pequeno Caminho das 
Grandes Perguntas entramos, mais do que 
numa viagem de regresso, num itinerário de 
reinvenção de nós mesmos. Na senda daquilo 
a que já nos habituou em obras anteriores, 
tanto de reflexão teológica e filosófica 
como de poesia, José Tolentino Mendonça 
abre aqui as páginas de um livro singular e 
corajoso: o das perguntas sobre a nossa vida. 

* Na entrega deste cupão. 
Campanha válida de 12 a 19 de Setembro de 2019.

Tolentino 
Mendonça  
O pequeno 
caminho das 
grandes 
perguntas

16,6€10% 
Desconto

O programa Ser Igreja está em 
transmissão nacional até ao dia 29 de 
Setembro, depois do qual retomam as 

transmissões a partir de Braga.

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

Domingo, das 10h00 às 11h00

Bom Jesus prepara transportes 
para concerto de Mariza

Fafe Summer Choir 
actua na Igreja de S. José

O Santuário Bom Jesus do Mon-
te recebe esta Sexta-Feira, dia 13 
de Setembro, às 21h30, o con-
certo da fadista Mariza e prepa-
rou alternativas para o públi-
co se deslocar até ao local do 
espectáculo.
Na noite de Sexta-Feira os 
Transportes Urbanos de Bra-
ga farão três percursos com o 
custo de um euro, ida e volta. 
As saídas serão das 20 horas 
às 21h30, da Avenida Central 
para o Elevador do Bom Jesus, 
da Avenida Central via Falper-
ra para o Bom Jesus e do Minho 
Center para o Bom Jesus. O re-
gresso será feito a partir das 23 
horas. 
O elevador do Bom Jesus esta-
rá em funcionamento até às 24 
horas.
Os veículos podem ser estacio-
nados no parque junto ao Pórti-
co e na zona da alameda do Bom 
Jesus. Por outro lado, é possível 
utilizar os parques do Santuá-
rio do Sameiro e apanhar o au-

A Igreja Nova de S. José, em Fa-
fe, irá receber a 14 de Setembro, 
dia em que se celebra a Festa 
da Exaltação da Santa Cruz, um 
concerto levado a cabo pelo Fa-
fe Summer Choir, sob a direcção 
do Maestro João Martins.
O título do concerto,“Crucifixus”, 
deve-se à obra de Antonio Lotti 
que será executada. O progra-
ma do concerto é composto por 
obras de Charles Wood, Thomas 
Tallis, John Rutter, Arvo Pärt, 

tocarro da TUB junto à Rotunda 
do Papa João Paulo II.
A Confraria do Bom Jesus do 
Monte irá limitar o acesso de 
veículos ao interior da estância, 
aconselhando a utilização dos 
meios de transporte públicos 
que são disponibilizados e evi-
tar trazer o carro para junto do 
Santuário do Bom Jesus, para 
não causar constrangimentos ao 
trânsito. 

Duarte Lobo, Ferenc Liszt, W. A. 
Mozart, Gasparini William Byrd, 
Miskinis, Sergei Rachmaninov, 
Moses Hogan e Gershwin / Vasco 
Azevedo.
O concerto começa às 21h30 e 
tem entrada livre.

Agenda

BOM JESUSCONCERTO MARIZA 21H30 

13
SET

SÉ CATEDRALCONCERTO CORO QUEEN'S COLLEGE 21H30 

13
SET

SANTUÁRIO DO SAMEIRODIA ARQUIDIOCESANO DO CATEQUISTA 09H00

14
SET


