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Nações Unidas pedem 
mais controlo no 
comércio de armas

O secretário-geral das Nações 
Unidas pediu um maior controlo 
na comercialização de armamento. 
Na apresentação, no Conselho de 
Segurança da ONU, do relatório sobre 
a violência, António Guterres afirmou 
que “a prevenção, a resolução e a 
consolidação da paz são, e continuarão 
a ser, as principais prioridades de todo 
o sistema das Nações Unidas.”
Segundo o relatório, em 2017 
morreram ou ficaram feridos mais de 
26 mil civis em apenas seis países em 
guerra.

Europa é uma das 
regiões mais laicas do 
mundo

Um estudo divulgado esta terça-feira 
pelo Pew Research Center, com sede 
nos Estados Unidos, revela uma 
redução no número de europeus que 
acreditam em Deus e se identificam 
com uma religião e a prática religiosa, 
embora mostre que a identidade 
cristã continua a ser importante 
para a maioria, mesmo para aqueles 
frequentam a Igreja. 
Em Portugal, onde a Igreja Católica é 
maioritária, há 35% de “cristãos que vão 
à Igreja”, 48% de “não praticantes” e 
15% “sem religião”.

Joana Bourgard/RR UN.ORG

PAPA FRANCISCO
@pontifex_pt

25 de Maio de 2018
Que o amor de Deus e o amor ao 
próximo sejam os dois pilares da 
nossa vida.

28 de Maio de 2018
O que resta, o que tem valor na vida, 
quais riquezas não desaparecem? 
Certamente duas: Deus e o próximo.

D. JORGE ORTIGA
@djorgeortiga

28 de Maio de 2018
"Para mim não existe um nível mais 
elevado da palavra "dom": dá vida à 
vida." (Erri de Luca)

 DR

Santa Sé Participa pela 
primeira vez na Bienal 
de Veneza

É a estreia da Santa Sé na Bienal 
de Arquitectura de Veneza e para 
ela foram construídas dez capelas 
no bosque da Ilha de San Giorgio 
Maggiore, incluíndo uma projectada 
pelo português Eduardo Souto de 
Moura. As capelas foram construídas 
com recurso a diferentes materiais 
recicláveis e desmontáveis, como 
cerâmica, aço e madeira.
Os arquitectos participantes 
receberam o desafio de inserir estes 
pequenos espaços sagrados dentro do 
bosque, envolvidos na natureza.

fUNDAÇÃO PAPAL ENVOLVE-SE NA LUTA CONTRA TRABALHO ESCRAVO NO QATAR

João Pedro Quesado
DACS

concelho de desporto [da Scholas].”
Del Corral e Palmeyro pedem também 
a Infantino uma reunião para abordar 
a questão “urgentemente” e dizem que 
esta pode ocorrer tanto no Vaticano 
como na sede da FIFA. Infantino esteve 
no Vaticano em 2016 e, no seu encontro 
informal com o Papa, Francisco pediu- 
-lhe para combater a corrupção na FIFA.

de 2022 no Qatar é muito particular”, 
apontou Guillermo Whpei ao Crux, 
detalhando razões como o facto que a 
escolha deste país do Médio Oriente 
como nação anfitriã do evento foi 
“marcada por corrupção” e o grande 
número de migrantes forçados naquele 
país, o que o levou a “legalizar a 
escravatura moderna através de um 
sistema.”
Para a fundação Scholas, assim 
como para grupos como a Human 
Rights Watch, o Qatar não está a 
fazer o suficiente para combater 
estes problemas. Del Corral e 
Palmeyro querem, assim, ver a FIFA 
a exercer pressão sobre o país para 
se assegurarem que mais nenhum 
migrante morre a trabalhar em 
condições de escravidão na construção 
dos estádios.
Em 2015, procuradores federais dos 
Estados Unidos desvendaram casos de 
corrupção de oficiais e associados da 
FIFA. Em consequência da investigação, 
na qual vários arguidos se declararam 
culpados e viram confiscados cerca de 
35 milhões de euros, Joseph Blatter 
demitiu-se da presidência do organismo 
mundial do futebol depois de 17 anos à 
frente dos seus destinos.
No mesmo ano, foi também lançada 
uma investigação sobre acusações de 
subornos no processo de candidatura do 
Qatar ao Mundial de 2022.

nossa parte. Sabemos que cerca de 2 mil 
pessoas já morreram na construção das 
instalações do torneio.”
A carta, dirigida a Gianni Infantino, 
o presidente da FIFA, e assinada em 
conjunto pelos dois directores globais da 
Scholas Ocurrentes – Enrique Palmeyro 
e José María del Corral – declara, 
segundo o Crux, que “a descrição 

de situação de flagrante submissão 
e violação dos direitos humanos de 
trabalhadores e imigrantes no Qatar 
motivou a nossa preocupação e a do 

Segundo Del Corral, a carta, enviada no 
final de Fevereiro deste ano, ainda não 
teve resposta por parte da federação. 
“A situação do Campeonato Mundial 

Uma fundação papal está a envolver- 
-se, com a luz verde do Papa Francisco, 
na luta contra o uso de escravos para a 
construção dos estádios do Campeonato 
do Mundo de futebol de 2022, que se 
realizar pela primeira vez num país do 
Médio Oriente, o Qatar. Isto depois de 
várias organizações não-governamentais 
terem desvendado a morte de centenas 
de vítimas de tráfico humano na 
construção das infra-estruturas que vão 
receber o torneio.
Em Outubro de 2017, durante um 
encontro do Papa Francisco com a 
fundação pontifícia Scholas Occurrentes,  
Guillermo Whpei, presidente da 
Fundação para a Democracia 
Internacional, entregou ao Sumo 
Pontífice um relatório intitulado “Por 
Trás da Paixão”, sobre o torneio de 
2022.
Em declarações ao site de notícias 
Crux, Whpei afirmou que “devido 
ao nosso encontro e à leitura do 
material, Sua Santidade enviou uma 
carta ao presidente da FIFA através 
da [fundação] Scholas, pedindo uma 
explicação das alegações que recebeu da 
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padre | Professor

CORPUS 
CHRISTI

Teologia simplificada

A solenidade do Corpo de Deus 
celebra-se neste dia santo. Este 
dia é conhecido pelo povo mais 
ligado às práticas católicas como o 
“Dia do Corpo de Deus”: recorda-
-se particularmente o dom da 
Eucaristia na “Última Ceia” como 
“sinal de unidade e vínculo de 
caridade”: o nome latino diz a 
centralidade do Senhor Jesus, 
na dádiva permanente de estar 
com todos os que aderem ao seu 
ensinamento, a sua presença 
constante com o seu povo, presença 
do ungido (Christus) entre seus 

irmãos, “banquete pascal em que se 
recebe Cristo” (SC 47).
A solenidade celebra-se com a 
Eucaristia própria, com prévio Te 
Deum, com sequência apropriada 
e com a procissão do Santíssimo 
Sacramento nas ruas junto das 
Catedrais. Esta procissão tem 
entre os portugueses muita 
História.

1
Sabe-se que tem origem 
regional no sínodo de 
Liège, decretada pelo bispo 
Roberto de Torete em 1246, 
num sínodo diocesano. Um 
monge deveria “compor o 

ofício litúrgico”, apropriado à festa 
pública de regozijo e alegria. Foi 
o sucessor de Roberto, Henrique 

de Guelders, que propôs a 
solenidade a toda a Igreja, sendo 
já solenidade na sua catedral. 
O Papa Urbano IV (1261-1264) 
estendeu-a universalmente. Por 
Bula de 8/11/1264 “foi decretada 
a solenidade anual do Corpus 
Christi, fixada na Quinta-Feira 
depois do domingo da Santíssima 
Trindade e dotada com um dos 
mais belos ofícios litúrgicos, de 
cuja composição fora incumbido, 
pelo próprio papa, o angélico 
Doutor Santo Tomás de Aquino”. 
A procissão era o seu coroamento 

em quase todas as igrejas, 
ostentando particularmente os 
símbolos eucarísticos.

2    Em Portugal parece 
celebrar-se já nos finais 
do reinado de D. Afonso 
III (1248-1279), embora 
até D. João I (1385-
1433) “não haja notícias 

circunstanciadas” de como esta 
festa pública chegou até nós. 
Como em muitas outras igrejas, 
celebrou-se no primeiro domingo 
depois da Santíssima Trindade 
no curto período de supressão 
do dia feriado nos anos recentes 
deste século XXI. Actualmente, a 
solenidade voltou à Quinta-Feira 
depois da SS Trindade, renovado 

dia feriado em Portugal, 
maioritariamente católico.   
Nesta longa duração entre 
nós (quase oito séculos), 
observaram-se alguns exageros 
na procissão, mas a sua 
celebração tendeu sempre para 
uma grande apoteose em louvor 
da Eucaristia. Actualmente 
vão-se observando os sinais 
exteriores que a procissão foi 
tendo: as varandas vestem-
se de colchas festivas, as ruas 
das cidades entapetam-se 
artisticamente, as celebrações 

litúrgicas prévias são concorridas, 
apesar do fenómeno do 
indiferentismo crescente (com 
muitos mirones, apenas “para ver 
passar a procissão”). A procissão 
do Corpo de Deus já teve o garbo 
da participação dos mais variados 
ofícios/misteres das gentes, 
registando também a presença das 
autoridades públicas (ainda hoje). 
Esta solenidade é muito 
participada, também porque, 
em muitas aldeias e vilas, nela 
se realiza a Primeira Comunhão 
dos mais novos: nobre forma de 
findar “o mês de Maio” (2018), 
celebrando o “verdadeiro Corpo 
do Senhor, nascido para nós da 
Virgem mãe”.
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joão pedro quesado

Em Portugal 
preparam-se para 
celebrar 70 anos 
de existência, 
mas na Bélgica, o 

primeiro país a criar a Liga 
Eucarística, já ultrapassou 
os 75. Lisete Baltasar, 
vice-presidente da Liga 
Eucarística, explicou ao 
Igreja Viva as origens do 
movimento e o que ele 
faz para atingir os seus 
objectivos e afirma que, 
apesar da idade, está em 
"plena revitalização".

O QUE É A LIGA EUCARÍSTICA?
A Liga Eucarística é um movimento de 
leigos da Igreja que, sob a orientação 
e em cooperação com a hierarquia, se 
dedica a promover o fim santificador e 
apostólico da Igreja de Cristo.
A Liga tem a designação de 
“Eucarística” porque é da sua essência 
centrar-se na Eucaristia – como 
síntese do mistério pascal Cristo-
Igreja –, bebendo nessa “mesma 
Eucaristia todos os seus valores: 
vitalização sobrenatural, união 
de amor aos irmãos e irradiação 
apostólica”.

A Liga Eucarística actua em 
dois planos: a nível individual 
do liguista, procurando o seu 
aperfeiçoamento próprio; e, a nível 
comunitário, procurando realizar 
iniciativas que vão contribuir para o 
aperfeiçoamento dos vários aspectos 
cristãos e humanos da vida da 
comunidade paroquial.

EM QUE CONTEXTO NASCEU ESTE MOVIMENTO?
No seguimento do “apelo forte e 
cerrado” que o Papa Pio XII fez 
em 17 de Fevereiro de 1942, para 
que a Eucaristia se tornasse a força 
principal da vida dos católicos. 
Em Portugal, o Pe. João Augusto 
Gonçalves, jesuíta, criou a Liga 
Eucarística em 1948, com o objectivo 
inicial de atrair os homens em massa 
para Cristo na Eucaristia. O primeiro 
país a criar a Liga Eucarística foi a 
Bélgica.

E QUANDO É QUE CHEGOU AQUI  
À ARQUIDIOCESE DE BRAGA?
A Liga Eucarística chegou à 
arquidiocese de Braga há 70 anos, em 
1948, pelas mãos do Pe. João Augusto 
Gonçalves, que criou os núcleos da 
paróquia de Polvoreira, em 25 de 
Junho de 1948, no arciprestado de 
Guimarães; da paróquia de Ribas 
em 24 de Outubro de 1948, no 
arciprestado de Celorico de Basto; e 
da paróquia de Cantelães, em 28 de 
Novembro de 1948, no arciprestado 
de Vieira do Minho.

COMO É QUE A LIGA SE FOI EXPANDINDO  
NA ARQUIDIOCESE?
A expansão da Liga Eucarística na 
Arquidiocese de Braga foi muito 
rápida, à semelhança do que 
aconteceu a nível nacional, a tal 
ponto que, em 1954, o movimento 
foi aprovado e estabelecido pelas 
autoridades eclesiásticas sob o nome 
“Liga Eucarística dos Homens”, nome 
que manteve até 1972. Os primeiros 
estatutos da Liga foram aprovados em 
1960.
Na Arquidiocese de Braga, em 1968, 
estavam criados 105 núcleos da Liga 
Eucarística nas várias paróquias dos 
arciprestados de Amares, Barcelos, 
Braga, Cabeceiras de Basto, Celorico 
de Basto, Esposende, Fafe, Vila 
Nova de Famalicão, Guimarães, 
Póvoa de Lanhoso, Póvoa de Varzim, 
Terras de Bouro, Vieira do Minho, 
Vila do Conde e Vila Verde, e era 
promotor espiritual arquidiocesano 
o Pe. Manuel Morais, jesuíta, um 
apaixonado e grande divulgador 
da Liga Eucarística, que ocupou 
essa função durante 45 anos. E, 
nesse mesmo ano de 1968, a Liga 
Eucarística Portuguesa já contava 
com mais de 150 mil membros.
A Liga Eucarística estava no seu 
auge na Arquidiocese de Braga, mas 
estava limitada aos homens. Em 1971, 
foram redigidos novos estatutos, 
que foram aprovados em Roma, em 
1972, abrindo a Liga Eucarística às 
mulheres e aos jovens. Aí passou a 

chamar-se apenas “Liga Eucarística” 
e passou a ter três sectores, em cada 
núcleo paroquial: Homens, Senhoras 
e Jovens.
Desde essa data, quase todas 
a paróquias criaram um sector 
Senhoras e muitas criaram um sector 
Jovens. Todos os arciprestados 
criaram um sector Senhoras nas 
suas paróquias e praticamente todos 
os arciprestados tiveram um sector 
Jovens. A última paróquia a criar 
um sector Jovens, foi a paróquia da 
Lage, no arciprestado de Vila Verde, 
em 7 de Janeiro de 2018. Acho que 
podemos dizer que a Liga Eucarística 
está agora em plena revitalização 
na Arquidiocese de Braga e noutras 
dioceses. Actualmente, existem 
170 núcleos da Liga Eucarística na 

"A expansão da 
Liga eucarística 
na arquidiocese 
de braga foi 
muito rápida"

Através dos 
cânticos, os 
liguistas sentem 
que estão a 
responder de 
maneira especial 
ao seu ideal
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Arquidiocese de Braga e queremos 
continuar a crescer.

NOS ESTATUTOS É MENCIONADA A INSTAURAÇÃO DE 
UM “CRISTIANISMO AUTÊNTICO”. O QUE É QUE ISTO 
QUER DIZER? AUTÊNTICO EM QUE SENTIDO?
A instauração de um “cristianismo 
autêntico” é no sentido de 
uma vivência plena da Palavra 
transportada para o quotidiano, 
de uma fé consciente, adulta e 
esclarecida que seja uma verdadeira 
comunhão com o 'Cristo-Total', 
presente na Eucaristia, na Palavra, 
na assembleia do Povo de Deus e em 
cada pessoa.

QUE ACTIVIDADES REALIZAM PARA CONCRETIZAR 
OS VOSSOS OBJECTIVOS?
Além da Missa de testemunho e 
Cenáculo mensal a Liga, na sua acção 
de revitalização, realiza várias outras 
actividades. Temos, por exemplo, as 
Consagrações “A Jesus por Maria”, 
abertas a toda a comunidade de cada 
paróquia. Também realizamos várias 
peregrinações marianas – a Nossa 
Senhora de Lurdes, a Fátima, Tuy e 
Pontevedra, a Nossa Senhora da Paz 
no primeiro Sábado de cada mês, à 
Nossa Senhora dos Remédios, em 
Lamego, e à Imaculada Conceição 
de Vila Viçosa – e peregrinações 
eucarísticas – a do Milagre 
Eucarístico, em Santarém, e a do 
Senhor Santo Cristo, nos Açores.
Desenvolvemos também a Retaguarda 
de Oração, que é um conjunto de 
sacerdotes que se compromete a 
rezar pela Liga; e temos os Tempos de 
Oração: uma adoração, em Baltazar, 
no último Domingo de cada mês; as 
Veladas pela Vida e Família, no dia 
25 de cada mês; a Adoração pelos 
sacerdotes, todas as Quintas-Feiras, 
durante três horas; e a Oração por 
Portugal, na primeira Terça-Feira de 
cada mês.
No passado dia 22 de Abril foi 
criado o “Coro Diocesano da Liga 
Eucarística”, com o objectivo 
declarado de corroborar a sua missão 
e carisma principal de “fazer chegar 
Jesus a todos os corações e levar 

todos os corações a amar e conhecer 
Jesus Eucaristia”. O director artístico 
do Coro é o professor José Carlos 
Azevedo, professor de música e 
organista, oriundo de Santa Maria de 
Airão, Guimarães. 

COMO SURGIU O CORO DIOCESANO?
A criação deste Coro Diocesano foi 
impulsionada pela direcção diocesana 
porque esta sentiu a necessidade 
de ter o seu próprio coro liguista 
para abrilhantar alguns momentos 
especiais da Liga Eucarística, a nível 
diocesano e mesmo nacional. Um dos 
lemas da Liga Eucarística é “Ligados 
a Jesus por Maria”, pois é através da 
intercessão maternal de Maria que 
caiem as bênçãos do Céu. A Virgem 
Santíssima é o caminho mais rápido, 
eficaz e seguro de chegar a Jesus.
Assim, um dos projectos deste coro 
é a preparação de um concerto 
mariano diocesano. Como é o coro de 
todos os liguistas, sente-se impelido 
a participar na vida concreta de 
cada liguista e por essa razão, já 
foi escolhido por uma filha e neta 
de liguistas para cantar no seu 
casamento. Através dos cânticos, 
os liguistas sentem que estão a 
responder de maneira especial ao 
ideal liguista que está expresso no 
seu Hino: “Voluntários de Cristo em 
fileiras, prometemos por Cristo lutar. 
Foi por Ele que juramos bandeiras, é 
a Ele que faremos Reinar!”.

QUAL TERÁ SIDO O MOMENTO MAIS DETERMINANTE 
NA HISTÓRIA DA LIGA EUCARÍSTICA PARA O 
MOVIMENTO ESTAR ONDE ESTÁ HOJE?
Um momento determinante foi a 
abertura do movimento ao sector 
das senhoras e dos jovens “Mundo 
Novo” com os Estatutos de 1972.
Na actualidade, a revitalização 
dos núcleos dá-se com as ditas 
consagrações “A Jesus por Maria”, 
que têm um impacto muito grande 
nas paróquias, pois os sacerdotes 
consagram-se e também consagram 
a paróquia, como aconteceu em 
Vieira do Minho, levando à primeira 
consagração de todo o concelho.

Liga 
Eucarística 

Actividades apostólicas 

Adoração Eucarística
Oração pela Santificação dos 
sacerdotes e da Santa Igreja Católica;
Reparação ao Sagrado Coração de 
Jesus; 
Oração pelos doentes e pessoas 
fragilizadas.

Veladas pela Vida
Oração em defesa da dignidade da vida humana desde 
a concepção até à morte natural.

Consagração "A Jesus por Maria"
Destinada a toda e qualquer pessoa, independentemente de 
pertencer à Liga Eucarística ou a qualquer outro movimento
da Igreja Católica.

Cruzada Nacional do Terço em reparação ao
Imaculado Coração de Maria por Portugal

Apostolado da Vida
Destinado a mulheres em risco de abortar.

Visitas a doentes, idosos, famílias e pessoas solitárias

Oração da Consagração "A Jesus por Maria"

"Fazei tudo o que Ele vos disser" foram as Tuas Palavras, 
Senhora, aos serventes de Canaã. Sim, Mãezinha querida, 

Nossa Mãe e Rainha, aqui estamos prontas a seguir Teus 
passos e imitar Tuas virtudes.

Faz de cada uma de nós verdadeiras Apóstolas da 
Eucaristia, amando e servindo Teu Filho Jesus e, por Ele, 

servindo e amando nossos irmãos.

Protege-nos com Teu Manto, auxilia-nos nas dificuldades e 
obtém-nos todas as Graças que necessitamos.

Obrigada, Mãezinha, pelo Teu "Fiat". Ensina-nos a dizer 
sempre "Sim" a JESUS para maior honra 

e glória da Trindade Santa. 

Ámen.

170
Número de 
paróquias da 
Arquidiocese de 
Braga com núcleos 
da Liga Eucarística

CO
RO

 D
IO

CE
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NO
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X domingo
do tempo Comum

CONCRETIZAÇÃO: A unidade supõe diversidade, não divisão. Por isso, 
a luz que vem de Deus faz-nos reconhecer que a diversidade de pessoas, 
nomeadamente em Igreja, gera um belo sinal de unidade e não de 
segregação. Dispostos a fazer caminho para a unidade com Deus, vamos 
colocar um círio aceso no arranjo floral. Diante deste colocar-se-iam diversas 
velas pequeninas.

Sugestão de cânticos
— Entrada: O Senhor é minha luz, M. Faria (NRMS 16, IC 235)
— apres. dons: Preparais a mesa para mim, C. Silva (NRMS 67, IC 530)
— Comunhão: Deus é amor, M. Luís (ENPL X)
— Final: Queremos ser construtores, Az. Oliveira (NRMS 35, IC 535)

Eucologia
— Orações presidenciais: Orações próprias do X Domingo do Tempo 
Comum (Missal Romano, p. 404).
— prefácio: Prefácio dos Domingos do Tempo Comum (Missal Romano, 
p. 480).
— oração eucarística:  Oração Eucarística IV (Missal Romano, pp. 537ss).

Viver na Esperança
“Quem fizer a vontade de Deus esse é meu irmão, minha irmã e minha 
Mãe”. Nesta atitude evangélica, iremos viver na Esperança, fazendo um 
gesto que, habitualmente, negamos fazer ao nosso irmão/irmã/mãe, que 
nos retira da nossa área de conforto.

“QUEM FIZER A VONTADE DE DEUS, 
ESSE É MEU IRMÃO, MINHA IRMÃ E 
MINHA MÃE”

LITURGIA da palavra

LEITURA I Gen 3, 9-15 
Leitura do Livro do Génesis 
Depois de Adão ter comido da árvore, o Senhor Deus chamou-o e disse-lhe: “Onde estás?”. 
Ele respondeu: “Ouvi o rumor dos vossos passos no jardim e, como estava nu, tive medo 
e escondi-me”. Disse Deus: “Quem te deu a conhecer que estavas nu? Terias tu comido 
dessa árvore, da qual te proibira comer?”. Adão respondeu: “A mulher que me destes por 
companheira deu-me do fruto da árvore e eu comi”. O Senhor Deus perguntou à mulher: 
“Que fizeste?”. E a mulher respondeu: “A serpente enganou-me e eu comi”. Disse então 
o Senhor Deus à serpente: “Por teres feito semelhante coisa, maldita sejas entre todos 
os animais domésticos e todos os animais selvagens. Hás-de rastejar e comer do pó da 
terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua 
descendência e a descendência dela. Esta há-de atingir-te na cabeça e tu a atingirás no 
calcanhar”. 

salmo responsorial Salmo 103 (104)
Refrão: No Senhor está a misericórdia e abundante redenção.  

LEITURA II 2 Cor 4, 13 – 5, 1
Leitura da Segunda Epístola do apóstolo S. Paulo aos Coríntios 
Irmãos: Diz a Escritura: “Acreditei; por isso falei”. Com este mesmo espírito de fé, também 
nós acreditamos, e por isso falamos, sabendo que Aquele que ressuscitou o Senhor Jesus 
também nos há-de ressuscitar com Jesus e nos levará convosco para junto d’Ele. Tudo isto é 
por vossa causa, para que uma graça mais abundante multiplique as acções de graças de um 
maior número de cristãos para glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Ainda que em 
nós o homem exterior se vá arruinando, o homem interior vai-se renovando de dia para dia. 
Porque a ligeira aflição dum momento prepara-nos, para além de toda e qualquer medida, 
um peso eterno de glória. Não olhamos para as coisas visíveis, olhamos para as invisíveis: as 
coisas visíveis são passageiras, ao passo que as invisíveis são eternas. Bem sabemos que, se 
esta tenda, que é a nossa morada terrestre, for desfeita, recebemos nos Céus uma habitação 
eterna, que é obra de Deus e não é feita pela mão dos homens. 

EVANGELHO Mc 3, 20-35  
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo, Jesus chegou a casa com os seus discípulos. E de novo acorreu tanta gente, 
que eles nem sequer podiam comer. Ao saberem disto, os parentes de Jesus puseram-se 
a caminho para O deter, pois diziam: “Está fora de Si”. Os escribas que tinham descido de 
Jerusalém diziam: “Está possesso de Belzebu”, e ainda: “É pelo chefe dos demónios que Ele 
expulsa os demónios”. Mas Jesus chamou-os e começou a falar-lhes em parábolas: “Como 
pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não 
pode aguentar-se. E se uma casa estiver dividida contra si mesma, essa casa não pode durar. 
Portanto, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não pode subsistir: está perdido. 
Ninguém pode entrar em casa de um homem forte e roubar-lhe os bens, sem primeiro o 
amarrar: só então poderá saquear a casa. Em verdade vos digo: Tudo será perdoado aos 
filhos dos homens: os pecados e blasfémias que tiverem proferido; mas quem blasfemar 
contra o Espírito Santo nunca terá perdão: será réu de pecado para sempre”. Referia-Se 
aos que diziam: “Está possesso dum espírito impuro”. Entretanto, chegaram sua Mãe e 
seus irmãos, que, ficando fora, O mandaram chamar. A multidão estava sentada em volta 
d’Ele, quando Lhe disseram: “Tua Mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura”. Mas Jesus 
respondeu-lhes: “Quem é minha Mãe e meus irmãos?”. E, olhando para aqueles que estavam 
à sua volta, disse: “Eis minha Mãe e meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus esse é meu 
irmão, minha irmã e minha Mãe”. 

itinerário ATITUDE: Celebrar na Esperança.

IL
U

ST
RA

ÇÃ
O

 D
A

 A
RQ

. M
A

RI
A

 T
AV

A
RE

S



7LITURGIAIGREJA VIVADiário do Minho QUINTA-FEIRA, 31 DE MAIO DE 2018

elementos celebrativos a destacar

DESPERTAR A ESPERANÇA
[Introdução ao espírito celebrativo]

No X Domingo do Tempo Comum, o Evangelho de S. Marcos 
alerta-nos para o perigo da divisão: “se um reino estiver 
dividido contra si mesmo, tal reino não pode aguentar-se”, e da 
blasfémia: “mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca 
terá perdão”. 
A esperança do Reino de Deus, amado, acarinhado e inflamado 
pelo Espírito Santo, subsistirá ao poder do espírito mau, que 
escraviza e nos torna reféns das contingências terrestes. Que 
o anjo de Portugal nos proteja e nos ajude a celebrar com 
esperança.

ENRAIZAR A ESPERANÇA
[Dinâmica própria do Tempo Litúrgico]

1. Preparação Penitencial
Depois de um momento de silêncio, em que somos 
convidados a reconhecer a nossa nudez, a nossa fragilidade, 
o nosso pecado, é rezado o salmo responsorial, em voz off, 
como momento de preparação penitencial.

2. Proclamação da Palavra 
[Primeira Leitura] Esta leitura do livro de Génesis reporta 
o diálogo entre Deus e o homem, após a ruptura. Por isso, 
procurar-se-á enfatizar este diálogo, com naturalidade, sem 
dramatizar. Além disso, dar-se-á um tom mais solene à última 
intervenção da voz de Deus, com a assertividade de que esta 
se reveste.  
[Segunda Leitura] Paulo, ao dirigir-se à comunidade 
de Corinto, fala de forma muito pessoal, em registo 
testemunhal, sentindo-se implicado nas próprias afirmações. 
Neste sentido, deve procurar valorizar-se a empatia e o tom 
misericordioso com que Paulo escreve este texto.

PARTILHAR A ESPERANÇA
[Indicações para a reflexão partilhada na homilia]

. Desde sempre a humanidade se interroga sobre a origem 
do mal, que nas profundezas do seu ser, luta sem tréguas 
contra o bem. Deste modo, a primeira leitura, segundo 
o livro do Génesis, afirma que tudo provém do pecado 
cometido pelo homem e pela mulher. Esta ruptura e o 
subsequente afastamento, provenientes do demónio – 
aquele que separa –, terá um fim com a presença de Deus 
em Jesus Cristo.  
. A luta entre o bem e o mal já não será proveniente do 
espezinhamento da cabeça da serpente, mas por meio 
da misericórdia e do amor que salva os abatidos e os 
dominados pelo mal. Com Jesus os espíritos malignos são 
silenciados e derrotados e a ordem primeira é reconstruída.
. Os que cumprem a vontade de Deus são seus irmãos e 
membros, com Ele, da família de Deus.

O Senhor é minha luz e salvação:
a quem temerei?
O Senhor é protetor da minha vida:
de quem hei de ter medo?
Salmo 26, 1-2

A história humana comporta uma luta contínua entre o bem e o mal. Um 
e outro andam misturados no quotidiano, pelo que o cristão jamais pode 
deixar de invocar o dom do discernimento e se esforçar por “cultivá-lo com a 
oração, a reflexão, a leitura e o bom conselho”. O combate contra as forças do 
mal, embora exija “força e coragem”, pode tornar-se uma batalha “magnífica, 
porque nos permite cantar vitória todas as vezes que o Senhor triunfa na nossa 
vida” (“Alegrai-vos e Exultai” — Exortação Apostólica sobre o chamamento à 
santidade no mundo atual, 166 e 158). A fé assegura que Deus é nossa luz e 
salvação. Não há que ter medo. Deus está do nosso lado, protege a nossa vida.

“Quem fizer a vontade de Deus esse é meu irmão,  
minha irmã e minha Mãe”
A resposta de Jesus Cristo, quando a família o procura e quer estar com ele, 
pode parecer dura e despropositada. Contudo, muito mais do que recusar os 
seus parentes, o Mestre quer ensinar que os laços de sangue não estão acima da 
relação com Deus: “Quem fizer a vontade de Deus esse é meu irmão, minha irmã 
e minha Mãe”.
A cena do evangelho proposta para o Décimo Domingo (Ano B) descreve a 
resposta de Jesus Cristo a duas situações: adverte alguns da gravidade das 
suas palavras, pois não se pode blasfemar contra o Espírito Santo; relativiza a 
importância da família carnal, para destacar o valor supremo da vontade divina. 
Assim, o discípulo é chamado a partilhar a luta contra o mal, movido pelo 
Espírito Santo, e a colocar a obediência à palavra de Deus em primeiro lugar, 
antes até da família.
“Os laços que unem os familiares de Jesus não se confundem somente com 
consanguinidade nem com parentesco de carne, mas revelam-se no coração, 
quando tudo é feito na sintonia com Deus. Mãe e irmãos não se constituem por 
uma mera empresa de geração carnal, mas o são resultado duma vontade ou 
opção espiritual que constrói o mundo” (José da Silva Lima). A família de Jesus 
Cristo não se revela numa herança genética, mas em assumir um estilo que 
penetra todo o ser e preenche a vida.
Então, qual é a vontade de Deus? Que encontremos nele a resposta aos nossos 
anseios de felicidade, de bem, de perdão, de consolação, de bondade, de 
esperança.

Celebrar na esperança
A fé e a esperança, para o crente, não são um supérfluo adorno, mas um núcleo 
constitutivo de cada ser humano. A fé insere-nos na família de Deus e coloca- 
-nos em comunicação com a nossa condição mais profunda: somos filhos, 
criados e amados por Deus. A esperança aponta o futuro, sem deixar de nos 
enraizar no presente. A eucaristia, bem como os demais sacramentos, fazem-nos 
mergulhar na fonte perene de esperança.

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

A versão completa do subsídio litúrgico encontra-se 
disponível em www.arquidiocese-braga.pt/liturgia/

REFLEXÃO
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Fale connosco no

Leitor de Código

3.06.2018
PEREGRINAÇÃO 
ARQUIDIOCESANA AO SAMEIRO

10% *
Desconto

     Livraria Diário do Minho

€

PVP
Um estudo que cruza a teologia com a literatura, a 
antropologia com a crítica religiosa, a sociologia com as 
"artes de ser português". 
O livro "A Religião dos Portugueses" é um contributo 
fundador neste processo, procurando entender as razões 
e especificidades do catolicismo português; lançando 
o debate sobre as causas do alheamento académico e 
social acerca de Fátima e acerca da ignorância e falta de 
aprofundamento teológico e pastoral com que o próprio 
catolicismo português se confrontava.

* Na entrega deste cupão. Campanha válida de 31 de Maio a 7 de Junho de 2018.

Frei BentO 
Domingues

A religião dos 
portugueses

17,70

O programa Ser Igreja entrevista, esta semana, 
o Cónego Avelino Amorim sobre o Dia 
Arquidiocesano da Juventude. 

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

O Fórum Concelhio sobre Igualdade 
de Género e Prevenção e Combate 
à Violência Doméstica assinou, esta 
Terça-Feira, dia 29 de Maio, uma Carta 
Compromisso entre as duas dezenas 
de instituições bracarenses envolvidas 
no Fórum, nomeadamente a Cáritas 
Arquidiocesana de Braga.
A assinatura da carta vai formalizar 
a colaboração que já tem vindo a ser 
articulada no contexto deste fórum, 
e “visa a criação de sinergias que 
possam favorecer o encaminhamento e 
acompanhamento integrado das vítimas 

de violência doméstica, bem como o 
desenvolvimento de iniciativas que 
reforcem as políticas de prevenção e 
combate deste fenómeno”. 
Para José Carlos Dias, da Cáritas 
Arquidiocesana, a Carta Compromisso 
“deve ser transposta para o terreno 
e promover o surgimento de novos 
projetos de combate à violência 
doméstica e promotores da igualdade”. 
O responsável da Cáritas defendeu 
ainda “a necessidade de sensibilização 
de toda a comunidade para a 
problemática da violência doméstica”.

assinada carta de compromisso para prevenir 
violência doméstica

1.06.2018
DIA DA CRIANÇA

A obra de restauro dos painéis de 
azulejo da Capela de São Geraldo, 
em Braga, que retratam alguns 
dos momentos mais significativos 
da vida de São Geraldo, arcebispo 
emérito de Braga falecido em 1108, e 
padroeiro da cidade, valeu ao Cabido 
da Sé de Braga e a Susana de Vilas-
Boas Miranda Lainho, envolvida no 
processo de restauração, a menção 

honrosa “Conservação e Restauro”, 
atribuída no âmbito do projeto “SOS 
Azulejo”. 
Os trabalhos de conservação e 
restauro dos quatro painéis de 
azulejo de grandes dimensões, 
datados de 1712, decorreram 
entre 2016 e 2017, no âmbito da 
candidatura Norte 2020 – Rota das 
Catedrais a Norte.

Azulejos em S. Geraldo distinguidos

2.06.2018
DIA ARQUIDIOCESANO  
DA JUVENTUDE
14h30 / Vieira do Minho

31.05.2018
SOLENIDADE DO CORPO DE DEUS
09h00 / Basílica dos Congregados


