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fome no mundo 
aumentou 38%
em 2016

O número de pessoas que passam fome 
aumentou em cerca de 38% no ano 
passado, situando-se nos 815 milhões 
(aproximadamente 11% da população 
mundial), revela o relatório anual sobre 
segurança alimentar e nutrição da 
Organização das Nações Unidas. Este 
aumento acontece após mais de dez 
anos de declínio e deve-se, sobretudo, 
aos conflitos armados e às alterações 
climáticas. “Garantir sociedades 
pacíficas e inclusivas é uma condição 
necessária” para acabar com a fome, 
afirmam os autores do relatório.

igrejas unidas em nome 
da paz, migrantes
e refugiados

Representantes do Conselho Mundial 
de Igrejas (CIM) e da Igreja Católica 
reuniram-se em Lisboa para a 
apresentação de “recomendações 
pastorais” relacionadas com a paz e com 
os refugiados e migrantes. Durante o 
encontro, que decorreu entre os dias 
12 e 15 de Setembro, assinalaram-se 
“contribuições positivas” das Igrejas 
no combate à violência e resolução 
de conflitos. Já sobre os refugiados e 
migrantes, resultou a ideia de que é 
necessário “fortalecer uma cultura de 
abertura e inclusão”.

papa: "não rezar 
pelos governantes
é pecado" 

O Santo Padre pediu aos cristãos para 
rezarem pelos governantes, afirmando 
que quem não o fizer deverá dizê-lo na 
confissão, já que estará a cometer um  
pecado. Francisco alertou que não se 
deve deixar os governantes sozinhos e 
que aqueles que pior fazem são quem 
mais precisa de preces. “Reza e faz 
penitência pelos governantes! E porquê? 
Para podermos ter uma vida calma e 
tranquila. Quando o governante é livre 
e pode governar em paz, todo o povo 
beneficia”, disse, durante a missa na Casa 
de Santa Marta, na Segunda-feira.

dr

PAPA FRANCISCO
@pontifex_pt

18 Setembro de 2017
Encontremos a coragem de purificar 
o nosso coração extraindo as 
pedras e espinhas que sufocam a 
Palavra de Deus.

16 Setembro de 2017
É necessária uma acção global para 
conjugar a redução da poluição e o 
desenvolvimento dos países pobres.

A. emric | AP

texto longo e violento, batalhando 
entre a dificuldade de articulação das 
palavras, o silêncio, o som sôfrego 
da respiração e a desarticulação 
natural dos gestos, ficamos (fiquei) 

IGREJA UNIVERSAL

1. No passado fim-de-semana subiu 
ao palco do Theatro Circo (Braga) 
a peça de teatro “Uma menina está 
perdida no seu século à procura do 
pai”. Construída a partir do romance 
(com o mesmo nome) de Gonçalo 
M. Tavares, assistimos ao desfilar de 
personagens excêntricas que rodeiam 
Hanna, uma menina de 14 anos com 
trissomia 21, que procura o pai. A peça 
tem uma particularidade: em cena 
esteve um vasto conjunto de actores 
portadores de deficiência intelectual 
e física, que integram a Crinabel 
Teatro. Uma verdadeira obra de arte! 
Um exemplo prático de superação e 
de beleza! Dadas as características 

de alguns dos actores, porventura 
perdemos (perdi) em percepção do 
texto. Ganhamos (ganhei), por outro 
lado, em autenticidade, em expressão 
e em beleza. Toda a peça é uma sã 

“Uma menina está perdida...”

merece reconhecimento público. A sua 
provocação exige uma resposta.

2. Segundo os últimos censos (2011), 
em Portugal existem cerca de 
1.000.000 (um milhão) de pessoas 
portadoras de deficiência. As seis 
dificuldades questionadas nesses 
censos eram: ver; ouvir; andar ou subir 
degraus; memória ou concentração; 
tomar banho ou vestir-se sozinho; 
compreender os outros ou fazer-se 
compreender. Um milhão de cidadãos 
portugueses que precisam diariamente 
de forças e recursos extraordinários 
para fazerem tarefas que à maior parte 
dos cidadãos parecem normais: apertar 
um botão, descer ou subir escadas, 
fazer compras, entender uma notícia...  
Um milhão de portugueses que 
reclamam iniciativas de inclusão a que 
têm direito. Um milhão de portugueses 
diferentemente capazes. Um milhão 
de portugueses frequentemente 
menorizados.

3. “A vibração da paisagem não 
impedirá a vida”, estava escrito por 
cima do palco. A falta que nos (me) 
faz a afronta da beleza das coisas 
simples! (Em voz magoada: quantas 
pessoas com deficiência integram listas 
concorrentes às eleições autárquicas 
em Portugal? E quantas medidas 
referentes a estas pessoas estão 
inscritas nos programas eleitorais?)

D. JORGE ORTIGA
@djorgeortiga

16 Setembro de 2017
Como a distância da terra aos 
céus, assim é grande a sua 
misericórdia para os que O 
temem. Sl 102/103
#Twittomilia
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provocação à “normalidade”. Quando, 
a meio do enredo, um actor (que, 
imagino, com paralisia cerebral) se 
arrasta obrigatoriamente pelo chão 
até ao centro do palco e reproduz um 

definitivamente em suspenso. Aquela 
autenticidade arrebatadora destruiu 
a tentação do sorriso empático 
mas hipócrita e paternalista. O 
profissionalismo daqueles actores 
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Missão Amar(es): 
‘Dar pouco e receber muito’

Pobreza, sorrisos, 
humildade, 
alegria, carências 
são algumas das 
palavras que vêm 

à cabeça de Joana, Daniel, 
Gabriela e Nuno quando 
recordam a recente missão 
a Moçambique. Ainda não 
“aterraram” completamente. 
Vão lembrando histórias. O 
turbilhão de emoções que os 
quatro voluntários da Escola 
Secundária de Amares revivem 
à medida que recordam 
acompanha a saudade que já 
sentem. Aliás, que já sentiam 
antes mesmo de regressarem.

“VER, OUVIR, SENTIR”
A primeira imagem que tiveram 
quando aterraram em Moçambique 

Filipa correia
fotos: bernardino Silva

foi a do nascer do sol. O dia nascia à 
velocidade das expectativas. Fizeram 
uma caminhada de três anos de 
preparação que culminou na “Missão 
Amar(es)”. Mas garantem que nada 
os poderia preparar para aquilo 
que viram. “É diferente quando 
chegamos lá e vivenciamos, os nossos 
sentimentos vêm ao de cima, as 
emoções”, conta Gabriela, de 18 anos.
Foram com o lema que o coordenador 
do projecto – o professor de 
Educação Moral e Religiosa Católica 
Bernardino Silva – lhes transmitiu: 
“Ver, ouvir e sentir”. Assim fizeram. 
Levaram consigo alguns bens para 
distribuir, como roupas, escovas 
e pasta de dentes, medicamentos, 
material médico, bolas de futebol, 
equipamentos, colares e, sobretudo, 
muita vontade de ajudar. O 
dinheiro que angariaram permitiu 
que comprassem materiais para a 
construção de seis casas. Durante 
o tempo em que lá estiveram — 
entre 16 de Agosto e 3 de Setembro 
— colaboraram na construção 
da primeira, juntamente com a 
comunidade. “Só faltou pôr o caniço 
e a chapa de zinco”, explica Daniel. 

Integraram alguns projectos já 
existentes, estiveram em lares de 
idosos, domicílios e escolas. Com 
eles, para além do professor Dino, 
como lhe chamam, partiram quatro 
ex-alunos da Escola Secundária de 
Amares, duas médicas, um enfermeiro 
e uma enfermeira, o que permitiu 
que trabalhassem também a área da 
saúde. Colaboraram com um centro 
de nutrição, que oferece, três vezes 
por semana, a comida das Nações 
Unidas a crianças orfãs. Participaram 
também num projecto da Cáritas 
de distribuição de comida a pessoas 
carenciadas. “Cozinhavam chima, 
que leva farinha de milho, feijão e 
legumes”, conta Joana. Nuno confessa 
que a pobreza extrema o chocou: “As 
pessoas não têm mesmo condições 
nenhumas, de higiene, de nada. As 
casas são uns quadrados pequenos. 
Quando têm colchões, estão todos 
rotos, muitos dormem no chão, em 
esteiras. A maior parte das pessoas 
mais velhas já não tem filhos, não tem 
ninguém que tome conta delas. Os 
idosos ficam parados no mesmo sítio 
durante imenso tempo, comem de 
pratos que já têm comida impregnada 

que não sai, há bichos por todo o lado, 
é terrível. O cheiro é terrível. Eu estava 
um pouco à espera disto, mas tão mau 
não imaginava”.
O que mais impressionou Gabriela foi 
a falta de condições na área da saúde, 
que comprovou na visita a um hospital 
e a um centro de saúde na cidade de 
Chibuto. “A falta de privacidade, a falta 
de higiene, a falta de instrumentos, 
de utensílios é abismal, eles não têm 
mesmo nada. Metem cateteres de 
adulto em crianças recém-nascidas, 
elas ficam todas pisadas…”, conta. 
“E disseram que um pacote de luvas 
chegava até Janeiro. Um pacote de 
luvas! Eles usam, guardam, depois 
voltam a pegar e usar”, acrescenta 
Daniel.
Mas, se por um lado a falta de 
condições impressionou os alunos, 
a forma como os locais lidam com 
a situação não se revelou menos 
surpreendente. O sorriso acolhedor 
com que foram brindados, não 
condizia com o meio envolvente. “É 
realmente espantoso como é que as 
pessoas com tão pouco podem fazer 
muito”, desabafa Daniel. Gabriela vai 
mais longe: “E ser muito felizes! Têm 
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pouco mas mesmo assim são felizes”. 
Os quatro alunos recordam um 
episódio em que numa visita a uma 
família a quem prestavam apoio no 
domicílio levaram cadernos para 
as crianças. “Elas ficaram mesmo 
muito, muito felizes, completamente 
deslumbradas. Apenas com um 
caderno, que para nós é uma coisa 
banal”, lembra Gabriela. As histórias 
sobre as visitas à escola vêm-lhes 
à memória em forma de sorriso. 
Eram tratados por “titio” e “titia” 
e o respectivo nome, que os mais 
pequenos rapidamente fixaram. 
“As crianças são mesmo muito 
carentes, amarram-se às nossas 
pernas e não nos largam, precisam 
muito de afectos”, explica Gabriela. 
Joana resume rapidamente a forma 
como foram acolhidos: “Podíamos 
dar pouco, mas recebíamos sempre 
muito”.

MOÇAMBIQUE: ANTES DA META, O CAMINHO
Pôr em prática muito do que é 
aprendido em sala de aula, na 
disciplina de Educação Moral e 
Religiosa Católica, é um dos objectivos 
da “Missão Amar(es)”, nomeadamente 
naquilo que são “os valores 
humanistas, como a solidariedade”, 
destaca o professor Bernardino. Foi 
a pensar nesse trabalho prático que 
surgiu o Clube da Solidariedade e do 
Voluntariado da Escola Secundária 
de Amares, que engloba diversas 
valências.
A “Missão Amar(es) é, por isso, 
o culminar de um itinerário de 
experiências de voluntariado 
percorrido desde o 10.º ano, não só 
por Joana, Gabriela, Daniel e Nuno, 
mas pelos cerca de 200 alunos que 
integram o Clube.
“Há muitas pessoas que nos 
perguntam porque é que nós vamos 
para fora quando a ajuda também 
é necessária aqui, e nós gostamos 
sempre de frisar que a ajuda começou 
aqui e vai continuar aqui, nós só 
saímos do nosso contexto para 
conhecer uma realidade diferente, 
ajudar pessoas que estão muito pior 
que nós”, explica Gabriela.
Joana conta que participaram em 
visitas aos sem-abrigo, no Porto, 
fizeram recolhas de alimentos em 
supermercados, recolhas de roupa, 
para depois distribuirem por famílias 
do concelho.
À responsabilidade dos quatro alunos 
estiveram também algumas acções de 
angariação de fundos, desde jantares a 
caminhadas solidárias, passando pela 
limpeza de carros.
Bernardino explica que o dinheiro 
angariado teve como destino 

os projectos que apoiaram em 
Moçambique. O restante serviu para 
“abater” um pouco a quantia gasta 
pelos encarregados de educação dos 
alunos na compra da viagem.
O projecto de voluntariado 
internacional, embora pensado há 
mais tempo, foi concretizado no ano 
passado pela primeira vez, com o apoio 
dos Missionários da Boa Nova, em 
Moçambique. Em 2016 partiram três 
voluntários. Este ano foram oito, entre 
alunos e ex-alunos. Repartiram-se por 
dois grupos, um para a província de 
Chibuto, outro para Maputo. “Surgiram 
muitas emoções fortes, porque os 
alunos questionavam-se como é que 
era possível as pessoas sobreviverem 
naquelas condições e, ao mesmo tempo, 
sorrirem”, conta o professor. Para 
Bernardino, o facto de contactarem 
com uma realidade completamente 
diferente da que estão habituados, 
numa idade tão precoce, antes de 
ingressarem na universidade, torna o 
projecto ímpar. “Eu acho que isto os 
pode transformar ainda mais naquilo 
que já são ou naquilo que podem vir 
a ser profissionalmente”, sublinha o 
professor.
Regressado do Iraque há pouco 
tempo, Bernardino teve a sua primeira 
experiência de voluntariado fora 
de Portugal precisamente quando 
frequentava o 12.º ano. Depois, nunca 
mais parou. “Estou a fazer com eles 
aquilo que aconteceu comigo”, diz. Na 
sala de aula, os relatos são na primeira 
pessoa. Joana admite que ouvir as 
histórias do professor fez nascer, em 
cada um, a vontade de vivenciá-las 
também. “Víamos as fotos dele dos 
voluntariados em que participou e 
ouvíamos as histórias… Cativou-nos 
a todos, contagiou-nos”, confessa 
Daniel.

UMA BAGAGEM CARREGADA  
DE HISTÓRIAS E EMOÇÕES
Joana traz à memória uma história 
que a marcou. Na comunidade onde 
estava integrada, havia um leigo que 
visitava, semanalmente, cinco idosas, 
a quem levava a comunhão. Ela e 
Gabriela acompanharam-no numa 
das visitas. Foram a casa de uma 
idosa que morava sozinha. Era cega. 
Encontraram-na deitada num colchão, 
como era habitual. Não tinha família, 
ninguém que a apoiasse. Contava 
apenas com a ajuda de uma vizinha, 
que lhe prestava algum apoio. Por 
vezes, ficava mais de 12h seguidas sem 
comer. O leigo explicou à idosa que 
naquele dia tinha a visita das duas 
alunas. “Ficou toda contente, até bateu 
palmas!”, conta Joana. Depois, deram-
-lhe a mão, para que pudesse sentir 
a sua presença. “Foi emocionante”, 
desabafa.
O episódio que Nuno recorda com 
mais carinho e alegria aconteceu em 

“Ao voltar a casa até me sentia mal 
comigo própria por saber que tinha 
tanto conforto, tudo ao meu dispor, a 
simples água da casa de banho, a água 
quente, tudo isso é tão diferente… 
Saber que aquelas pessoas muitas 
vezes nem um colchão têm em casa, 
saber que nós temos esse conforto, 
por vezes deixa-me a pensar. É um 
sentimento estranho”, confessa 
Gabriela.
As relações que construíram não se 
quebraram na fronteira. Têm mantido 
o contacto com algumas pessoas a 
quem se afeiçoaram. Ao longo do 
tempo que lá estiveram sentiram-se 
“parte da família”, diz Gabriela. “São 
pessoas mesmo muito acolhedoras, 
humildes, prestáveis. Qualquer coisa 
que nós precisássemos elas ajudavam. 
Passávamos na rua e toda a gente 
dizia «olá», não nos tratavam como 
estranhos. Apesar de muita miséria, 
torna-se um país mágico”, acrescenta 
Daniel.

Maputo, durante a visita às escolas. Na 
Escola de S. Miguel questionaram o 
que é que fazia mais falta. “Colchões”, 
foi a resposta imediata, já que as 
crianças dormiam no chão. O colega 
enfermeiro, que partiu com o grupo 
em missão, entrou em contacto com 
os amigos para conseguir dinheiro 
para comprar os colchões. Assim foi, 
compraram 85 colchões, um para 
cada criança. “Foi uma ajuda muito 
importante, as crianças ficaram 
mesmo contentes”, recorda.
Regressaram com a bagagem 
carregada de histórias e emoções. 
A acompanhar, a saudade e um 
sentimento de mal estar pelo conforto 
que encontraram em suas casas. 
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Quando questionados sobre o que 
ficou por fazer, a resposta é unânime: 
“Muito!”. Mas apesar da sensação 
de que podiam ter feito “muito 
mais”, compreendem que o tempo 
foi escasso e que o contributo que 
deram já foi uma ajuda. A grande 
mudança, contudo, foi interior. “Foi 
uma experiência muito gratificante, 

que me fez crescer enquanto pessoa”, 
diz Nuno. Joana destaca também o 
“sentido de responsabilidade para com 
o bem comum”, que cresceu a cada dia 
de missão.
A vontade de repetir a experiência 
ou de embarcar num projecto 
semelhante é transversal aos quatro 
alunos. “Acho que esta experiência 
deixou a semente”, resume 
Gabriela.
Para o professor Bernardino, a 
missão continua. À distância, vai 
mantendo o contacto com quem está 
no terreno, certifica-se que é dada 
continuidade àquilo que iniciaram 
e vai detectando necessidades a que 
poderão dar resposta no próximo 
ano. Está já a pensar na missão 
de 2018. “Vamos trabalhar para 
conseguir um projecto de compra 
de máquinas de costura”, explica. A 
ideia é entregá-las na associação que 
fornece refeições a crianças órfãs, 
por onde passaram este ano. Assim, 
poderão trabalhar os tecidos e, em 
simultâneo, dar formação na área 
da costura, para ajudar na própria 
sustentabilidade da associação.
Até lá, Bernardino tem também entre 
mãos a coordenação dos projectos de 

voluntariado local. Novos alunos virão 
e, quem sabe, integrarão as missões 
futuras, inspirados por aqueles que 
foram. “Ter os miúdos a dizerem «nós 
estivemos lá» é fantástico, incentiva os 
outros, são aprendizagens que deixam 

os miúdos a pensar «nós somos 
capazes de ir muito longe»”, sublinha 
a directora da escola, Flora Monteiro. 
A nível educativo, para a directora não 
restam dúvidas: “É uma lição de vida 
absolutamente fora do normal”.
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LITURGIA da palavra

XXVI Domingo  
comum A

“DEPOIS, PORÉM, 
ARREPENDEU-SE E FOI”

CONCRETIZAÇÃO: Hoje iniciamos oficialmente o novo ano pastoral. 
Sugerimos que se faça uma entrada processional pelo fundo da Igreja, 
com turíbulo, cruz processional, Evangeliário. No momento de preparação 
penitencial faça-se o convite para identificar um ponto concreto de 
arrependimento. Poder-se-á colocar laços em tecido ou papel verde em 
vários pontos da igreja: entrada, corpo da igreja, ambão, altar, presidência.

itinerário

Sugestão de cânticos
— Entrada: Nós somos as pedras vivas...
— Apresentação dos dons: Em redor do teu altar... (M. Carneiro)
— Comunhão: Somos todos convidados (F. Silva)
— Final: Povo teu somos, ó Senhor...

Eucologia
Orações próprias do XXVI Domingo do Tempo Comum (Missal 
Romano, 420).
Orações Eucarística V/A com prefácio próprio (Missal Romano, 
1157ss).

Viver na Esperança
Durante esta semana, vamos estar vigilantes no fazer bem o exame de 
consciência diário, identificando um ponto de arrependimento e mudança.

ATITUDE
Despertar a esperança.

CARACTERÍSTICA
Arrependimento como base para a 
esperança.

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES

LEITURA I Ez 18, 25-28 
Leitura da Profecia de Ezequiel
Eis o que diz o Senhor: “Vós dizeis: «A maneira de proceder do Senhor não é justa». 
Escutai, casa de Israel: Será a minha maneira de proceder que não é justa? Não será 
antes o vosso modo de proceder que é injusto? Quando o justo se afastar da justiça, 
praticar o mal e vier a morrer, morrerá por causa do mal cometido. Quando o pecador 
se afastar do mal que tiver realizado, praticar o direito e a justiça, salvará a sua vida. Se 
abrir os seus olhos e renunciar às faltas que tiver cometido, há-de viver e não morrerá”.

Salmo Responsorial Salmo 24 (25), 4-5.6-7.8-9
Refrão: Lembrai-Vos, Senhor, da vossa misericórdia.

Leitura II Filip 2, 1-11 [Forma longa]
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses
Irmãos: Se há em Cristo alguma consolação, algum conforto na caridade, se existe 
alguma comunhão no Espírito, alguns sentimentos de ternura e misericórdia, então 
completai a minha alegria, tendo entre vós os mesmos sentimentos e a mesma caridade, 
numa só alma e num só coração. Não façais nada por rivalidade nem por vanglória; 
mas, com humildade, considerai os outros superiores a vós mesmos, sem olhar cada um 
aos seus próprios interesses, mas aos interesses dos outros. Tende em vós os mesmos 
sentimentos que havia em Cristo Jesus. Ele, que era de condição divina, não Se valeu da 
sua igualdade com Deus, mas aniquilou-Se a Si próprio. Assumindo a condição de servo, 
tornou-Se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-Se ainda mais, 
obedecendo até à morte, e morte de cruz. Por isso, Deus O exaltou e Lhe deu um nome 
que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem, no 
céu, na terra e nos abismos, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para 
glória de Deus Pai.

EVANGELHO Mt 21, 28-32
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo  
segundo São Mateus 
Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: “Que 
vos parece? Um homem tinha dois filhos. Foi ter com o primeiro e disse-lhe: «Filho, 
vai hoje trabalhar na vinha». Mas ele respondeu-lhe: «Não quero». Depois, porém, 
arrependeu-se e foi. O homem dirigiu-se ao segundo filho e falou-lhe do mesmo modo. 
Ele respondeu: «Eu vou, Senhor». Mas de facto não foi. Qual dos dois fez a vontade ao 
pai?”. Eles responderam-Lhe: “O primeiro”. Jesus disse-lhes: “Em verdade vos digo: 
Os publicanos e as mulheres de má vida irão diante de vós para o reino de Deus. João 
Baptista veio até vós, ensinando-vos o caminho da justiça, e não acreditastes nele; mas 
os publicanos e as mulheres de má vida acreditaram. E vós, que bem o vistes, não vos 
arrependestes, acreditando nele”.
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O Vigésimo Sexto Domingo (Ano A) convida a reflectir sobre a sinceridade. Nem 
sempre é fácil fazer coincidir as palavras com as acções (evangelho). Todavia, para 
Deus, o mais importante não são essas discordâncias, quando existe um coração 
disposto a seguir os seus caminhos (salmo). Trata-se, para o cristão, de colocar os 
olhos na humildade de Jesus Cristo e imitar os seus “sentimentos” (segunda leitura). A 
sinceridade do coração é mais decisiva do que as faltas: tarde ou cedo, há-de provocar 
mudança de vida. Deus é misericordioso, prefere sempre a vida e a salvação (primeira 
leitura). E um coração humilde reconhece-se pecador, abre-se confiante ao amor 
divino.

“Depois, porém, arrependeu-se e foi”
“Um homem tinha dois filhos”: parece a parábola de Lucas (capítulo 15), na qual 
também há um filho que, pelo menos em aparência, cumpre a vontade do pai, e outro 
que não. Mas, no final, o mais novo arrepende-se e volta para casa, enquanto o mais 
velho se recusa a entrar em casa, opõe-se à atitude paterna.
A parábola dos dois filhos convidados a trabalhar na vinha possui uma estrutura 
simples: o convite do pai e a reação dos filhos. A sequência em paralelo serve para 
centrar a atenção no comportamento dos filhos: o segundo aceita o convite, “mas de 
facto não foi”; o primeiro recusa, “depois, porém, arrependeu-se e foi”.
Uma pergunta introduz e com encerra a parábola: “Que vos parece?”; “Qual dos dois 
fez a vontade ao pai?”. Ambas são uma interpelação directa aos ouvintes daquele 
tempo e aos ouvintes/leitores de todos os tempos.
Deus quer filhos empenhados na missão evangelizadora. Há quem diga sim, que vai 
trabalhar na “vinha”, mas não se empenha. Há quem diga não, que não quer, mas 
depois reconsidera e trabalha na “vinha”. 
Jesus Cristo dá nome a uns e outros: os primeiros são os príncipes dos sacerdotes e os 
anciãos do povo, representantes da lei que, na prática, têm o coração fechado ao amor 
de Deus; os segundos são os publicanos e as mulheres de má vida, os marginais da 
sociedade que se arrependem e abrem o coração ao amor de Deus.
Em rigor, o que está em causa não é a aprovação do estilo de vida, mas a 
disponibilidade do coração. As palavras não são suficientes. Elas podem ser expressão 
de hipocrisia. É preciso fazer corresponder as boas palavras com boas acções.

Arrependimento como base para a esperança
Há um verbo que desarma a recusa do filho: “Arrependeu-se”. O arrependimento 
exige mudança de mentalidade, conversão. Esta, antes do esforço pessoal, é um 
dom que resulta da abertura ao amor do Pai, rico em misericórdia. Assim, mais do 
que promover a “moral da obediência”, há que incentivar à “moral da fecundidade” 
(Ermes Ronchi e Marina Marcolini): em vez de filhos obedientes, precisamos de filhos 
empenhados na fecundidade do Evangelho. Ao iniciar um plano pastoral dedicado 
às “sementes de esperança”, o arrependimento (conversão) é base essencial para 
“despertar esperança” e promover “a inadiável renovação da Arquidiocese, com as 
suas Paróquias e Comunidades”.

REFLEXÃO

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

elementos celebrativos a destacar

Dinâmica do Tempo Comum
Introdução ao espírito da Celebração
Tem lugar hoje, em toda a nossa Arquidiocese de Braga, a abertura 
do novo Ano Pastoral! Começamos um período de três anos pastorais 
dedicados à virtude da esperança! Neste ano pastoral de 2017-2018 
queremos fazer “despertar a esperança” e proporcionar o encontro 
pessoal com Jesus Cristo, razão da nossa esperança! Vamos celebrar 
com muita alegria! Assumamos esta celebração como possibilidade 
de começo novo na fé e na esperança nesta nossa assembleia e na 
comunidade!

Preparação Penitencial
Fazer um momento mais prolongado de silêncio e convidar à 
identificação de um aspecto concreto como ponto de arrependimento.

Cuidados na proclamação da Palavra
[Primeira Leitura] O leitor, na preparação, deverá ter especial cuidado 
em ler a repetição: “não é justa”... 
Terá muito em conta o jogo de oposições entre a conduta de Deus e 
a dos homens, entre a sorte do justo e a do mau.
[Segunda Leitura] O leitor deverá marcar, com um silêncio, a mudança 
de tom e de ritmo, o que é exortação de Paulo aos Filipenses e o que 
é proclamação solene da senhoria de Cristo que se fez servidor.

Pontos para a Homilia
– A Palavra de Deus faz-nos despertar para a esperança: Deus 
espera-nos e respeita o nosso ritmo; nós poderemos ser capazes de 
ponderar mais. Os nossos critérios e lógica podem não ser os de 
Deus.
– Jamais estamos sozinhos; temos razões para ter esperança; Jesus, 
o mestre, mostra-Se como o caminho da nossa esperança pela via do 
serviço...
– A nossa celebração de hoje traz-nos a garantia de que podemos 
esperar contra toda a esperança: Deus não se cansa de nos acolher, 
falar, alimentar e enviar.

Oração universal
Irmãs e irmãos em Cristo: Oremos pelos filhos que dizem “sim” e por 
aqueles que só sabem dizer “não” ao convite para trabalharem na vinha 
do Pai, e supliquemos (ou cantemos), todos juntos: 

R.  Senhor, nossa esperança, ouvi-nos. 

1. Pelo Papa Francisco e pelos bispos, que nos confirmam na fé, pelos 
presbíteros e diáconos, que nos servem, e por todos os discípulos de 
Cristo, oremos. 

2. Pela nossa Arquidiocese de Braga que hoje inicia novo ano pastoral 
com esperança e com vontade de reencontrar-se com Jesus Cristo, 
oremos.

3. Pelos que procuram agradar a Deus, pelos pecadores que se afastam 
do mal e pelos justos que deixam de ser bons, oremos. 

4. Pelas pessoas seguras de si próprias, por aqueles que reconhecem a 
sua fragilidade e por todos os que se levantam quando caem, oremos. 

5. Pelos professores e alunos de todas as escolas, pelos que entraram 
no último ano de estudos e pelos que já terminaram mas não têm 
trabalho, oremos. 

6. Pela nossa assembleia do Domingo, pelos seus membros mais 
activos e fiéis e pelos que se recusam a servir a comunidade e celebrar 
a fé connosco, oremos. 

Senhor, Pai santo, fazei nascer em cada um de nós os mesmos 
sentimentos que havia em vosso Filho, que Se entregou à morte por 
todos. Por Cristo Senhor nosso.
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Fale connosco no

Leitor de Código

10% *
Desconto

     Livraria Diário do Minho

€

PVPO livro de Thomas de Saint-Laurent aborda a 
temática da confiança sob a óptica do Evangelho, 
recorrendo a uma linguagem directa e acessível, 
rica em metáforas.
A palavra confiança, pode ler-se na sinopse, 
"é recorrente na vida contemporânea", sendo 
transversal às mais diversas áreas.
O "Livro da Confiança" está editado em mais de dez 
idiomas, com mais de três milhões de exemplares 
vendidos em todo o mundo.

* Na entrega deste cupão. Campanha válida de 21 a 28 de Setembro de 2017.

Thomas 
de Saint-
Laurent

o livro da 
confiança

9,90

26.09.2017
DEBATE "AUTÁRQUICAS 2017"
21h30 / Espaço Vita

23.09.2017
CONFERÊNCIA "O CANTO 
LITÚRGICO DOS MONGES 
BENEDITINOS"
16h00 / Mosteiro de Rendufe (Amares)

VISITA GUIADA "BOM JESUS DO 
MONTE: UTOPIA BARROCA DE  
D. RODRIGO DE MOURA TELES"
10h00 / Bom Jesus do Monte (Braga)

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

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

24.09.2017
PASSEIO DA MEMÓRIA
09h30 / Braga (partida do coreto,  
na Avenida Central)

A Faculdade de Teologia da 
Universidade Católica Portuguesa, 
em parceria com a Cáritas 
Portuguesa, propõe um curso online 
sobre Pensamento Social Cristão. A 
formação arranca em Outubro e a 
segunda fase de candidaturas decorre 
até dia 30 de Setembro.
O objectivo do curso passa por 
“promover a reflexão e entusiasmar 
a participação em processos 
transformadores”.
O itinerário lectivo realiza-se em 
regime de e-learning, contemplando 
quatro encontros presenciais até ao 

término da formação, em Julho de 
2018.
O curso destina-se a adultos 
detentorers do 12.º ano de 
escolaridade ou equivalente, 
particularmente àqueles que 
ocupem cargos de responsabilidade 
em comunidades ou movimentos 
eclesiais.
Reflectir sobre a identidade 
do Pensamento Social Cristão, 
conhecer os seus fundamentos 
e abordar os grandes marcos da 
Doutrina Social da Igreja são alguns 
dos assuntos que serão abordados.

curso online sobre pensamento social cristão arranca em outubro
dR


