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Breves

Inaugurado o Barco-Hospital 
Papa Francisco 
O atendimento básico de saúde e espiritual a cer-
ca de 700 mil pessoas ao longo do Rio Amazo-
nas, no estado do Pará, no norte do Brasil, tor-
nou-se numa realidade graças ao Barco-Hospital 
Papa Francisco que leva médicos e consagrados 
de cais em cais entre as mil comunidades ribeiri-
nhas de 12 municípios. No fim-de-semana a em-
barcação hospitalar atracou em diferentes para-
gens para ser inaugurada e comemorada pelos 
brasileiros em cerimónias oficiais.
Além dos frades e voluntários, a comitiva tam-
bém é composta pela tripulação da Marinha Mer-
cante e por uma equipa de saúde de religiosas 
das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, 
de São José dos Campos. Já existe, também, uma 
lista de médicos interessados em colaborar no 
atendimento.
O Barco-Hospital está preparando para fazer ex-
pedições de 10 dias para realizar os atendimentos 
de atenção básica à saúde, além de acções e exa-
mes para prevenir e diagnosticar precocemente o 
cancro entre as populações ribeirinhas.

Califórnia retira proposta que 
obrigaria padres a violar o 
segredo da confissão
O Estado da Califórnia abandonou uma proposta 
de lei que obrigaria os padres a violar o segredo 
da confissão para casos de abuso sexual de me-
nores. A proposta já tinha passado no senado do 
Governo estatal, mas faltava ainda ser aprovada 
pela Comissão de Segurança Pública da Assem-
bleia, a câmara baixa do Estado.
Esta Segunda, o senador que patrocinava a me-
dida optou por retirá-la da agenda desta Terça, 
depois de uma campanha de recolha de assinatu-
ras e de envio de cartas organizada pela popula-
ção católica do estado, e incentivada pelos bispos 
locais.
A proposta é uma emenda ao código penal em 
vigor no Estado. Segundo a lei em vigor, os mem-
bros do clero já são obrigados ao dever de de-
núncia de casos de abusos sexuais, excepto se a 
informação tiver sido transmitida durante uma 
confissão. A nova proposta retiraria esta excep-
ção obrigando, em teoria, os padres a violar o se-
gredo da confissão.

internacional

Governo francês avança nos planos para 
restauração de Notre Dame

Christopher white
Crux Now

Quase três meses depois 
de um incêndio ter de-
vastado a famosa Cate-
dral de Notre Dame de 

Paris, a Assembleia Nacional da 
França aproximou-se da pro-
mulgação de legislação para 
aprovar os prazos e o processo 
de restauração de um dos mo-
numentos mais apreciados do 
mundo.

Numa votação com 32 vo-
tos a favor, sete contra e oi-
to abstenções, o principal ór-
gão legislativo do país adop-
tou na passada Quarta-Feira 
uma resolução  que estabelece 
um plano nacional para aceitar 
doações para os esforços de re-
construção e adere à intenção 
do presidente francês Emma-
nuel Macron de ver os traba-
lhos terminados antes de Pa-
ris albergar os Jogos Olímpicos 
em 2024.

Esta foi a segunda vez que 
a lei foi considerada pela As-
sembleia Nacional depois de 
uma sessão contenciosa em 
Maio, na qual a lei não reu-
niu os votos necessários pa-
ra a aprovação, e de uma vo-
tação em Junho pelo Senado 
francês.

A Catedral de Notre Dame 
foi nacionalizada em 1789, du-
rante a Revolução Francesa, 
e permanece propriedade do 
Estado francês. Por lei, a Igre-
ja Católica tem o uso exclu-
sivo do edifício, mas compe-
te ao Governo cobrir os custos 

de manutenção e reparação do 
edificado.

O incêndio de Abril levou à 
queda do telhado principal do 
monumento do século XIII e 
do seu famoso pináculo, que 
foi acrescentado no século XIX. 

O ministro da cultura fran-
cês, Franck Riester, reabriu o 
debate ao relembrar o objecti-
vo da legislação proposta, que 
é “oferecer a Notre Dame uma 
restauração à altura do lugar 
que ocupa nos corações dos 
franceses e no mundo inteiro”. 

A lei estabelece um progra-
ma nacional que irá reunir do-
nativos deduzíveis nos impos-
tos para a restauração – e ele-
va o tecto máximo do que po-
de ser deduzido dos impostos 
para 75%, ao invés dos normais 
66%.

 Para além disso, a lei foi 
aprovada com retroactividade 
até à data do incêndio, o que 
significa que donativos entre-
gues antes da legislação ser 
completamente aprovada ain-
da são elegíveis para benefí-
cios fiscais. Enquanto mais de 
mil milhões de dólares foram 
prometidos tanto por dado-
res privados como por dadores 
empresariais, durante o debate 
sobre a nova legislação foi refe-
rido que apenas dez por cento 
desse valor – ou seja, cem mi-
lhões de euros – foi recolhido.

Enquanto o debate se tem 
concentrado sobre as palavras 
de Macron de que os esforços 
de reconstrução devem ser um 
“gesto arquitectónico contem-
porâneo”, a mais recente ver-
são do texto aprovado remove 
as emendas relacionadas com 
os design dos esforços de re-

construção e cria uma insti-
tuição publica administrativa, 
sobre a alçada do Ministério 
da Cultura francês, para lidar 
com esses assuntos. 

A lei chega agora ao Sena-
do, a câmara alta do parlamen-
to francês, para ser debatida de 
novo antes de regressar à As-
sembleia Nacional para a apro-
vação final.

Apesar das reviravoltas no 
processo legislativo, os traba-
lhadores têm tido uma presen-
ça constante na catedral desde 
o incêndio de Abril. Na semana 
passada, estruturas de madeira 
foram instaladas no topo da ca-
tedral e ao lado dos arcobotan-
tes para conferir apoio estrutu-
ral adicional.

Em Junho, o Arcebispo de 
Paris, D. Michel Aupetir, cele-
brou a primeira missa dentro 
da catedral desde o incêndio 
para marcar a celebração anual 
da consagração do altar.

Com um capacete ao invés 
de mitra na cabeça, o arcebis-
po não mencionou o incêndio 
mas prestou homenagem ao 
monumento como um local de 
herança cristã, e não um orna-
mento do Estado, dizendo que 
se Jesus fosse removido, sofre-
ria de um colapso espiritual.

“A catedral nasceu da fé 
dos nossos antepassados,” dis-
se ao grupo de trinta pessoas 
presentes na ocasião.

“Esta catedral nasceu da 
esperança cristã, que percebe 
bem além de uma pequena e 
egocêntrica vida para entrar 
num projecto magnífico de 
serviço a todos, projectando-
-se para lá de uma única gera-
ção,” disse Aupetit.
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[Igreja Viva] Como é que 
se sente ao chegar ao fim 
de sete anos de percurso no 
seminário?
[Tiago Varanda] Bom, são 
uns sentimentos assim um 
bocado difíceis de expressar. 
Por um lado, tenho uma sen-
sação de uma missão cum-
prida. A missão da prepara-
ção, isto é. E a satisfação de 
ter, graças a Deus, consegui-
do realizar o que era neces-
sário e ter, pelo menos, mi-
nimamente correspondi-
do àquilo que me foi sendo 
exigido ao longo destes sete 
anos. Se calhar nem sempre 

Com 34 anos, tiago varanda está prestes a ser a primeira 
pessoa invisual a ser ordenada sacerdote em portugal. 
Um ano depois de contar o percurso que o levou a querer 
ser padre, o igreja viva quis perceber o que sente com o 
aproximar do dia da ordenação - este domingo, 14 de julho.

ENTREVISTA

"POSSO DIZER QUE APRENDI  
A ESCUTAR NO SEMINÁRIO"
JOÃO PEDRO QUESADO (TEXTO E FOTOS) 

à altura devida mas pelo me-
nos o suficiente tentei. Por-
tanto tenho esta sensação de 
satisfação e de acção de gra-
ças, também, de gratidão. Es-
te é um outro sentimento, 
por um lado a satisfação mas 
por outro a gratidão. E su-
blinho sobretudo a gratidão 
porque sei que não depen-
deu só de mim este ser capaz 
de corresponder à exigência 
do próprio coração, que foi 
bastante exigente, e porque 
sei que não o conseguiria so-
zinho. Tenho um profundo 
sentimento de gratidão para 
com muita gente: para com a 

minha equipa formadora, en-
tre os padres que deram for-
mação e também os profes-
sores que tanto me apoiaram 
e procuraram dar as condi-
ções possíveis para que eu 
pudesse, também, superar as 
minhas limitações por causa 
da cegueira;, para com tantos 
colegas que comigo convive-
ram, que tanto me ajudaram. 
E é isto que eu sinto neste 
momento.

[Igreja Viva] Como é que estão 
a correr as preparações para a 
ordenação?
[Tiago Varanda] A prepa-

ração está a correr bem. Há 
sempre muitos pormeno-
res ainda a cuidar e pronto... 
Não é que sejam coisas mui-
to pesadas, não é um trabalho 
propriamente duro nem na-
da, mas há imensos porme-
nores que às vezes uma pes-
soa tem que cuidar ao mesmo 
tempo ao preparar as coisas. 
E então é assim, este tentar 
não esquecer de nada! De-
pois, uma coisa que também 
tenho procurado e tenta-
do evitar é que a preparação 
das questões mais sociais não 
me distraia do que é essen-
cial e então procuro manter 
um tempo de oração regular 
e de silêncio e de meditação 
para poder, espiritualmen-
te e interiormente, estar bem 
preparado para este grande 
momento e para o poder vi-
ver bem naquilo que é a sua 
essência, que é a sua relação 
com Deus.

[Igreja Viva] Que pormenores 
são esses que referia?
[Tiago Varanda] Ui, são tan-
tos! (risos) Desde a roupa, dos 
paramentos... Um outro que 
eu tenho que ter em atenção 
e que os colegas não têm, que 
é a preparação de toda a litur-
gia em braille, sobretudo dos 
próximos dias, procurar ter 
todas as orações e a celebra-
ção da eucaristia tudo pron-
to em braille, para que na-
da falte. O ensaiar, também... 
Para quem vê é quase natural, 
se calhar, celebrar a Eucaris-
tia, mas como eu não vejo – 
já vi, noutras épocas, e se ca-
lhar apercebi-me de um ou-
tro gesto do padre, mas há 
muitos anos que eu não vejo 
e há muitos pormenores de 
que eu nem sequer me lem-
bro e de que nunca sequer 
me apercebi… Portanto, há 
muito pormenores na liturgia 
quanto a gestos que é preciso 
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ensaiar e os colegas têm-me 
ajudado nisso. 

[Igreja Viva] Neste último ano 
teve o estágio pastoral. O que é 
que fez nesta última fase, em 
que é que ela consiste?
[Tiago Varanda] No está-
gio pastoral nós não assumi-
mos propriamente nenhu-
ma responsabilidade na pa-
róquia. O objectivo não é as-
sumir responsabilidades, não 
é orientar nem coordenar a 
paróquia, mas é acima de tu-
do estar presente e observar 
o andamento e o ambiente 
da paróquia. Aquilo que eu 
fiz foi sobretudo acompa-
nhar alguns grupos, alguns 
movimentos, estando pre-
sente, procurando ajudar ao 
nível da reflexão, da medita-
ção, procurando orientar um 
ou outro retiro de catequis-
tas, algum encontro mais de 
espiritualidade, por exemplo. 
Sobretudo isto. Depois tam-
bém fui diaconar nas euca-
ristias, estava presente como 
diácono. Não fiz tudo o que 
o diácono geralmente faz, na 
preparação do altar prepara-
va apenas o cálice, não havia 
necessidade de estar a pre-
parar o altar todo, mas, por 
exemplo, lia o Evangelho em 
braille... Depois, não é que se-
ja impossível mas, por exem-
plo, a distribuição da comu-
nhão eu, por opção própria, 
não fiz. Pelo menos para já 
considero que ainda é talvez 
um pouco prematuro, dada a 
minha limitação. Estando lá o 
padre e havendo já na paró-
quia bastantes ministros ex-
traordinários da comunhão, 
não havia necessidade de es-
tar a distribuir a comunhão. 
Mas estava sempre presen-
te na liturgia e depois, como 
eu disse, no movimentos, nos 
grupos. Às vezes nos grupos 
de catequese ajudava a prepa-
rar algumas catequeses, por aí 
fora... Foi um pouco isto.

[Igreja Viva] E correu tudo 
bem?
[Tiago Varanda] Muito bem. 
Foi uma experiência muito 
bonita. Foi bonito poder par-
tilhar a fé e a vida com tanta 
gente tão diferente e com his-
tórias de vida tão diferentes 
mas muito ricas que me en-
riqueceram imenso. Apren-
di muito com muita gente. E 
aprendi sem muitas palavras. 
Considero até, por exemplo, 
que o senhor cónego Ma-
nuel Joaquim, que foi o meu 
orientador de estágio... Dou 
muitas graças a Deus por-
que aprendi muito com ele 
sem muitas palavras. Ele não 

é uma pessoa de muitas pala-
vras, de muitas teorias, mas 
é uma pessoa que, com a vi-
da dele, me ensinou imen-
so. Com as atitudes, com os 
gestos, com a forma como 
ele enfrentava determinados 
problemas que iam surgindo. 
A mim ensinou-me imenso. 
Não precisei de ter aulas pro-
priamente, isto é... Apren-
di sem aulas... Não foi teoria, 
foi mesmo vida. Aprendi com 
a vida de tantos com quem 
convivi de perto. Em especial 
do meu orientador.

[Igreja Viva] Daqui a poucos 
dias será o primeiro sacerdote 
ordenado invisual. Acha que is-
so traz alguma diferença ao seu 
serviço?
[Tiago Varanda] Não vejo 
muita diferença. Claro que, 
exteriormente, é diferente, 
as pessoas criam umas cer-
tas expectativas, se calhar nos 
primeiros tempos vão admi-
rar, sei lá, achar surpreenden-
te. É sempre um facto novo 
que surpreende ou espanta 
as pessoas. Mas, com tempo, 
creio que isso se vai tornar 
normal e natural. E claro que 
eu vou precisar de algumas 
adaptações, uma ou outra na 
liturgia, desde logo o braille, 
não é... Não vou ler com os 
olhos, vou ler com as mãos. 
Nas primeiras vezes isso pode 
chamar um pouco a atenção 
das pessoas mas depois, com 
o tempo, acho que isso vai ser 
muito natural, e acho que vou 
fazer um ministério como 
qualquer outro sacerdote, na-
quilo que me couber, natural-
mente. Vou ser mais um entre 
tantos aqui na Diocese, pro-
curarei colaborar com o que 
o senhor arcebispo me pedir 
e com aquilo que as pessoas 
precisarem e for necessário e 
me pedirem.

[Igreja Viva] Estamos a tocar 
várias vezes em aspectos práti-
cos da celebração. É uma ques-
tão em que muitos pensam... 
Vão-se notar mais diferenças?
[Tiago Varanda] O rito vai 
ser igual a uma Eucaristia 
normal, não vai ser alterado 
nada. Agora, claro que certos 
momentos, sobretudo aque-
las que eu não souber de cor, 
porque há partes que eu sei – 
quer dizer, das primeiras ve-
zes, se calhar, com alguma 
ansiedade, vou-me esquecer 
– vou ter sempre o texto em 
braille se for necessário, mas 
daquilo que eu sei de cor fa-
ço os gestos normalmente. 
Por exemplo, há momentos 
em que nós abrimos os bra-
ços. Se já souber de cor, abro 

os braços, se não souber de 
cor vou ter que estar com as 
mãos ocupadas a ler. Vai ha-
ver partes assim, em vez de 
abrir os braços vou ter que ler 
em braille. Mas com o tem-
po acredito que em muitas 
coisas nem vou precisar do 
braille. Depois, tenho que ter 
sempre alguém que me aju-
da para pegar no cálice, pa-
ra pegar na patena, e que me 
vai orientando também, pelo 
menos nestas primeiras ve-
zes. Alguns amigos têm-me 
ajudado e que vão-me ajudar 
nas primeiras celebrações e 
que vão estar perto de mim 

no altar para me irem aproxi-
mando, chegando o cálice, a 
patena, as várias alfaias litúr-
gicas necessárias... E num ou 
outro momento em que pos-
sa ter que dar a comunhão, 
também me ajudarão nes-
se sentido. Mas vai ser tudo 
muito normal.

[Igreja Viva] E a cadela, a 
Ibiza?
[Tiago Varanda] Eu normal-
mente não a levo para o al-
tar. Ela é capaz de não con-
seguir perceber o ritmo litúr-
gico! (risos) O ritmo litúrgico 
dela é ficar sossegadinha na 

sacristia! Ela louva a Deus na 
sacristia! Normalmente levo-
-a para a sacristia. Foi engra-
çado que as pessoas da paró-
quia, no meu estágio, arranja-
ram-lhe logo uma mantinha 
para ela, lá num cantinho, ela 
ficava lá o tempo todo que 
era uma maravilha. Às vezes, 
quando eu passava lá uma 
manhã inteira – por exemplo 
ao Domingo, quando tínha-
mos as missas todas na mes-
ma igreja – ela então passava 
ali uma manhã que era impe-
cável e depois, no fim da mis-
sa, ficava toda contente por-
que muita gente passava ali, 
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Acho que vou fazer 
um ministério como 
qualquer outro 
sacerdote, naquilo 
que me couber, 
naturalmente. 
Vou ser mais um 
entre tantos aqui na 
diocese, procurarei 
colaborar com 
o que o senhor 
arcebispo me pedir 
e com aquilo que as 
pessoas precisarem.

donou em todo o percurso, 
mesmo nos momentos mais 
difíceis, também não me vai 
abandonar agora. Portanto te-
nho muito esta esperança. O 
grande trabalho é Dele, é do 
Espírito Santo. Estamos nas 
mãos dele.

[Igreja Viva] O projecto for-
mativo do sacerdócio tem qua-
tro dimensões: a humana, a es-
piritual, a intelectual e a pas-
toral. Como se sente em cada 
uma delas?
[Tiago Varanda] Não pos-
so dizer que me sinto prepa-
rado em nenhum deles, não 
é? Porque isto é uma cami-
nhada contínua, uma apren-
dizagem permanente. Mas, 
ao nível humano, posso di-
zer que cresci imenso no se-
minário. Cresci muito. Por-
que a vida comunitária ensi-
na-nos muito e prepara-nos 
muito para a relação com as 
pessoas na vida. Em comu-
nidade vivemos com muitas 
pessoas em permanência, ca-
da um com a sua personali-
dade, todos muito diferentes, 
o que é fonte de riqueza, por 
um lado, mas também fonte 
de tensões que às vezes po-

dem surgir. Mas isso ensina-
-nos muito a lidar e a acolher 
as pessoas como elas são e 
não como nós desejamos que 
elas sejam. Eu tinha mais di-
ficuldade nesse acolhimento. 
Eu queria que as pessoas fos-
sem como eu achava que ti-
nham que ser. Tinha dificul-
dade em aceitá-las como elas 
são. E ao nível humano dou 
muitas graças a Deus e muitas 
graças aqui ao seminário por 

todo este percurso, porque 
me ensinaram muito neste 
caminho de acolhimento das 
pessoas naquilo que elas são. 
Ainda ao nível humano, tam-
bém a questão da escuta, de 
saber escutar as pessoas. Acho 
que é das coisas mais mara-
vilhosas que levo daqui, pos-
so dizer que aprendi a escu-
tar no seminário. Acho que 
isso vai ser um grande instru-
mento para a minha vida sa-
cerdotal. Vai ser uma grande 
riqueza. Ao nível espiritual, 
também cresci muito, com 
altos e baixos e, por isso, na 
minha relação com Jesus, re-
conheço que consegui des-
truir alguns preconceitos, al-
guns bloqueios que por vezes 
também tinha. Hoje acredito 
que a minha relação com Je-
sus é muito mais amadureci-
da e muito mais realista. Ao 
nível intelectual, fiz um cur-
so superior bastante exigen-
te, graças a Deus. Foi duro em 
alguns momentos mas hoje 
dou graças a Deus pela exi-
gência. Claro que não foi fácil 
conciliar a vida do seminário 
com o estudo. Não estudei, se 
calhar, quanto gostaria de ter 
estudado...

[Igreja Viva] Acho que todos 
podemos dizer isso sobre os 
nossos cursos! (risos)
[Tiago Varanda] É, não é? 
Mas pronto, estudei o que foi 
possível e aprendi muito, mas 
ficou-me o desejo de, pelo 
menos a título pessoal, con-
tinuar sempre num certo rit-
mo de leitura. É algo que eu 
gosto de fazer e por isso que-
ro continuar sempre num rit-
mo mais ou menos regular de 

leitura, de estar atento tam-
bém ao que se escreve, ao que 
se diz no mundo. Isto é mui-
to importante para qualquer 
sacerdote e até mesmo qual-
quer profissão na sociedade, 
mas muito para os sacerdotes 
porque hoje somos chamados 
a enfrentar um mundo mui-
to complexo. Se não estamos 
permanentemente a escutar o 
mundo e a ler para perceber 
o que se passa à nossa volta, 
definhamos e fechamo-nos 
no nosso mundo e deixamos 
de ter capacidade de dialo-
gar. Depois, ao nível pastoral, 
é talvez a área em que eu me 
sinto menos preparado por-
que a vida pastoral vai come-
çar agora. Tive agora este ano 
de estágio que já deu para 
perceber muita coisa mas eu 
no ano de estágio não tenho 
responsabilidades. Não sen-
ti o que vi o meu orientador 
sentir em certas decisões que 
tinha que tomar. Acompa-
nhei-o e isso fez-me perceber 
que não é fácil. Agora é a mi-
nha vez de começar  sentir o 
peso da responsabilidade e de 
ter de assumir determinadas 
decisões... Vamos ver. Já vou 
percebendo um pouco mas 
sei que tenho ainda muito a 
aprender, se calhar com er-
ros. Mas, acima de tudo, pe-
ço a Deus esta graça de estar 
atento, estar atento mesmo 
aos erros para poder ir sem-
pre caminhando para o bem 
da Igreja e de todo o povo de 
Deus.

[Igreja Viva] Posto isso, que 
expectativas tem para este pri-
meiro ano que aí vem?
[Tiago Varanda] É daquelas 
coisas que eu não sei muito 
bem explicar. É uma sensação 
de uma certa... Agora talvez já 
não sinta tanto isso, mas sen-
tia um certo medo, um certo 
receio pela incerteza. Ainda 
sinto um certo medo. Não sei 
se é medo, porque ao mesmo 
tempo sinto o apoio, sei que 
não vou estar sozinho. É um 
receio que permanece por-
que é sempre uma vida incer-
ta, não sei o que me espera. 
O receio vem sobretudo des-
sa incerteza do futuro. A ex-
pectativa é de algum receio, 
mas um receio que me faz 
estar alerta... Mas ao mesmo 
tempo também de muita es-
perança que vem desse apoio 
que sinto, a esperança de po-
der ajudar muita gente com o 
meu ministério e a esperan-
ça que também terei no apoio 
de muita gente que vou co-
nhecer e que me vão ajudar e 
espero eu corresponder e aju-
dar muita gente.

fazia-lhe festas, era uma festa 
para ela. Os Domingos para 
ela eram uma maravilha. Era 
só dormir e receber mimos! 
(risos) Não se queixou, não 
disse mal da sua vida de cão!

[Igreja Viva] Como é que acha 
que o seu percurso de discer-
nimento vai ter impacto no 
seu sacerdócio? Pelo que con-
tou no ano passado, não foi um 
percurso assim tão simples e 
claro...
[Tiago Varanda] Sim, sim. 
Acredito que me ajudará 
muito a ser realista. A ter so-
nhos, sim, a ter sonhos e de-
sejos bonitos, desejos nobres, 
mas também a ter consciên-
cia que a realidade não é o 
ideal, que a realidade não é 
sempre como sonhamos, mas 
que é possível sempre fazer 
algo mais que seja bonito e 
belo e verdadeiro pelas pes-
soas. E ajudando muita gen-
te, ajudar muitos corações, 
muita gente que pode encon-
trar, ou melhorar, o seu sen-
tido, o sentido para a sua vi-
da. É assim que eu vejo o meu 
sacerdócio, ajudar as pessoas 
a encontrarem em Cristo o 
verdadeiro sentido da sua vi-
da. Aquele que eu encontrei e 
que encantou e encanta a mi-
nha vida e que dá sentido à 
minha existência... Quero po-
der ajudar muita gente a que 

O descubra, porque encon-
trará nele também essa for-
ça, essa liberdade, esse senti-
do para a vida. É assim que eu 
vejo o meu sacerdócio. Aqui-
lo que eu já vivi ajuda-me a 
perceber que haverá dificul-
dades, que haverá desafios a 
enfrentar que não devem ser 
encarados como problemas. 
E pronto, com a graça de 
Deus, sei que ele não me vai 
abandonar. Se não me aban-
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Gen 18, 1-10a
Leitura do Livro do Génesis
Naqueles dias, o Senhor apareceu a 
Abraão junto do carvalho de Mambré. 
Abraão estava sentado à entrada 
da sua tenda, no maior calor do dia. 
Ergueu os olhos e viu três homens 
de pé diante dele. Logo que os viu, 
deixou a entrada da tenda e correu ao 
seu encontro; prostrou-se por terra 
e disse: “Meu Senhor, se agradei aos 
vossos olhos, não passeis adiante 
sem parar em casa do vosso servo. 
Mandarei vir água, para que possais 
lavar os pés e descansar debaixo 
desta árvore. Vou buscar um bocado 
de pão, para restaurardes as forças 
antes de continuardes o vosso 
caminho, pois não foi em vão que 
passastes diante da casa do vosso 
servo”. Eles responderam: “Faz como 
disseste”. Abraão apressou-se a ir à 
tenda onde estava Sara e disse-lhe: 
“Toma depressa três medidas de 
flor da farinha, amassa-a e coze uns 
pães no borralho”. Abraão correu 
ao rebanho e escolheu um vitelo 
tenro e bom e entregou-o a um 
servo que se apressou a prepará-lo. 
Trouxe manteiga e leite e o vitelo já 
pronto e colocou-o diante deles; e, 
enquanto comiam, ficou de pé junto 
deles debaixo da árvore. Depois eles 
disseram-lhe: “Onde está Sara, tua 
esposa?”. Abraão respondeu: “Está ali 
na tenda”. E um deles disse: “Passarei 
novamente pela tua casa daqui a um 
ano e então Sara tua esposa terá um 
filho”.

“Recebeu-O em sua casa”

itinerário ATITUDE
Orar

REFLEXÃO

Eu estou à porta e chamo, diz o Senhor. 
Se alguém ouvir a minha voz e Me 
abrir a porta, 
entrarei em sua casa, cearei com ele e 
ele comigo. 
Apocalipse 3, 20 

A visita de Deus acontece no lugar onde 
estamos, irrompe no meio do quotidiano. 
Aí, entre os afazeres do dia-a-dia, Deus 
surge à nossa «porta» e chama-nos pelo 
nome. Se o escutamos e acolhemos, 
o coração e a vida transformam-se, e 
experimentamos a conversão: somos 
convidados a sentar com ele à mesa; e 
seremos salvos.

“Recebeu-O em sua casa”
O fragmento do Evangelho para o Décimo 
Sexto Domingo (Ano C), em sintonia 
com os outros textos bíblicos, reflecte 
a importância da hospitalidade. No 
caminho para Jerusalém, ponto de apoio 
para a narrativa do Evangelho segundo 
Lucas, Jesus Cristo e os discípulos que o 
acompanham chegam a uma povoação 
e são acolhidos em casa de uma mulher 
chamada Marta: “Recebeu-O em sua 
casa”.
Enquanto Marta recebe o hóspede em 
sua casa em sentido literal e prático, 
Maria também o recebe, mas no sentido 
figurado que remete para o ser, a vida. 
Marta dedica-se às tarefas domésticas, 
Maria senta-se aos pés do hóspede para 
escutar os ensinamentos.
“Hospedar é criar um espaço para o 
outro e dar do seu tempo ao outro. É 
compartilhar a sua casa e o seu alimento. 
Em mais profun didade, hospedar 
significa fazer de si um espaço para 
o outro através da escuta. Maria, que 
escuta a palavra  de Jesus, é imagem de 

Salmo responsorial
Salmo 14 (15), 2-3a.3cd-4ab.5 (R. 1a)     
Refrão: Quem habitará, Senhor, no 
vosso santuário?

LEITURA II Col 1, 24-28 
Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Colossenses
Irmãos: Agora alegro-me com os 
sofrimentos que suporto por vós e 
completo na minha carne o que falta à 
paixão de Cristo, em benefício do seu 
corpo que é a Igreja. Dela me tornei 
ministro, em virtude do cargo que Deus 
me confiou a vosso respeito, isto é, 
anunciar-vos em plenitude a palavra 
de Deus, o mistério que ficou oculto 
ao longo dos séculos e que foi agora 
manifestado aos seus santos. Deus quis 
dar-lhes a conhecer em que consiste, 
entre os gentios, a glória inestimável 
deste mistério: Cristo no meio de vós, 
esperança da glória. E nós O anunciamos, 
advertindo todos os homens e 
instruindo-os em toda a sabedoria, a fim 
de os apresentarmos todos perfeitos em 
Cristo. 
    
EVANGELHO Lc 10, 38-42 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, Jesus entrou em certa 
povoação e uma mulher chamada Marta 
recebeu-O em sua casa. Ela tinha uma 
irmã chamada Maria, que, sentada 
aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. 
Entretanto, Marta atarefava-se com 
muito serviço. Interveio então e disse: 
“Senhor, não Te importas que minha 
irmã me deixe sozinha a servir? Diz-
lhe que venha ajudar-me”. O Senhor 
respondeu-lhe: “Marta, Marta, andas 
inquieta e preocupada com muitas 
coisas, quando uma só é necessária. 
Maria escolheu a melhor parte, que não 
lhe será tirada”.    

uma hospita lidade que não se limita a 
acolher sob o tecto da casa, mas faz da 
própria pessoa uma morada para o outro. 
[…] Ambas as atitudes são essenciais 
à configuração de uma hospitalidade 
autêntica e plena” (Luciano Manicardi).
Quando não damos um significado 
profundo ao que fazemos, a nossa 
actividade corre o risco de se tornar vazia 
e sem sentido. Jesus Cristo é o único 
que pode encher de sentido o nosso 
quotidiano. Recebamo-lo em nossa casa, 
aproximemo-nos dele, coloquemo-nos 
aos seus pés, contemplemos o seu rosto, 
escutemos as suas palavras, saboreemos 
a sua presença.
Receber Jesus Cristo em nossa «casa» 
assume um duplo dinamismo: o primeiro 
é ter coração e ouvidos abertos à sua 
palavra, saber que o seu amor é anterior 
a qualquer mérito da nossa parte, estar 
receptivo à vida que jorra do coração de 
Jesus Cristo; o segundo é ter a mesma 
atitude na relação com os irmãos, pela 
qual a vida recebida é partilhada com os 
outros. A proximidade com Jesus Cristo 
reflecte-se na atenção ao próximo (como 
aprendemos no passado Domingo).

Orar
A hospitalidade é inseparável da oração. 
A Eucaristia é o acontecimento mais 
adequado para cultivar a nossa relação 
de amizade com Jesus Cristo. Ela é o 
ponto de união entre a oração e a acção de 
cada dia. Pela participação na eucaristia, 
a oração completa-se com a “coragem 
de ser uma Igreja viva, acolhedora, dos 
excluídos e dos estrangeiros” (Nota 
Pastoral para o Ano Missionário e o Mês 
Missionário Extraordinário, 2).

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

XVI Domingo Comum

CONCRETIZAÇÃO: Dispor uma Bíblia junto de um prato e de um jarro, 
ambos de cerâmica.
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“Recebeu-O em sua casa”

Elementos celebrativos  
a destacar
Ser comunidade acolhedora
Momento pós-comunhão
[Leitor 1] Da Nota Pastoral “Todos, Tudo 
e Sempre em Missão” da Conferência 
Episcopal Portuguesa:
“O santo Padre convida a Igreja a 
não ficar entre sem correr riscos, 
mas ter a coragem de ser uma Igreja 
viva, acolhedora, dos excluídos e dos 
estrangeiros”.
[Leitor 2] Senhor Jesus, missionário, 
enviado do Pai aos nosso corações, 
queremos aprender a hospitalidade 
de Abraão, de Marta e Maria. São bem 
subjacentes em Abraão: a simplicidade, 
a prontidão e a candura. Abraão parece 
que estava já ali à espera de Alguém, 
acorre, apressa-se. Marta acolheu 
Jesus em sua casa, mas Maria escolheu 
a melhor parte porque acolheu o 
convidado, colocou-se aos Seus pés 
a escutá-Lo. Marta andou um pouco 
distraída e ocupada para que nada 
faltasse, mas esqueceu um pouco o 
convidado. É necessário acolher o irmão, 

mas dar-lhe tempo do nosso tempo. É 
importante abrir a porta da nossa casa ao 
Outro, mas sobretudo aquilo que Jesus 
nos pede é a abertura do coração à sua 
Palavra.

Ser comunidade missionária
1. Homilia
. Em pleno Ano Missionário, somos 
convidados a trabalhar o tema 
da hospitalidade. Ser cristão, ser 
missionário, é acolher Deus e as suas 
propostas.
. Nas leituras deste Domingo, 
encontramos três modelos de 
acolhimento: Abraão, Marta e Maria.  
Abraão está atento, partilha tudo o que 
tem e encontra no hóspede que entra 
na sua tenda a figura do próprio Cristo. 
Marta e Maria acolhem Jesus em sua 
Casa: Marta mais preocupada em que 
nada falte para o acolhimento do Mestre, 
Maria escolhe a melhor parte, colocando-
se aos pés de Jesus, disponível para 
escutar a sua Palavra. 
. O verdadeiro acolhimento passa por 
dar atenção àquele que vem ao nosso 
encontro, escutá-lo, partilhar com ele e 
fazê-lo sentir o quanto nos preocupamos 

com aquilo que ele sente... Uma das 
formas de exercer a nossa missão é 
acolher as pessoas que nos pedem 
alguma ajuda, ouvi-las, e fazê-las 
sentirem-se acolhidas.
 
2. Envio missionário
V. Ide, o Pai nos ajude a continuarmos a 
compor melhor a figura do discípulo de 
Jesus.
R. Ámen.
V. Ide, o Filho nos convida a escolher o 
essencial – “uma só coisa é necessária”: 
escutar e colocar em prática a Sua 
Palavra.
R. Ámen.
V. Ide, o Espírito Santo faça de nós 
verdadeiros discípulos missionários que 
sabem discernir o essencial e lutar por 
aquilo que é importante.
R. Ámen.

Oração Universal
Caríssimos irmãos e irmãs: como Maria, 
irmã de Lázaro, sentada aos pés de Jesus, 
instruídos pelo que aprendemos, façamos 
subir ao Céu as nossas súplicas, dizendo 
confiantes:

R. Ouvi-nos, Senhor.

1. Para que nas dioceses e paróquias 
de todo o mundo os anunciadores do 
Evangelho deixem Cristo falar nas suas 
palavras, oremos.

2. Para que sejam vencidas em toda a 
parte a ignorância, a discriminação e as 
desigualdades, e se fortaleça a cultura, a 
concórdia e a amizade, oremos.

3. Para que as pessoas saibam 
acolher, como Abraão, os que vêm até 
eles com fome e sede, e acreditem que 
o Senhor Se esconde em cada pobre, 
oremos. 

4. Para que Deus proteja os que viajam, 
reconduza ao seu lar os emigrantes, 
alivie o sofrimento dos enfermos e salve 
os moribundos, oremos.

5. Para que aqueles que vão ter férias 
e os que nunca as tiveram vivam 
um tempo de lazer, mas também de 
aprofundamento da Fé, através da 
leitura de um bom livro, oremos.
(...)

Eucologia
Orações presidenciais: Orações do XVI 
Domingo do Tempo Comum (Missal 
Romano, 410)
Oração Eucarística e Prefácio: Oração 
Eucarística V/D com prefácio próprio (Missal 
Romano, 1175ss)

Viver na esperança
Ide. A missa é envio, é sempre missão que deve 
fazer ir ao encontro das pessoas concretas, 
sobretudo daqueles que estão à espera de: uma 
visita, uma palavra de acolhimento, um aperto de 
mão, de um pequeno gesto da nossa parte.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Deus vive na sua morada Santa, F. 
Santos
— Apresentação dos Dons: Jesus entrou 
numa aldeia, A. Cartageno
— Comunhão: Eu estou à porta e chamo, F. Silva
— Pós-Comunhão: Buscai primeiro o Reino de 
Deus, B. Sousa
— Final: Irmãos, a missa não findou, F. Silva
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livro da semana

Livraria diário do minho

Fale connosco no
Director: Damião A. Gonçalves Pereira · Coordenação: Departamento Arquidiocesano  
da Comunicação Social (Pe. Paulo Terroso, Pe. Tiago Freitas, João Pedro Quesado) 
Design: Romão Figueiredo · Multimédia: Ana Marques Pinheiro · Contacto: comunicacao@arquidiocese-braga.pt

Em A Bailarina de Auschwitz, Edith Eger 
partilha a sua experiência do Holocausto 
e as histórias extraordinárias das pessoas 
que ajudou desde essa altura. Actualmente, 
ela é uma psicóloga reconhecida 
internacionalmente e os seus pacientes 
incluem mulheres vítimas de abusos e 
soldados com síndrome de stresse pós-
traumático. Edith Eger explica como a mente 
de muitos de nós se tornou numa prisão e 
mostra como a liberdade é possível quando 
nos confrontamos com o nosso sofrimento. 

* Na entrega deste cupão. 
Campanha válida de 11 a 18 de Julho de 2019.

Edith Eger 
A Bailarina de 
Auschwitz

17,7€
10% 
Desconto

O programa Ser Igreja entrevista esta 
semana o Professor José Machado, da 
Associação Os Sinos da Sé de Braga.

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

Domingo, das 10h00 às 11h00

Mosteiro de Tibães  
celebra S. Bento

Livro sobre D. Jorge Ortiga  
é apresentado na Sé

O Mosteiro de São Martinho de 
Tibães/DRCN, em colaboração 
com a Associação dos Antigos 
Alunos do Mosteiro de Singe-
verga e a paróquia de Mire de 
Tibães, irá promover a come-
moração do Dia de são Bento 
no dia 13 de Julho, Sábado,  
a partir das 15 horas.
O programa começa com a 
inauguração de uma exposi-
ção sobre São Bento, com 24 
painéis pintados pelo monge e 
artista beneditino Fr. Paulino 
de Castro. A abertura da mos-
tra será guiada por José Alberto 
Marques, antigo aluno do co-
légio beneditino de Lamego e 
profundo conhecedor da obra 
artística de Fr. Paulino.
A exposição contempla tam-
bém um conjunto de pintura 
de iconografia cristã, de Tânia 
Pires, e alguns poemas do ve-
nerável monge Fr. Bernardo de 
Vasconcelos.

No dia 18 de Julho, pelas 16h00, 
será apresentado o livro D. Jor-
ge Ortiga, Semeador da Alegria 
e da Unidade, da autoria de Ri-
cardo Perna.
A apresentação acontece na Sé 
Catedral de Braga e é levada a 
cabo por D. Nuno Almeida, Bis-
po Auxiliar de Braga. 
Às 17h30 será celebrada uma 
eucaristia de Acção de Graças 
pelos vinte anos de D. Jorge Or-
tiga como Arcebispo de Braga e 
Primaz das Espanhas.

A mostra estará patente até dia 
28 de Julho.
Pelas 15h30 é a vez de Carlos 
Aguiar Gomes proferir uma co-
municação sobre a espiritua-
lidade beneditina intitulada: 
“Stella matutina in médio nebu-
lae” (Estrela da manhã no meio 
da neblina).
Carlos Aguiar é Mesário da Ir-
mandade de S. Bento da Por-
ta Aberta e director do seu 
boletim mensal. É também 
colunista no Diário do Mi-
nho e colaborador da Rádio 
Renascença.
Às 16 horas acontece o debate 
e convívio dos antigos alunos 
de Singeverga, iniciativa que 
deverá perdurar até às até às 
18 horas quando, na igreja do 
Mosteiro de Tibães, será cele-
brado Ofício de Vésperas segui-
do de missa, com a participação 
da Schola Cantorum, de Cedo-
feita, Porto.

O livro tem a chancela da Pau-
lus Editora.

Agenda

BARCELOSGALO NIGHT RUN
21H30

13
jul

CRIPTA DO SAMEIROORDENAÇÕESDE PRESBÍTEROS 15H30

14
jul

BRAGACAMPEONATO EUROPEU UNIVERSITÁRIO DE FUTSAL

15
jul

18 de julho 
16h00
Sé de Braga
17h30 - Eucaristia 
de Ação de Graças 
pelos 20 anos de D. Jorge Ortiga 
como arcebispo de Braga  
e primaz das Espanhas.

Apresentado por  
D. Nuno Almeida,  
bispo auxiliar de Braga

A PAULUS Editora e a Arquidiocese de Braga têm o prazer  
de convidar V.ª Ex.ª para a apresentação do livro 

Dom Jorge Ortiga Semeador  
da Alegria e da Unidade, de Ricardo Perna. 


