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Breves

Bispo de Pemba apela  
à solidariedade após 
passagem do ciclone Kenneth
O bispo da diocese de Pemba, D. Luiz Fernando 
Lisboa, apelou à solidariedade para com os habi-
tantes da província de Cabo Delgado, “devastada 
pelo ciclone Kenneth”, que provocou cerca de 40 
mortes e danos “incalculáveis”.
“Ainda não temos o total de perdas humanas por-
que algumas áreas estão ainda sem comunica-
ção. Sabemos de cerca de 40 pessoas. As perdas 
materiais são incalculáveis. Há distritos em que 
a destruição chegou a 90%”, referiu o prelado à 
Agência Ecclesia.
“Há muitas pessoas, grupos, comunidades, dio-
ceses que querem ajudar. Assim como houve 
grande solidariedade com a região centro do país, 
agora somos nós que precisamos dessa ajuda”.
“Contamos com as vossas orações e solidarieda-
de. Deus nos abençoe e proteja”, concluiu D. Luiz 
Fernando Lisboa.

Conferência Episcopal 
recorda valores como defesa 
da vida e direitos laborais  
em ano de eleições
O presidente da Conferência Episcopal Portugue-
sa (CEP) afirmou que os católicos devem recor-
dar valores como defesa da vida e direitos labo-
rais ao tomarem decisões em ano de eleições eu-
ropeias e legislativas.
No discurso de abertura da Assembleia Plenária 
da CEP, a primeira de 2019, o cardeal-patriarca de 
Lisboa falou, entre outros temas “da defesa da vi-
da, dos nascituros aos idosos”, e “das condições 
materiais e laborais que a garantam”, passando 
ainda pela liberdade religiosa, a luta contra a cor-
rupção, as migrações e a ecologia.
O responsável convidou à reflexão sobre o “indis-
pensável papel do Estado” e “a sua subsidiarie-
dade em relação às iniciativas dos cidadãos e dos 
grupos, no campo educativo e social”.
Os prelados vão debater a carta pastoral “Um 
olhar sobre Portugal e a Europa, à luz da doutrina 
social da Igreja”.

opinião

Olhares (42) - Os desnecessários

João Aguiar Campos
Padre

Não sei se a palavra se 
usa. Mas, se não, ela 
aí está inaugural e 
ácida, como o “des-

cartáveis” do Papa Francisco.
Os desnecessários são, no meu 
conceito, todos quantos, de-
pois de muito rodeados (e qui-
çá bajulados) por dezenas de 
pessoas, deixaram de lhes ser 
úteis. “Já não preciso dele/a pa-
ra nada” — ouve-se por aí, de 
peito feito e mãos nos bolsos.
Quem o declara, pensa afir-
mar maturidade e indepen-
dência — sendo que, no tem-
po e na forma, mais parece 
revelar, de facto, alma de tre-
padeira que, estratégica e cir-
cunstancialmente, chegou a 
disfarçar-se de amizade ou 
colaboração. 
A desnecessidade corrói as re-
lações e muda tudo…
Ter, por exemplo, o telemóvel 
do desnecessário tornou-se 
uma inutilidade, antes con-
siderada um privilégio. Ci-
tar o seu nome, que era pre-
fixo de importância, virou 
medo de lepra. Ter datas co-
muns deixou de ser o eleva-
dor da glória, para significar 
um traço negro que um desti-
no infeliz escreveu no calen-
dário pessoal... Ou seja: afi-
nal, o desnecessário, no fun-
do, nunca existiu senão como 
loja de conveniência, aberta a 
desoras, para uma urgência. 
Agora, por isso, consegue ser 
ainda menos que o romeiro 
do Frei Luís de Sousa: menos 
que “Ninguém!”.
Dói o frio que se abate sobre 
todos os arrumados da vida 
das instituições e das empre-
sas; da família e da Igreja; so-
bre todas as vítimas de este-
reótipos e subtis violências. 
Mas dói ainda mais a  levian-
dade que nos corroerá se, che-
gados há dias, julgarmos inau-
gurar o mundo, com um gesto 
contrário ao do Criador: inca-

pazes de um sopro de vida so-
bre o pó, não estaremos a lan-
çar pó amnésico sobre uma sé-
rie de vidas?…
Para mal de muitos pecados, a 
história muda e os desneces-
sários voltam, frequentemen-
te, a ser fundamentais: pela 
sua reforma para o agregado 
familiar em crise económica, 
pela desertificação cerebral 
das comunidades, pelas ca-
rências vocacionais na Igreja, 
etc., etc.
Vejamos o que se passa, por 
exemplo, com a Seguran-
ça Social e a sua sustentabi-
lidade: depois de anos a em-
purrar para reformas ante-
cipadas milhares de pessoas, 

debate-se agora o  seu adia-
mento e, até, o corte de pen-
sões. Atente-se, ainda, no 
tempo de espera imposto a 
quem, legitimamente, pediu 
a aposentação…
Sim, sim; os desnecessários 
podem, afinal, vir a ser la-
boralmente precisos até aos 
80 anos!… Boa ideia, para 
descontarem até mais tarde 
e passarem menos tempo a 
receber o fruto dos seus sa-
crifícios!… Com um boca-
dinho de sorte até podem, 
quem sabe?, “desistir” an-
tes... e perdoe-se-me a dolo-

rosa ironia!
Um bocadinho de decência, já 
não se usa?!…
A este propósito, uma per-
gunta indiscreta: quem cele-
brou, na passada segunda-fei-
ra, dia 29 de Abril, o Dia Eu-
ropeu de Solidariedade Entre 
Gerações? Alguém?!…
Ao menos teoricamente, no 
entanto, qualquer um de nós, 
se interrogado, facilmente 
citaria “a importância de se 
criar uma consciência positi-
va face às capacidades e com-
petências das pessoas idosas 
ao nível do mercado de traba-
lho, dos meios de comunica-
ção social e da sociedade em 
geral”. E teceria conceitos de 

livro branco sobre a necessi-
dade de “uma Europa amiga 
de todas as idades”.
A desnecessidade não é uma 
fatalidade que tenhamos de 
aceitar. Porque ser, estar  e 
intervir, de acordo com as 
possibilidades, é um direito 
que não se perde e que não 
conflitua com a progressão 
alheia.
O Papa Francisco fala da ida-
de dos avós como “uma gra-
ça e uma missão” e desafia-os 
a “nunca deixarem de remar”.
Acho muito bem!… Juntem-se 
mais teimosos!…
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A 
24 de Junho de 1859, 
o suíço Henry Du-
nant voltava a ca-
sa de uma viagem 
de trabalho quan-

do testemunhou os horrores 
deixados pela Batalha de Sol-
ferino, no norte da Itália. Cer-
ca de quarenta mil soldados 
morreram, ficaram feridos 
ou foram abandonados à sua 
sorte. Dono de grande altruís-
mo e caridade, valores incu-
tidos pela família, não conse-
guiu ficar indiferente perante 
aquilo que viu. Com a ajuda 
de mulheres das aldeias vizi-
nhas constituiu imediatamen-

Armando Osório é o Presidente da Delegação de Braga da Cruz 
Vermelha Portuguesa. David Rodrigues é o Adjunto Executivo. 
Receberam-nos a propósito do Dia Mundial da Cruz Vermelha 
e do Crescente Vermelho, que se assinala a 8 de maio em 
homenagem ao seu fundador, henry dunant.

ENTREVISTA

"SE AFUNDARMOS, NÃO PODEMOS 
AJUDAR NINGUÉM!"
FLÁVIA BARBOSA (TEXTO)  E JOÃO PEDRO QUESADO (FOTOS) 

te um posto de socorro desti-
nado a tratar os soldados fe-
ridos, independentemente da 
nacionalidade, e pouco tempo 
depois escreveu uma obra in-
titulada “Recordação de Sol-
ferino”, onde apelou a uma 
organização em tempo de paz 
que permitisse à sociedade ser 
capaz de prestar socorro aos 
feridos em tempo de guerra. 
O livro foi um enorme suces-
so e cedo Henry Dunant via-
jou pela Europa com o intuito 
de reunir mais apoios para as 
suas propostas.
Em 1863, com a ajuda de qua-
tro cidadãos de Genebra, fun-

dou o Comité Internacional 
de Socorro aos Militares Fe-
ridos em Tempo de Guerra, 
que desde 1875 conhecemos 
como Comité Internacional 
da Cruz Vermelha. Por esta 
altura nasce também o em-
blema protector da Cruz Ver-
melha, com uma cruz ver-
melha em fundo branco, co-
mo se reproduzisse as cores 
da bandeira suíça invertidas. 
Uma versão com um cres-
cente vermelho foi também 
apresentada a pedido dos paí-
ses muçulmanos.
No ano seguinte, em 1864, do-
ze Estados assinaram dez arti-

gos que formam a I Convenção 
de Genebra. É a partir desta 
convenção que nasce o Direito 
Internacional Humanitário, va-
lidando as regras propostas por 
Dunant e que garantiriam um 
conjunto de direitos a todas as 
pessoas em tempo de guerra, 
algo que até então não passava 
de uma utopia.
Em 1901, Henry Dunant rece-
beu o o primeiro Prémio No-
bel da Paz, distinção que par-
tilhou com Frédéric Passy, 
fundador e Presidente da pri-
meira Sociedade Francesa pa-
ra a Paz. Quando Dunant fale-
ceu, a 30 de Outubro de 1910, 
descobriu-se que o prémio 
permanecia intacto. O tes-
tamento indicava que deve-
ria ser utilizado para pagar as 
suas dívidas e financiar obras 
filantrópicas. 
O dia 8 de Maio, em que se 
assinala o Dia Mundial da 
Cruz Vermelha e do Cres-

cente Vermelho, acontece 
em homenagem ao fundador 
da Cruz Vermelha, dado que 
coincide com a sua data de 
aniversário.

Todos os dias são uma 
batalha

Armando Osório é o Presi-
dente da Delegação de Braga 
da Cruz Vermelha Portuguesa. 
David Rodrigues é o Adjun-
to Executivo. Receberam-nos 
para uma pequena conversa a 
propósito do Dia Mundial da 
Cruz Vermelha e do Crescen-
te Vermelho. A pequena con-
versa durou cerca de duas ho-
ras e meia: é impossível ser 
breve quando é necessário ex-
plicar tudo o que a Cruz Ver-
melha Portuguesa (CVP) faz. 
A título de exemplo, pergun-
ta-nos Armando Osório, co-
mo seria a cidade de Braga se 
a CVP não existisse e, portan-
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to, não apoiasse diariamente as 
cerca de cem pessoas que bene-
ficiam do programa de substi-
tuição de opiáceos por meta-
dona? O que aconteceria se as 
sessenta pessoas em situação de 
sem-abrigo que se encontram 
no Centro de Alojamento Tem-
porário (CAT) que a Cruz Ver-
melha possui não pudessem 
contar com a instituição? Para 
além destes projectos e áreas 
de intervenção, a Delegação 
de Braga da CVP possui mui-
tos outros e todos na mesma 
situação: o Estado só os finan-
cia a 80%. O resto do montante 
tem de ser angariado pela insti-
tuição. Apesar das dificuldades, 
a Delegação de Braga tem con-
seguido, desde 2011, ter sempre 
um saldo positivo no final do 
ano, ainda que residual.
Armando Osório trabalhou 
na Acção Social da Universi-
dade do Minho durante 29 
anos. Depois de sair esteve 
uns anos em empresas priva-
das, mas cansou-se.
“As pessoas falam da corrup-
ção nas instituições públicas, 
mas não fazem mesmo ideia 
de como estão os privados. 
Tinha a Cruz Vermelha em 
boa consideração, por isso, 
um dia, em 2008, entrei na 
Delegação de Braga e pergun-
tei se lhes poderia ser útil. Es-
tive na Direcção até 2011, ano 
em que assumi a Presidência”, 
explicou-nos.
Por essa altura, a Direcção co-
meçou a implementar a es-
trutura que vigora até hoje. 
Depois de pagas as dívidas 
existentes, começou a procu-
ra por condições dignas pa-
ra quem ali trabalha e para 
quem é recebido, atendido. A 
situação da Delegação de Bra-
ga evoluiu muito favoravel-
mente, mas todos os dias con-
tinuam a ser um desafio.
“Basta um imprevisto, uma 
emergência maior, um con-
junto de pneus para uma das 
ambulâncias para que o saldo 
positivo passe a negativo. Por 
isso é que temos de ter muita 
atenção às contas e às despe-
sas. Não nos adianta aju dar 
indiscriminadamente, sem 
olhar a custos e a formas de 
poupança, se a organização 
afunda. Se afundarmos, não 
podemos ajudar ninguém!”, 
aponta David Rodrigues.
É exactamente por essa razão 
que os dois responsáveis con-
sideram a profissionalização 
um valor fundamental para 
a CVP. Há uma estrutura hie-
rárquica com os profissionais 
adequados a cada área e que 
permitem o bom funciona-
mento da instituição. Só a boa 
vontade não chega.

“A profissionalização da ges-
tão parece-me obrigatória 
nos sectores de acção social, 
mas parece-me que ainda es-
tamos no início do caminho 
nesse sentido. Muitas dessas 
instituições estão nas mãos da 
Igreja, estão na mão de pro-
fissionais que estão assober-
bados de trabalho. Dentro da-
quilo que são as IPSS e Fun-
dações há muito caminho a 
fazer porque ainda há muito 
amadorismo ao nível da ges-
tão! E esse amadorismo de-
pois tem repercussões que 
podem ser catastróficas, quer 
para a intervenção com os 
utentes, quer para a sustenta-
bilidade das respostas!”, apon-
ta o Adjunto Executivo.
David considera que, em 
muitos casos, as decisões de 
gestão são tomadas por pes-
soas que passam pouco tem-
po na instituição, que em vir-
tude da idade “até já nem es-
tão para se chatear e por isso 
são mais benevolentes”. De-
fende a separação de funções 
no sector entre direcção e 
gestão. Esse é, aliás, o modelo 
segundo o qual opera a Dele-
gação de Braga.
“Quando eu cheguei, as am-
bulâncias davam quarenta mil 
euros de prejuízo. Tivemos de 
perceber que as ambulâncias 
também são uma espécie de 
negócio. Ou seja, ou contro-
lávamos os custos, ou deixá-
vamos de ter ambulâncias. E 
assim se fez, hoje em dia já 
não dão prejuízo” explica o 
Presidente.
Há variáveis que a Delega-
ção vai conseguindo contro-
lar através da gestão e orça-
mentos rigorosos. Mas há 
muitas outras que se confi-
guram como imprevisíveis. 
Não é preciso sequer que 
exista um acidente ou cala-
midade. Em Braga a Cruz 
Vermelha tem uma creche. 
Todos os anos é feito um or-
çamento tendo em conta os 
dados relativos ao ano an-
terior, que contemplam as 
carências das famílias ins-
critas. Se no novo ano hou-
ver mais carências do que 
no ano anterior, é a Delega-
ção que tem de suportar es-
se custo, derrapando auto-
maticamente no orçamen-
to. Haveria alguma forma de 
evitar uma situação dessas? 
Sim: se houvesse mais apoio 
estatal.

Os filhos e os enteados

David e Armando estão tristes 
e revoltados. Explicam-nos 
que os muitos projectos que a 
Delegação tem apenas são fi-

nanciados a 80% pelo Estado. 
Como se não bastasse a falta 
de apoio, ainda sentem que 
há uma espécie de discrimi-
nação. Em concursos públi-
cos vêem empresas a garan-
tir financiamento a 100%. No 
caso da CVP, isso não aconte-
ce: os 20% remanescentes têm 
de ser custeados pela própria 
instituição. Para isso valem-
-se muitas vezes de donativos, 
das quotas pagas pelos sócios 
e dos variadíssimos serviços 
que prestam.
“Nós aqui não temos lucro. 
Fechamos as contas com sal-
do positivo, mas não damos 
lucro! O nosso objectivo é 
apenas não dar prejuízo. E 
pagamos impostos como to-
dos os outros! A única benes-
se que temos aqui na Delega-
ção é relacionada com a água, 
a AGERE tem uma taxa espe-
cial para instituições”, aponta 
Armando Osório.
A Cruz Vermelha não vê ne-
nhuma redução nas suas tri-
butações obrigatórias: IVA, 
TSU e muitas outras siglas 
tão bem conhecidas dos con-

tribuintes são pagas tal como 
acontece em qualquer empre-
sa do país. 
“Muitas vezes somos vistos 
como os irmãos menores. Fa-
zemos os trabalhos que nin-
guém quer, por assim dizer, e 
ainda nos discriminam. Aca-
bamos por gozar também de 
baixa auto-estima, já que nos 
sentimos os preteridos”, con-
fessa o Adjunto Executivo.
David tem 37 anos e regressou 
há pouco de mais uma Missão 
Internacional.
Por volta dos 14, quando dese-
java ser missionário em Áfri-
ca, a mãe inscreveu-o num 
ATL da Cruz Vermelha. En-
trou para a CVP como volun-
tário em 1995 e nunca mais 
saiu. O Adjunto que já dedi-
cou mais de metade da sua 
vida a “ajudar as Áfricas do 
nosso país” confessa que ge-
rir uma casa como a Cruz 
Vermelha consegue ser uma 
grande dor de cabeça.
“Este é um sector em que 
nunca há garantias de nada. 
As empresas e instituições 
que não estão sempre a ino-

var, ou que se alheiam das no-
vas tendências, acabam por 
desaparecer. Por isso é que 
um dos nossos valores funda-
mentais é o da liderança. Não 
queremos ter só áreas de in-
tervenção e projectos, quere-
mos os melhores nessas áreas 
e projectos! Puxamos pe-
las pessoas para que elas não 
aspirem apenas à média!”, 
explica.

Soluções inovadoras,  
futuro risonho

Para além da liderança, há ou-
tros valores fundamentais que 
se centram, sobretudo, nas 
pessoas. A integridade é um 
deles. David tem perfeita no-
ção de que alguns dos escân-
dalos recentes abalaram a con-
fiança que a sociedade deposi-
ta neste tipo de instituições, 
Cruz Vermelha incluída. Por 
isso diz que a transparência é 
absolutamente fundamental. 
A Delegação de Braga também 
acredita na diversidade: se tra-
balham com comunidades ci-
ganas, devem ter colaborado-

Qualquer cidadão ou 
empresa poderá apoiar a 
Cruz Vermelha Portuguesa 
constituindo-se Membro 
Associado 
Contribuinte (MAC). A 
quota anual estabelecida é 
de 12€. Os MAC da Delegação 
de Braga poderão usufruir 
de condições especiais 
em alguns serviços Cruz 
Vermelha, bem como 
em serviços de variadas 
áreas: saúde, estética, lazer, 
educação, cultura, entre 
outras áreas.
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Dentro daquilo  
que são as IPSS  
e Fundações  
há muito caminho 
a fazer porque 
ainda há muito 
amadorismo  
ao nível  
da gestão! E esse 
amadorismo depois 
tem repercussões 
que podem ser 
catastróficas (...)

além disso, esta medida fica 
muito mais barata aos con-
tribuintes do que as outras”, 
assegura.
Para além destas preocupa-
ções, também a sustentabi-
lidade figura como uma das 
traves mestras da casa. Não 
nos referimos apenas à eco-
nómica, mas também à am-
biental. “Nem teria senti-
do de outra forma”, assegu-
ra o Adjunto Executivo. Para 
além das medidas adoptadas 
no dia-a-dia, a Delegação tem 
um programa de recolha de 
papel, uma mais-valia que 
também tem o seu benefício 
económico.

“O ano passado recolhemos 
quinze ou mais toneladas 
de papel e convertemos es-
te papel em donativo para o 
apoio ao Housing First. Faze-
mos recolha a nível interno 
e a nível externo, indo a ou-
tras instituições e empresas. 
Se tiverem papel a mais aí 
na empresa, já sabem quem 
chamar!”, brinca David.
A Delegação de Braga não 
tem autonomia jurídica em 
relação à CVP – o que tem 
vantagens e desvantagens – 
e também está vinculada ao 
Direito Internacional Hu-
manitário, nomeadamente 
no que diz respeito a refu-
giados e vítimas de guerra 
e conflitos.  Os direitos hu-
manos e a promoção e ma-
nutenção da paz são, aliás, 
aquilo que está na génese 

da criação da Cruz Verme-
lha. É o seu ADN, dizem os 
dois responsáveis, frisan-
do que, muitas vezes, es-
tas premissas acabam a ser 
um pouco esquecidas ou 
desvalorizadas.
O trabalho na CVP de Bra-
ga vai continuar. Desconti-
nuam-se algumas soluções, 
novas avançam, o jogo de 
cintura – e de economia – 
continua todos os dias. Nem 
sempre é fácil, mas sentem-
-se orgulhosos dos objectivos 
alcançados. Não é para me-
nos: o trabalho apoia-se em 
150 assalariados e mais de 
250 voluntários activos, mas 

os beneficiários são muitos 
mais.
Por agora, há mais uma em-
preitada e um sonho pela 
frente: a inauguração da no-
va sede que, se tudo correr 
bem, acontecerá em Outubro 
de 2020, ano em que a Dele-
gação celebra 150 anos. Fica-
mos contentes: apesar da boa 
recepção que nos fizeram, ve-
mos facilmente as fragilida-
des da casa: a escadaria ran-
ge e é frágil, os rodapés es-
tão apodrecidos, há janelas 
que não fecham. Um perigo 
para quem lá trabalha e para 
quem à CVP recorre. Arman-
do e David têm esperança no 
futuro, mas já sabem com o 
que contam e têm os pés bem 
assentes na terra: um impre-
visto pode mudar o curso de 
tudo.

Áreas de intervenção  
da Delegação de Braga da CVP

INTERVENÇÃO PARA PESSOAS SEM ABRIGO, 
ADIÇÕES E DEPENDÊNCIAS

Centro de Alojamento Temporário Dr. Francisco Alvim
Equipa de Intervenção Social Directa 

Equipa de Rua "Aproximar"

ACÇÃO SOCIAL
Creche 

Serviço de Apoio Domiciliário
 Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes

Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social / 
Protocolo de RSI 

Centro Comunitário – Vila de Prado 
 Juventude Cruz Vermelha 

SAÚDE E EMERGÊNCIA
Transporte de Doentes 
Posto de Cinesiterapia 

Ajudas Técnicas
Estrutura Operacional da Área de Emergência

FORMAÇÃO
Escola de Socorrismo: formação na área dos primeiros 

socorros / emergência / saúde

res e voluntários da etnia. Se 
trabalham com pessoas com 
dependências, deverão ter co-
laboradores que já foram de-
pendentes. Esta é mais uma 
forma de lutar contra a exclu-
são e ambas as partes saem a 
ganhar. A inovação também 
não é descurada e volta a en-
contrar beneficiários, dentro e 
fora “de casa”.
“Temos de ser capazes de 
pensar novas estratégias 
quando as anteriores não 
estão a funcionar. Com os 
sem-abrigo estamos a ex-
perimentar o Housing First, 
um programa que vê o for-
necimento de habitação co-
mo primeira medida a to-
mar e que está a correr mui-
to bem. Temos uma inserção 
social muito forte por parte 
das pessoas que estão a ex-
perimentar o programa. O 
problema é que, mais uma 
vez, não é financiado pelo 
Estado, porque o Estado es-
tá habituado a outras coisas, 
a “chapa cinco”. Financeira-
mente para nós é um grande 
fardo, se conseguirmos um 
acordo com a Segurança So-
cial será extraordinário! Para 
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Actos 13, 14.43-52
Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias, Paulo e Barnabé seguiram 
de Perga até Antioquia da Pisídia. A 
um sábado, entraram na sinagoga e 
sentaram-se. Terminada a reunião da 
sinagoga, muitos judeus e prosélitos 
piedosos seguiram Paulo e Barnabé, 
que nas suas conversas com eles os 
exortavam a perseverar na graça de Deus. 
No sábado seguinte, reuniu-se quase 
toda a cidade para ouvir a palavra do 
Senhor. Ao verem a multidão, os judeus 
encheram-se de inveja e responderam 
com blasfémias. Corajosamente, Paulo e 
Barnabé declararam: “Era a vós que devia 
ser anunciada primeiro a palavra de Deus. 
Uma vez, porém, que a rejeitais e não vos 
julgais dignos da vida eterna, voltamo-nos 
para os gentios, pois assim nos mandou 
o Senhor: «Fiz de ti a luz das nações, para 
levares a salvação até aos confins da terra»”. 
Ao ouvirem estas palavras, os gentios 
encheram-se de alegria e glorificavam a 
palavra do Senhor. Todos os que estavam 
destinados à vida eterna abraçaram a fé 
e a palavra do Senhor divulgava-se por 
toda a região. Mas os judeus, instigando 
algumas senhoras piedosas mais distintas 
e os homens principais da cidade, 
desencadearam uma perseguição contra 
Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do 
seu território. Estes, sacudindo contra eles 
o pó dos seus pés, seguiram para Icónio. 
Entretanto, os discípulos estavam cheios de 
alegria e do Espírito Santo. 

Salmo responsorial
Salmo 99 (100), 2.4.5.6.11.12.13b (R. 3c) 

“Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão-de perecer”

A descrição de Jesus Cristo como pastor, 
evocada no Quarto Domingo de Páscoa, 
reforça a imagem de um Deus que ama, 
que está próximo, que acompanha, que 
acolhe, que conhece cada um pelo nome 
e quer a nossa felicidade. Um Deus que 
se dá a conhecer, que entrega a sua vida 
totalmente por amor.

“Eu dou-lhes a vida eterna e nunca 
hão-de perecer”
O Ressuscitado convida a uma relação 
pessoal, sob a imagem do pastor e das 
ovelhas, na qual o exemplo maior vem 
do pastor. O breve trecho proposto para 
este ano litúrgico (Ano C) destaca o 
conhecimento mútuo que se apoia na 
também profunda relação entre o Filho 
(Jesus Cristo) e o Pai (Deus). Dela brota 
uma dádiva e uma promessa: “Eu dou-lhes 
a vida eterna e nunca hão de perecer”.
A vida eterna não pode ser entendida em 
chave cronológica, como se fosse uma 
realidade apenas futura ou que remete 
para um suposto tempo sem termo. A 
eternidade não se aplica a uma medida de 
tempo (sem medida), é uma qualidade de 
Deus, pelo que a vida eterna é participar 
de Deus, ser envolvido pelo ser de Deus, o 
Amor. São Gregório Magno fala do “rosto 
de Deus, sempre presente: e quando o 
contemplamos sem interrupção, a alma 
fica saciada com o alimento da vida”. E 
exorta: “Que a nossa fé sinta o calor daquilo 
em que acreditamos, que os bens do alto 
incendiem os nossos desejos. Amar assim 
é já estar a caminho”, é já saborear a vida 
eterna nesta existência terrena.
No número doze da Carta Encíclica sobre 
a esperança cristã, Bento XVI explica: “a 
única possibilidade que temos é procurar 
sair, com o pensamento, da temporalidade 
de que somos prisioneiros e, de alguma 
forma, conjecturar que a eternidade não 
seja uma sucessão contínua de dias do 
calendário, mas algo parecido com o 

Refrão: Nós somos o povo de Deus, 
somos as ovelhas do seu rebanho. 
 
LEITURA II Ap 7, 9.14b-17 
Leitura do Livro do Apocalipse
Eu, João, vi uma multidão imensa, que 
ninguém podia contar, de todas as nações, 
tribos, povos e línguas. Estavam de pé, 
diante do trono e na presença do Cordeiro, 
vestidos com túnicas brancas e de palmas 
na mão. Um dos Anciãos tomou a palavra 
para me dizer: “Estes são os que vieram 
da grande tribulação, os que lavaram as 
túnicas e as branquearam no sangue do 
Cordeiro. Por isso estão diante do trono 
de Deus, servindo-O dia e noite no seu 
templo. Aquele que está sentado no trono 
abrigá-los-á na sua tenda. Nunca mais 
terão fome nem sede, nem o sol ou o vento 
ardente cairão sobre eles. O Cordeiro, que 
está no meio do trono, será o seu pastor 
e os conduzirá às fontes da água viva. E 
Deus enxugará todas as lágrimas dos seus 
olhos”. 
 
EVANGELHO Jo 10, 27-30 
Evangelho de Nosso Senhor Cristo 
segundo São João 
Naquele tempo, disse Jesus: “As 
minhas ovelhas escutam a minha voz. 
Eu conheço as minhas ovelhas e elas 
seguem-Me. Eu dou-lhes a vida eterna 
e nunca hão-de perecer e ninguém as 
arrebatará da minha mão. Meu Pai, 
que Mas deu, é maior do que todos e 
ninguém pode arrebatar nada da mão do 
Pai. Eu e o Pai somos um só”.  

REFLEXÃO

Ressuscitou o Bom Pastor, que deu a 
vida pelas suas ovelhas 
e Se entregou à morte pelo seu rebanho. 
Aleluia.

instante repleto de satisfação, onde a 
totalidade nos abraça e nós abraçamos a 
totalidade. Seria o instante de mergulhar no 
oceano do amor infinito, no qual o tempo – 
o antes e o depois – já não existe. Podemos 
somente procurar pensar que este instante 
é a vida em sentido pleno, um incessante 
mergulhar na vastidão do ser, ao mesmo 
tempo que ficamos simplesmente 
inundados pela alegria”.

Alargar
Apesar da promessa, “não podemos 
esperar que tudo à nossa volta seja 
favorável, porque muitas vezes as ambições 
de poder e os interesses mundanos 
jogam contra nós”. Não perecer é “abraçar 
diariamente o caminho do Evangelho 
mesmo que nos acarrete problemas”. No 
meio da dificuldade em “viver as bem-  
-aventuranças, podendo até a sua vivência 
ser mal vista, suspeita, ridicularizada”, 
é possível gerar frutos de alegria (cf. 
GE 90-94): “Felizes os que sofrem 
perseguição por causa da justiça, porque 
deles é o Reino do Céu”. Infelizmente, “as 
perseguições não são uma realidade do 
passado, porque hoje também as sofremos 
quer de forma cruenta, como tantos 
mártires contemporâneos, quer de uma 
maneira mais subtil, através de calúnias e 
falsidades”.

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

IV DOMINGO Páscoa

itinerário ATITUDE
Alargar

CONCRETIZAÇÃO: Em Domingo do Bom Pastor, devem abundar flores, 
juntamente com o cartaz do Ano Pastoral, que permanece visível. Também 
continuará a ter um realce significativo a árvore desta caminhada litúrgica, 
onde se acrescentará o dístico AUTENTICIDADE, que se fundamenta na 
bem-aventurança “felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, 
porque deles é o Reino do Céu”.
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“Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão-de perecer”

Elementos 
celebrativos  
a destacar
Ser comunidade acolhedora
Epiclese de comunhão e comemoração 
dos vivos
Antes da epiclese de comunhão, na 
Oração Eucarística, será conveniente 
explicar o sentido da mesma, através 
desta admonição:
Felizes os que sofrem perseguição por 
causa da justiça, porque deles é o Reino 
do Céu.
Ao Bom Pastor que cuida das ovelhas 
do seu rebanho é reconhecida a atitude 
da autenticidade, porque faz tudo por 
elas, entrega a sua vida em seu favor e 
dá-lhes a vida eterna.
Neste Domingo do Bom Pastor, tal 
como em cada Eucaristia, queremos 
invocar o Espírito Santo, para que nos 
congregue na unidade e nos torne uma 
oblação agradável a Deus, agradecendo 
a vida dos nossos pastores, que são os 
primeiros a anunciar-nos a Palavra de 

Vida: o Papa, o Bispo e o Pároco. Porque 
o seu testemunho é de autenticidade 
verdadeira, rezemos por eles.
No final da admonição, o sacerdote 
colocará o dístico AUTENTICIDADE na 
árvore da caminhada. 

Ser comunidade missionária
1. Homilia
. Celebrar o Domingo do Bom Pastor é a 
oportunidade de reconhecermos que Jesus 
continua a apascentar a Igreja, seu rebanho, 
através de pessoas concretas, a quem ele 
confia a liderança das comunidades cristãs.
. Tal como Jesus, cada pastor é chamado 
a conhecer as ovelhas do seu rebanho, a 
fazer com que elas escutem a voz de Deus 
e a dar-lhes a vida eterna, pelas graças que 
Deus opera nas suas vidas.
. Nesse caminho, a coerência entre a fé e as 
obras é essencial.
. A imagem do Pastor dá-nos a segurança 
de reconhecer o cuidado que Deus tem com 
o seu povo, guiando-o pela sua Palavra, 
que é a fonte e a orientação de toda a vida e 
de toda a missão, conforme acontece com 
Paulo e Barnabé e com a multidão a quem 

é anunciada a Palavra de Deus, segundo o 
relato dos Atos dos Apóstolos.
. É a Palavra que suscita o testemunho 
que é dado por todos os que branquearam 
as suas vestes no sangue do Cordeiro 
e que seguram as palmas do martírio, 
do testemunho, segundo a linguagem 
apocalítica da segunda leitura.

2. Envio missionário
V/ Ide, Deus Pai vos reúna, unidos aos 
vossos pastores, como ovelhas de um só 
rebanho.
R/ Ámen.
V/ Ide, Jesus Cristo reina eternamente, 
como Bom Pastor que vos conduz às 
fontes da água viva.
R/ Ámen.
V/ Ide, o Espírito vos fortaleça no 
testemunho autêntico e na luta contra as 
adversidades.
R/ Ámen.

Oração universal
Irmãs e irmãos: dirijamos ao Pai, por 
mediação do Bom Pastor, as nossas 

preces e súplicas, dizendo (ou cantando), 
com alegria: 
R. Consagrai na autenticidade e na 
alegria do Evangelho.

1. Ao nosso Papa Francisco, ao nosso 
Bispo Jorge e seu auxiliar, pastores da 
Igreja peregrina na terra, Vos pedimos:

2. Ao nosso pároco, imagem do Pastor 
próximo, no meio das suas ovelhas, Vos 
pedimos:

3. A todos os que escolhem seguir uma 
vida de consagração, na fidelidade a Vós 
e ao Vosso povo, Vos pedimos:

4. Àqueles que proclamam a fé em Vós, 
sobretudo em lugares onde isso não é 
aceite, Vos pedimos:

5. À nossa comunidade (paroquial), que 
caminha em Tempo Pascal, esperando 
a vinda do Vosso Espírito Santo, Vos 
pedimos:

...

Eucologia
Orações presidenciais: Orações próprias 
da Missa do IV Domingo de Páscoa (Missal 
Romano, 349)
Prefácio: Prefácio Pascal III (Missal Romano, 471)
Oração Eucarística: Oração Eucarística III 
(Missal Romano, 529ss)

Viver na esperança
Na conclusão desta Semana de Oração pelas 
Vocações, rezemos pelos que consagram a sua vida a 
Deus a agradeçamos a sua entrega autêntica, perante 
todas as adversidades. Para que esta autenticidade 
incarne também em nós, somos chamados a 
continuar a rezar pelas vocações, bem como a ler e 
reflectir, ao longo de toda a semana, nos números 90-
-94 da exortação apostólica Gaudete et Exsultate.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Nasceu o Sol da Páscoa — M. Luís
— Glória: Glória a Deus nas alturas — F. Silva
— Apresentação dos Dons: O Povo do Senhor 
vai caminhando — Az. Oliveira
— Comunhão: Ressuscitou o Bom Pastor — J. 
Santos
— Final: Alegrai-vos, mãe de Jesus — A. 
Cartageno
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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

Livro resultante dos Cursos de Iniciação 
à Fé, é uma espécie de resumo ou súmula 
dos cursos. É uma porta de entrada para 
o mistério da fé; responde a algumas 
questões e dúvidas comuns a muitas 
pessoas, crentes e não-crentes, e também 
ajuda e deixa margem para a própria 
pessoa se interrogar. Aborda questões de 
"porquês": do pecado, do livre arbítrio, do 
sofrimento, da vida e da paixão de Jesus 
Cristo. 

* Na entrega deste cupão. Campanha válida 
de 2 a 9 de Maio de 2019.

António 
Vaz Pinto, 
S.J.
Iniciação  
à Fé Cristã

11€
10% 
Desconto

O programa Ser Igreja entrevista, esta 
semana, Rosa Cruz e Amândio Cruz, 
responsáveis da Pastoral Familiar da 

Arquidiocese de Braga.

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

Domingo, das 10h00 às 11h00

Dia Arquidiocesano da Família 
aborda tensão entre a vida familiar 
e a vida profissional

Igreja Paroquial de Belinho  
acolhe concerto internacional

No dia 19 de Maio a Arquidio-
cese de Braga celebra o Dia Ar-
quidiocesano da Família, no Es-
paço Vita, em Braga. O progra-
ma, que começa pelas 15h00 
e termina com Eucaristia, às 
18h00, inclui um painel onde 
intervêm Joana Carneiro, Rui 
Diniz e Filipe Anacoreta Cor-
reia. A moderação está a cargo 
de Felisbela Lopes.
O painel dedicado ao tema “Fa-
mília e Trabalho” irá reflec-
tir sobre questões vitais para 
as famílias, como é o caso da 
tensão entre a vida familiar e 
a vida profissional, da exigên-
cia das carreiras profissionais e 
as responsabilidades enquanto 
esposos e pais.
"As intervenções constituirão 
um convite à reflexão sobre a 
necessidade de conseguir que 
os universos familiar e profis-
sional não entrem em rota de 

A Igreja Paroquial de Belinho 
vai acolher, no próximo dia 
12 de Maio, às 17h00, o con-
certo de encerramento do V 
Masterclass e Concurso In-
ternacional de Direcção de 
Orquestra, que decorrerá em 
Esposende de 6 a 12 de Maio, 
sob a orientação do maes-
tro Luís Miguel Clemente. Os 
maestros apresentam-se com 
a Orquestra da Costa Atlântica 

colisão, mas, pelo contrário, que 
ambos possam contribuir pa-
ra uma vida plena e harmonio-
sa, integrando os desafios e as 
contribuições que cada um re-
quer… ainda que respeitando a 
hierarquia que naturalmente se 
impõe: o amor à família deve ser 
superior, anterior e de ordem 
diversa à profissão, até porque 
o motor do trabalho é a família 
e o motor da família é o amor!", 
adianta a Pastoral Familiar.
Durante a eucaristia, o Arce-
bispo Primaz, D. Jorge Ortiga, 
abençoará os casais que cele-
bram um jubileu matrimonial. 
As inscrições dos casais devem 
ser feitas no formulário dis-
ponível no site até ao dia 15 de 
Maio.
A organização do Dia Arquidio-
cesano da Família está a cargo 
do Departamento Arquidioce-
sano da Pastoral Familiar.

num concerto, que também já é 
uma tradição na programação 
cultural de Esposende. Neste 
concerto, intitulado “O Espírito 
Germânico”, serão interpreta-
das as obras Beethoven Over-
ture Egmont, Mendelssohn Sin-
fonia n.º 3, a Escocesa Mendel-
ssohn Die Hebriden Overture, 
Op.26, Wagner Incidental Music 
to König Enzio Overture, wwv 
24 e Beethoven Sinfonia n.º 7.

Agenda

BARCELOSPROCISSÃO DA INVENÇÃO DA SANTA CRUZ17H30

3
MAI

ESPAÇO VITAALICE(TEATRO)17H00

12
MAI

19
MAI

ESPAÇO VITA DIA  ARQUIDIOCESANO  DA FAMÍLIA15H00


