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Breves

JMJ começou em ambiente de 
festa com eucaristia
A Jornada Mundial da Juventude iniciou na Ter-
ça com uma Missa presidida pelo arcebispo do 
Panamá. “Estou convencido, e digo-o do meu co-
ração e com a minha experiência: a partir des-
ta Jornada Mundial da Juventude, nenhum po-
bre e nenhum pequeno há de ter medo de sonhar 
grandes coisas”, afirmou D. José Domingo Ulloa 
Mendieta.
A Missa de inauguração da JMJ foi celebrada nas 
margens do Oceano Pacífico, seguindo-se a inau-
guração do Festival da Juventude, com iniciativas 
ao longo de toda a jornada.
No fim da celebração, o arcebispo sublinhou que 
a cidade se transformou na “capital da juventude 
do mundo”, mostrando que todos devem conti-
nuar “a sonhar”.

As estatísticas da Jornada 
Mundial da Juventude do 
Panamá
O Papa Francisco chegou ontem ao Panamá, 
dando o pontapé de saída definitivo para a edição 
de 2019 da Jornada Mundial da Juventude. 
Francisco juntou-se assim a mais de 100 mil pe-
regrinos de 156 países diferentes que se regista-
ram para a JMJ, assim como a 480 bispos de to-
do o mundo, incluindo seis portugueses, como o 
cardeal-patriarca de Lisboa e D. Nuno Almeida, 
bispo auxiliar de Braga. O número de participan-
tes deve aumentar significativamente nos mo-
mentos conclusivos do evento.
Os participantes são acompanhados por 20 mil 
voluntários do Panamá e 2445 voluntários in-
ternacionais. Cerca de 2500 jornalistas estão 
acreditados.

opinião

Olhares (28) - Já agora...

João Aguiar Campos
Padre

1Quem alguma vez 
fez obras em casa ou 
acompanhou de perto 
obras alheias já, de cer-

teza, ouviu dizer que o maior 
custo vem do “já agora”…
De facto, mesmo quando tu-
do parece projectado e  pro-
gramado ao milímetro, há um 
momento em que os olhos 
poisam numa tijoleira mais 
elegante, num pormenor cons-
trutivo que “dá outro requinte”, 
num acabamento que “é mes-
mo distinto”. E porque casa é 
casa e os números nunca são 
redondos, “olhe, já agora, avan-
ce lá com isso!…”

O mal é que, por vezes, o 
“já agora“ é agora e logo. Che-
ga-se então a surpresas bem 
desagradáveis, na soma final 
de todos os acertos e… apertos.

Quem conhece o preço do 
dinheiro é, por norma, mais 
cuidadoso. Mas nem sempre a 
gestão escapa à palpitologia ou 
à tentação do “Deus dará”, num 
providencialismo que acredita 
que quem multiplicou os pei-
xes também facilmente pode 
criar um cardume!…

Eu creio em milagres. Mas 
abriria a boca de espanto se 
Deus desperdiçasse graças, 
quando tão exigente se revelou 
perante talentos embrulhados 
em lenços…

A vaidade,  a displicência, a 
convicção de que administra-
dor é senhor, a impunidade de 
quem julga não ter de prestar 
contas são, entre outros, males 
muito difundidos. E tanto mais 
pecaminosos quanto mais des-
respeitam alheia generosidade, 
Deus sabe nascida onde e a que 
preço exercida.

2. Lidar com números exi-
ge prudência, como acabo de 
sugerir. Mas a essencial sabe-
doria de quem lidera está em 
saber lidar com as pessoas — 

que sempre serão o bem maior 
de qualquer instituição.

Na minha mesinha de ca-
beceira está, para reler com 
frequência, um pequeno livro 
intitulado “Jesus, CEO - co-
mo usar a sabedoria da anti-
guidade para uma liderança 
visionária”.

A autora, Laurie Beth Jones, 
imagina Jesus Cristo no papel 
de director-geral de uma em-
presa. E analisa o Seu estilo de 
liderança, ajudando a ver como 
Ele trabalhou e preparou doze 
seres humanos para influencia-
rem o mundo.

Laurie Jones  não tem dúvi-
das: o estilo de liderança de Je-
sus responde às necessidade de 
um mundo que “está a supli-
car por líderes cujos objectivos 
sejam para construir, não para 
destruir; para educar, não pa-
ra explorar; para desenvolver, 
mais do que para dominar”.

Há, em “Jesus, CEO”, afir-
mações que, de tão simples, 
me fazem sorrir de agradecido 
espanto.

Por exemplo, a autora apre-
senta o líder Jesus muito segu-
ro da sua identidade, “reple-
to de auto-conhecimento e de 
auto-estima”. No entanto, sem-
pre em contacto com o seu Pa-
trão… É que, “quando uma pes-
soa começa a pensar que não 
há ninguém a quem respon-
der, os problemas começam”.

Jesus está, além disso, cien-
te da Sua missão e nada o afas-
ta dela; nem sequer as dificul-
dades, pois possui “âncoras in-
ternas” e não teme ficar sozi-
nho. Não perdendo tempo a 
julgar os outros, não procura-
va o efeito imediato de quem 
deseja governar o mundo.  Por 
isso, “valorizava mais a semen-
te que o ramo”. Não era, enfim, 

um comissionista com pres-
sa de receber o cheque da sua 
percentagem…

Podia continuar, pisando as 
marcas da reflexão de Laurie. 
Mas, “já agora”, o melhor é es-
perar que a curiosidade de al-
guns os leve à leitura do livro… 
Permitam-me apenas que abra 
novo parágrafo para uma ideia 
que tanto se afirma e tão pou-
co se pratica: a necessidade de, 
quem governa, perguntar e 
dialogar…

3. Um dos capítulos do li-
vro intitula-se, precisamente 
“Ele estava aberto às pessoas e 
às suas ideias” . 

É neste capítulo que Laurie 
se centra nos relacionamentos 
de Jesus. Lembra a autora as 
muitas perguntas que Jesus fez 
aos seus interlocutores: “Que te 
parece?”, “Que queres?”, “Que 
dizeis vós?”…

Escreve: “No jardim do 
Éden, Deus o Criador trou-
xe os animais até Adão”, para 
lhe perguntar que nome que-

ria dar a cada um deles. “De 
facto, parece haver uma atrac-
ção divina para um empreen-
dimento cooperativo entre 
Deus e a humanidade. Deus 
está na expectativa e muito in-
teressado pelas nossas ideias. 
E se Deus está aberto às nos-
sas ideias, um líder Ómega 
não devia estar aberto  às suas 
pessoas e às ideias delas? A vi-
da baseia-se na co-criação e no 
companheirismo”.

Hoje, eclesialmente falan-
do, está na moda a palavra “si-
nodalidade”. Riquíssimo ca-
minho. Mas, atenção : a pala-
vra precisa de ser pronunciada 
com cuidada dicção; caso con-
trário, os menos habituados, 
vão dizer “sinuosidade”!…
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opinião

Descartes

Jorge Vilaça
Padre

1Há uns anos tive a 
oportunidade de pas-
sar duas semanas nu-
ma determinada ins-

tituição social da Igreja com 
um grupo de universitários 
da área da saúde. Objectivo: 
fazer a experiência de Deus 
no serviço ao outro e reflec-
tir sobre ela, sobretudo na li-
nha das profissões na área da 
saúde. Acolheu-nos nessa ins-
tituição um sacerdote já com 
80 anos, magro, com um es-
tilo de vida muito pobre. Di-
zia que a instituição vivia de 
donativos e que esses sem-
pre apareciam na hora certa. 
Apresentou-nos cada um dos 
utentes como se fossem famí-
lia: “nós somos simplesmen-
te uma família para aqueles 
que a não tiveram. Nada mais. 
Temos e damos aquilo que a 
família tem e dá. E quando a 
situação o exige recorremos 
a especialistas. Não queiram 
complicar as coisas simples. 
Muito menos tentem im-
pôr modos de existir que nos 
iriam descaracterizar”, dizia 
ele. 

Quase todos os utentes ti-
nham sido trazidos para ali 

pelas mãos do sacerdote que 
lhes conhecia as histórias ar-
repiantes da vida passada: 
um vivia numa corte das va-
cas, outro no meio do lixo, 
outro abandonado... Quase 
todos com dificuldades a to-
dos os níveis e sem suporte 
familiar. O que parecia uma 
instituição social normal re-
velava-se, contudo, diferen-
te: quase todos os utentes 
desenvolviam uma activi-
dade em prol da comunida-
de residente: uma senhora 
cega trabalhava na cozinha; 
um paraplégico varria todos 
os espaços exteriores só com 
uma mão (tarefa que demo-
rava um dia); outro dava a 
alimentação a um acama-
do, e por aí adiante. O pró-
prio padre, que se diluía com 
os utentes, parecia uma lan-
çadeira num tear a segurar 
qualquer ponta. Um “faz tu-
do”, diríamos. Cada um dava 
de si, por pouco que fosse; a 
maior parte fazendo repeti-
damente só uma tarefa. Não 
havia, efectivamente, deso-
cupados durante o dia. Mais 
estranho ainda: não havia 
funcionários fixos. As rotinas 
da casa eram mantidas pelos 
próprios utentes, recebendo 
ajuda de alguns voluntários.

2. Na altura já o sacerdo-
te acusava as instituições go-
vernamentais de quererem 
acabar com aquele modelo 
(que não se coadunava com o 
modelo assistencial da Segu-
rança Social). Acusavam-no 
de forçar os utentes a traba-
lhar, dizia. Resguardava-se na 
não dependência económica 
do Estado e no modelo pró-
prio da instituição. Há pouco 
tempo vi esse mesmo sacer-

dote ser condenado no tribu-
nal por negligência e a insti-
tuição a ser encerrada com-
pulsivamente. Durante 60 
anos aquele homem serviu os 
descartados, não ganhou um 
cêntimo, bateu às portas a pe-
dir esmola, meteu as mãos no 
lixo para de lá tirar pessoas 
que eram consideradas lixo 
social e das quais ninguém se 
importou. Admito que a ida-
de avançada lhe tenha tirado 
lucidez para perceber quan-
do devia pedir ajuda, facto 
a que as estruturas da Igreja 
não passam ilesas na respon-
sabilidade. Ele próprio, aos 
90 anos, virou lixo. Ele e todo 
o bem que fez. Naturalmente 
foi devorado pela comunica-
ção social.

3. Descartes. Do verbo des-
cartar, deitar fora, excluir. Co-
mo podem conferir, uma pa-
lavra comum a todos os do-
cumentos do Papa Francis-
co. Escreve num deles: “os 
excluídos não são explora-
dos, mas resíduos, sobras”. Na 
mensagem para o próximo 
Dia Mundial do Doente, o Pa-
pa volta à carga sobre a cultu-
ra do descarte. Pergunto-me: 
qual a mais valia das institui-
ções fermentadas pelo Evan-
gelho? Transparência e jus-
teza no relacionamento com 
os funcionários? Modelo de 
admissão de utentes, privile-
giando os mais pobres? Servi-
ços ocupacionais que valori-
zam o que cada um pode ofe-
recer? Sim, estamos num país 
democrático, com leis a cum-
prir. Mas se não há diferen-
ça... somos só mais um actor 
social. E, mais dia menos dia, 
menos um. 

jmj 2022 em portugal?

JMJ em Lisboa com vista para 
o rio Tejo e a ponte Vasco da 
Gama
De acordo com o 7Margens – o jornal digital de-
dicado à religião – será com vista para a Pon-
te Vasco da Gama e o rio Tejo que centenas de 
milhar de jovens, ou mesmo milhões, de todo o 
mundo celebrarão em Lisboa a Jornada Mundial 
da Juventude no Verão de 2022.
O Papa Francisco anuncia este Domingo, no fi-
nal da missa de encerramento da Jornada Mun-
dial da Juventude, o local e a data da próxima 
edição internacional da JMJ. Em Dezembro foi 
noticiado que o próximo país anfitrião deverá 
ser Portugal, sendo que foi submetido um pedi-
do ao Vaticano em 2009 e vontade de trazer a 
JMJ foi assumida publicamente em 2011.
O local de realização do acontecimento terá sido 
escolhido tendo em conta não só a vontade do 
patriarcado de Lisboa em ter o acontecimento 
próximo da cidade, como também o “grande in-
vestimento” que o actual presidente da Câmara 
Municipal da capital, Fernando Medina, colocou 
no assunto – e que o faz deslocar-se ao Pana-
má com uma “grande comitiva”, de acordo com o 
7Margens.

Papa francisco

23 DE JANEIRO 2019 · Estou partindo 
para a Jornada Mundial da Juventude 
no Panamá. Peço a vocês que rezem 
por este evento tão lindo e importante 
no caminho da Igreja.

D. Jorge Ortiga

23 DE JANEIRO 2019 ·  A lei pode matar. 
Inclusive a lei divina, quando é aplica-
da por corações endurecidos, arrogan-
tes e prepotentes. Quem assim age 
não agrada a Jesus Cristo.



4 IGREJA VIVA // QUINTA-FEIRA | 24 DE JANEIRO | 2019 

[Igreja Viva] O Panamá in 
Douro é uma repetição do 
Rio in Douro realizado em 
2013, ao mesmo tempo que as 
JMJ do Rio de Janeiro. De on-
de surgiu a ideia para criar es-
te evento?
[Pe. Jorge Nunes] Na Dioce-
se do Porto tem vindo a acon-
tecer sempre que as Jorna-
das Mundiais da Juventude 
são fora da Europa, a dioce-
se tem sempre vindo a fazer 
alguma iniciativa. Recordo 
as 24 Horas com Sydney, por 
exemplo, em 2008, e depois, 
quando foi no Rio de Janei-
ro, adoptamos essa denomi-
nação de Rio in Douro. Com 
o Panamá, nós achamos que 
este ‘in Douro’ se devia man-
ter, mudando simplesmente o 
nome da cidade em que se es-
tá a realizar. Ou seja, este Pa-
namá in Douro está num con-
texto muito próximo daqui-
lo que foi o Rio in Douro. A 
ideia é sempre dar aos jovens 
que, por questões monetárias, 
mas também por questões de 
tempo – e, por exemplo, estas 
Jornadas, acontecendo em Ja-
neiro, é num momento difícil 
para nós, porque ou é época 
de exames ou de aulas – não 
se podem deslocar até ao Pa-
namá para estar presencial-

mente nesta edição das Jor-
nadas a possibilidade de vi-
ver um bocadinho esse espí-
rito junto dos outros jovens 
da Diocese do Porto. Aquan-
do do Rio in Douro acolhe-
mos jovens de outras dioce-
ses, por isso neste Panamá in 
Douro também quisemos que 
houvesse esta abertura e que 
outras dioceses pudessem fa-
zer parte.

[Igreja Viva] O que é que os 
jovens vão poder viver no Pa-
namá in Douro?
[Pe. Jorge Nunes] Nós vamos 
fazer um pequeno acolhi-
mento em várias paróquias 
em Gondomar no Sábado de 
manhã – o “Check-In”. De-
pois os jovens vão ter uma ca-
tequese com um dos senho-
res bispos intitulada “Maria, a 
primeira missionária da Igre-
ja”, atendendo que Portugal 
está a viver o Ano Missionário 
Extraordinário e entenden-
do Maria como missionária. 
Depois segue-se um almo-
ço partilhado, sendo a úni-
ca refeição que pedimos aos 
jovens para trazerem consi-
go, havendo depois uma ca-
minhada para o Multiusos 
de Gondomar. Aí serão no-
vamente acolhidos num am-

biente de festa e de Jornada 
Mundial da Juventude, quer 
no exterior quer no interior 
do pavilhão. Depois haverá 
curtíssimas conferências, as 
chamadas “Pep Talks”, qua-
tro ou cinco conferências de 
jovens e de adultos a dar um 
panorama das nossas vidas e 
da juventude. Ao fim da tarde 
temos o musical “Jesus Cristo 
Superstar”, interpretado por 
um grupo de teatro de qua-
tro paróquias de Felgueiras, 
o “MacPiRemo”. A seguir ao 
jantar temos vários concertos 
com as bandas Red Light Car-
pet, ligada aos Passionistas, 
Spiritus, ligada aos Dehonia-
nos, a Banda Missio, dos Mis-
sionários Combonianos, e os 
Follow Him, em colaboração 
com a Claudine Pinheiro, fa-
zendo-se aí a passagem pa-
ra a vigília que inicia à meia-
-noite com o tema de Maria. 
No final da Vigília – e isto é 
algo que não tinha sido co-
locado no programa porque 
ainda estávamos em negocia-
ções com a Câmara Munici-
pal de Gondomar sobre pas-
sar a noite no pavilhão –, sen-
sivelmente uma hora depois, 
vamos projectar a vigília de 
oração do Panamá para que 
os jovens continuem em ora-
ção e num ambiente de jor-
nadas, que é passar de um dia 
para o outro no mesmo cam-
po, no mesmo espaço em que 
depois se espera pela eucaris-
tia do outro dia. Depois te-
remos o nosso acordar, com 
a oração da manhã muito do 
género de Taizé – também 
quisemos trazer esse cunho 
para nós – seguida do peque-
no-almoço e dos “Ecos do Sí-
nodo” com a colaboração não 

presencial do senhor bispo D. 
António Augusto, que esteve 
presente no sínodo em Outu-
bro, terminando com um pe-
queno concerto antes da eu-
caristia presidida pelo bispo 
D. Manuel Linda. 

[Igreja Viva] A eucaristia de 
envio do Panamá decorre pe-
la nossa hora de almoço por-
tuguesa. Vão projectar tam-
bém a eucaristia?
[Pe. Jorge Nunes] Sim, 
aquando do nosso almoço 
também vamos projectar a 
eucaristia do Panamá e depois 
os jovens estão à vontade pa-
ra, no final do almoço, irem 
para casa ou para ficarem e 
ver toda a celebração, com es-
se possível anúncio de a pró-
xima edição ser em Portugal. 
A candidatura nós sabemos 
que existe e, por isso, estamos 
todos expectantes.

[Igreja Viva] Quantos jovens 
esperam receber?
[Pe. Jorge Nunes] Até hoje 
[Sexta, dia 18 de Janeiro] te-
mos 1600 inscrições. Seria 
muito bom chegarmos aos 2 
mil, principalmente no con-
texto que é, num contexto 

de Inverno, de época de exa-
mes, faria disso um número 
muito bom, mas 1600 tam-
bém não é nada mau. Espe-
ramos que venha muita gente 
de Braga, até porque esta par-
tilha entre dioceses vizinhas é 
interessante.

[Igreja Viva] Em 2013 esti-
veram mais jovens inscritos, 
certo? Por todas as razões que 
já falamos aqui...
[Pe. Jorge Nunes] O núme-
ro deste ano não é mais alto, 
não, porque em 2013 foram 
mais de 3 mil jovens, se é que 
não chegou aos 4 mil. 

[Igreja Viva] Qual é a impor-
tância da Jornada Mundial da 
Juventude como evento para 
a Igreja?
[Pe. Jorge Nunes] Atendendo 
que os jovens são Igreja, um 
evento como a Jornada Mun-
dial da Juventude, ou eventos 
idênticos, faz perceber que a 
Igreja, acima de tudo, é ain-
da uma Igreja jovem. E sen-
do uma Igreja jovem, é uma 
Igreja que constantemente 
está em caminho e está a ser 
renovada. E é uma Igreja que 
podemos olhar com muita es-

Em 2013 celebrou a sua missa nova no mesmo 
dia do rio in douro. Quase seis anos depois, 
organiza o panamá in douro, que leva 55 
jovens de braga até gondomar para viver 
mais de perto – ainda que longe – a jmj do 
panamá. O Padre Jorge Nunes explicou o que 
vai aconteecr na nova edição da iniciativa da 
diocese do porto.

ENTREVISTA

“A IGREJA, ACIMA DE 
TUDO, AINDA É UMA 
IGREJA JOVEM”
JOÃO PEDRO QUESADO (TEXTO E FOTOS)
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perança. Isto numa perspecti-
va da Igreja a partir da cúpu-
la, digamos assim. Vendo na 
perspectiva da Igreja como ju-
ventude, é importante porque 
os jovens percebem que não 
estão sós, que há outros jo-
vens como eles que partilham 
da mesma fé, das mesmas 
ideias, que lutam por uma vi-
da e dão a cara por Jesus Cris-
to e querem configurar a sua 
vida à sua imagem e estes 
ajuntamentos de jovens possi-
bilitam esta tomada de cons-
ciência pela parte dos jovens 
de que não estão sós, que há 
imensos jovens, de imensas 
partes, culturas e países, e de 
outras línguas que falam uma 
mesma língua, que é unâni-
me, que é a linguagem de Je-
sus Cristo, que é a linguagem 
do amor, que é nome do nos-
so Deus. Deus é amor. Por is-
so, acho que é muito impor-
tante, até que devia haver 
mais. Os nossos dias diocesa-
nos da juventude são também 
importantes, são uma porta 
aberta para que a nível dio-
cesano também possa acon-
tecer um evento destes. A Pe-
regrinação da Confiança que 
a Comunidade de Taizé pro-

Não há melhor 
exemplo de uma 
Igreja em saída do 
que uma Jornada 
Mundial da Juventude 
em que centenas de 
milhares ou mesmo 
milhões de jovens se 
encontram para estar 
com o nosso pastor, o 
Papa. Não há melhor 
do que esta partilha, 
desta ida ao encontro.

move no final de cada ano é 
também um bom momento 
para que os jovens sintam is-
so. Agora, o coroar disto tu-
do é haver esta Jornada Mun-
dial da Juventude. Quem vai, 
vem transformado. É também 
um bom viveiro de vocações. 
Quantos jovens descobrem a 
sua vocação, inclusive à vida 
consagrada, ou à vida presbi-
teral, mas até à vida de matri-
mónio. Num ambiente des-
tes conseguem descobrir es-
sa vocação para a qual Deus 
os chama e, assim, acho que 
a JMJ continua a ter um pa-
pel importantíssimo no seio 
da Igreja. Tanto que o Vatica-
no continua a promovê-la e a 
ter esse evento muito presen-
te na sua vida.

[Igreja Viva] Considera que 
a JMJ ajuda a refrescar a ima-
gem da Igreja?
[Pe. Jorge Nunes] Sim. 
Olhando para aquilo que o 
Papa Francisco tanto pede, 
uma Igreja em saída, não há 
melhor exemplo de uma Igre-
ja em saída do que uma Jor-
nada Mundial da Juventude 
em que centenas de milhares 
ou mesmo milhões de jovens 
se encontram para estar com 
o nosso pastor, o Papa. Não 
há melhor do que esta par-
tilha, desta ida ao encontro. 
Ser uma Igreja em saída passa 
também por isto.

[Igreja Viva] Já foi a alguma 
Jornada?
[Pe. Jorge Nunes] Sim, esti-
ve em Colónia em 2005, esta-
va eu a iniciar o meu percurso 
de seminarista, ainda semina-
rista menor, e fui à primeira 
Jornada Mundial da Juventu-
de do Papa Bento XVI, que foi 
uma experiência muito boa, 
que me ajudou a reforçar a 
minha convicção e o meu dis-
cernimento para a vocação 
sacerdotal.

[Igreja Viva] Pode contar-nos 
a sua experiência nessa JMJ?
[Pe. Jorge Nunes] Nós fomos 
em contexto de seminário, 
ficamos na comunidade por-
tuguesa de Colónia, mas fi-
zemos toda aquela participa-
ção normal de ir às cateque-
ses de manhã, aos locais que 
estavam destinados para to-
dos, etc. Depois é toda aque-
la sensação que todos rumá-
vamos para o mesmo lugar, 
que foi mais forte em dois 
momentos, que foi na che-
gada do Papa, que chegou de 
barco pelo rio e que fez todos 
convergir para as margens do 
rio, ou seja, a direcção dos jo-
vens era apenas essa, a das 
margens do rio; a seguir, na 
abertura inicial, no estádio, 
também houve essa sensação 
de que todos tínhamos só um 
caminho; e depois, ao ir pa-
ra o campo em que tivemos 
a vigília de oração e depois a 
eucaristia com o Papa, aí sim, 
ver aquela imensidão de gen-
te foi uma experiência mui-
to boa.

[Igreja Viva] Sente que os jo-
vens vivem o espírito de uma 
Jornada Mundial da Juventu-
de nestes eventos? Que ficam 
mais motivados para ir a uma 
JMJ?
[Pe. Jorge Nunes] Não te sei 
responder porque não estive 
no Rio in Douro. No Rio in 
Douro, em 2013, estava eu a 
celebrar Missa Nova aqui, na 
Igreja do Bonfim, por isso fi-
quei impossibilitado de parti-
cipar e, assim, não te sei res-
ponder se te motiva ou não a 
ir a uma JMJ. Aquilo que eu te 
posso garantir é que a equipa 
que está a trabalhar comigo - 
entre pastoral juvenil e uni-
versitária, juntamente com as 
congregações e movimentos 
juvenis que se quiseram asso-
ciar a nós - está a esforçar-se 
por isso.
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Jer 1, 4-5.17-19
Leitura do Livro de Jeremias
No tempo de Josias, rei de Judá, a palavra 
do Senhor foi-me dirigida nestes termos: 
“Antes de te formar no ventre materno, 
Eu te escolhi; antes que saísses do seio 
de tua mãe, Eu te consagrei e te constituí 
profeta entre as nações. Cinge os teus rins 
e levanta-te, para ires dizer tudo o que 
Eu te ordenar. Não temas diante deles, 
senão serei Eu que te farei temer a sua 
presença. Hoje mesmo faço de ti uma 
cidade fortificada, uma coluna de ferro e 
uma muralha de bronze, diante de todo 
este país, dos reis de Judá e dos seus 
chefes, diante dos sacerdotes e do povo 
da terra. Eles combaterão contra ti, mas 
não poderão vencer-te, porque Eu estou 
contigo para te salvar”.  

Salmo responsorial
Salmo 70 (71), 1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17 
Refrão: A minha boca proclamará a 
vossa salvação.

LEITURA II 1 Cor 13, 4-13
Leitura da primeira Epístola do 
apóstolo S. Paulo aos Coríntios
Irmãos: A caridade é paciente, a 
caridade é benigna; não é invejosa, 
não é altiva nem orgulhosa; não é 
inconveniente, não procura o próprio 
interesse; não se irrita, não guarda 
ressentimento; não se alegra com 
a injustiça, mas alegra-se com a 
verdade; tudo desculpa, tudo crê, 
tudo espera, tudo suporta. O dom da 
profecia acabará, o dom das línguas 
há-de cessar, a ciência desaparecerá; 

“Aspirai com ardor aos dons espirituais mais elevados”

itinerário ATITUDE
Servir

sírio Naamã”. Ao ouvirem estas palavras, 
todos ficaram furiosos na sinagoga. 
Levantaram-se, expulsaram Jesus da 
cidade e levaram-n’O até ao cimo da 
colina sobre a qual a cidade estava 
edificada, a fim de O precipitarem dali 
abaixo. Mas Jesus, passando pelo meio 
deles, seguiu o seu caminho.  

REFLEXÃO

Fazei brilhar sobre mim o vosso rosto, 
salvai-me, Senhor, pela vossa bondade 
e não serei confundido por Vos ter 
invocado. 
Salmo 30, 17-18

A comunidade cristã é chamada a 
continuar a missão de Jesus Cristo: 
através do seu rosto que somos nós, os 
crentes, reflectir o brilho da bondade 
divina com entusiasmo e alegria. Em 
momentos de confusão ou conflito, só 
a prática do amor nos torna profetas da 
verdadeira felicidade e salvação.

“Aspirai com ardor aos dons 
espirituais mais elevados”
O trecho da Primeira Carta aos 
Coríntios, na segunda leitura do Quarto 
Domingo (Ano C), completa a temática 
dos carismas. Hoje, sublinha que o 
amor é o maior de todos os “dons 
espirituais mais elevados”.
O hino ao amor, como se designa o 
capítulo treze, pode ser dividido em 
três partes. A leitura começa com um 
incentivo retirado do final do capítulo 
doze: “aspirai com ardor aos dons 
espirituais mais elevados”.
A primeira parte (versículos 1 a 3) constata 
que os esforços pessoais (falar várias 
línguas, possuir os dons da profecia e da 
fé, partilhar os bens e fazer sacrifícios) 
sem amor não servem para nada.

mas a caridade não acaba nunca. De 
maneira imperfeita conhecemos, de 
maneira imperfeita profetizamos. 
Mas quando vier o que é perfeito, 
o que é imperfeito desaparecerá. 
Quando eu era criança, falava como 
criança, sentia como criança e pensava 
como criança. Mas quando me fiz 
homem, deixei o que era infantil. 
No presente, nós vemos como num 
espelho e de maneira confusa; então, 
veremos face a face. No presente, 
conheço de maneira imperfeita; então, 
conhecerei como sou conhecido. Agora 
permanecem estas três coisas: a fé, a 
esperança e a caridade; mas a maior 
de todas é a caridade.  
    
EVANGELHO Lc 4, 21-30 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, Jesus começou a 
falar na sinagoga de Nazaré, dizendo: 
“Cumpriu-se hoje mesmo esta 
passagem da Escritura que acabais de 
ouvir”. Todos davam testemunho em 
seu favor e se admiravam das palavras 
cheias de graça que saíam da sua boca. 
E perguntavam: “Não é este o filho de 
José?”. Jesus disse-lhes: “Por certo 
Me citareis o ditado: “Médico, cura-te 
a ti mesmo”. Faz também aqui na tua 
terra o que ouvimos dizer que fizeste 
em Cafarnaum”. E acrescentou: “Em 
verdade vos digo: Nenhum profeta é 
bem recebido na sua terra. Em verdade 
vos digo que havia em Israel muitas 
viúvas no tempo do profeta Elias, 
quando o céu se fechou durante três 
anos e seis meses e houve uma grande 
fome em toda a terra; contudo, Elias 
não foi enviado a nenhuma delas, mas 
a uma viúva de Sarepta, na região da 
Sidónia. Havia em Israel muitos leprosos 
no tempo do profeta Eliseu; contudo, 
nenhum deles foi curado, mas apenas o 

A segunda parte (v. 4 a 7) apresenta 
quinze afirmações sobre o amor, 
algumas das quais em forma negativa 
como alerta para atitudes que 
podem invadir o nosso coração e são 
contrárias à centralidade do amor.
A terceira parte (v. 8 a 12) aponta 
para um futuro que vence até a morte 
e sugere o amor como caminho 
excelente de inspiração para a vida 
quotidiana pessoal e comunitária.
A conclusão do hino (v. 13) proclama 
que o amor é o maior de todos os dons 
e virtudes teologais.
O Papa Francisco, no quarto capítulo 
da Exortação Apostólica sobre o amor 
na família, ao fazer uma aplicação 
deste hino “à existência concreta 
de cada família”, na esteira do seu 
antecessor (cf. DCE 2), lembra que “a 
palavra «amor», uma das mais usadas, 
muitas vezes aparece desfigurada” 
(AL 89). A leitura/escuta orante deste 
texto bíblico pode inspirar um uso mais 
cuidado do termo e a uma prática mais 
proveitosa deste dom espiritual mais 
elevado.

Servir
“No seu hino à caridade, São Paulo 
ensina-nos que a caridade é sempre 
algo mais do que mera actividade […]. 
Este hino deve ser a «Magna Carta» 
de todo o serviço eclesial […]. A acção 
prática resulta insuficiente se não for 
palpável nela o amor pelo ser humano, 
um amor que se nutre do encontro com 
Cristo. A íntima participação pessoal nas 
necessidades e no sofrimento do outro 
torna-se assim um dar-se-lhe a mim 
mesmo: para que o dom não humilhe o 
outro, devo não apenas dar-lhe qualquer 
coisa minha, mas dar-me a mim mesmo, 
devo estar presente no dom como 
pessoa” (DCE 34). A caridade é o melhor 
caminho para sermos fiéis ao Espírito 

IV DOMINGO Comum

CONCRETIZAÇÃO: Junto do Círio Pascal, conforme estava na semana 
anterior, coloca-se o turíbulo, que durante a celebração deve manter-se 
aceso e “fumegante”.
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“Aspirai com ardor aos dons espirituais mais elevados”

Santo, para tornar visível no mundo 
o projecto de Deus. Para o percorrer, 
precisamos de uma constante 
conversão da nossa vida e das relações 
pessoais, a começar no interior da 
Igreja.

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

Elementos celebrativos  
a destacar
Ser comunidade acolhedora
Acolhimento
Como o amor implica o serviço aos 
outros, vamos apostar em equipas de 
acolhimento que saúdem os fiéis e lhes 
deem as boas-vindas à celebração da fé 
em comunidade.

Pós-comunhão
Depois do momento da comunhão e a 
seguir a alguns momentos de silêncio, 
podiam ser lidos alguns fragmentos da 
segunda leitura, o hino da caridade de 
S. Paulo.

Ser comunidade missionária
1. Homilia
. Somos objecto do amor de Deus que 
está sempre connosco. Vale a pena 
cultivar o sentido da presença de 
Deus!
. Com a consciência da presença e da 
acção de Deus em nós, não podemos 
temer; somos enviados a todos, sem 
excepção. A lógica que nos move é de 
esperança, no amor...
. Jesus Cristo é a “palavra” definitiva 
do Pai; o cumprimento. A Sua Palavra 
é para nós manifestação da graça e 
suscita em nós verdadeira admiração a 
tocar a nossa vida?
. Deixamos que o imobilismo, os 
preconceitos, a superficialidade, a 
rotina, a apatia adormeçam o nosso ser 
cristãos e impeçam que a Palavra gere 
em nós vida sempre nova?

2. Envio missionário
V. Ide, o Pai, Deus de amor, quer em 
cada um de vós um discípulo atento e 
generoso no serviço aos mais pobres.
R. Ámen.
V. Ide, o Filho, Deus de amor, desafia-

vos a serdes missionários do amor 
eterno e inabalável de Deus.
R. Ámen.
V. Ide, o Espírito Santo, Deus de amor, 
vos inspira para permanecerdes firmes 
no anúncio da bondade e esperança a 
todos.
R. Ámen.

Oração Universal

Irmãos e irmãs: com fé e confiança no 
Deus de Amor, façamos subir até Ele as 
nossas preces pelo bem da santa Igreja 
e de toda a humanidade, dizendo, com 
alegria:
R. Deus de amor, ouvi a nossa oração.

1. Para que todos os crentes e não 
crentes sejam solidários com os que 
mais sofrem e os ajudem em suas 
carências e tristezas, oremos.

2. Para que os ministros do Evangelho e 
todos os cristãos perseguidos por causa 
da fé sintam que Deus está com eles e 
lhes dá força, oremos.

3. Para que os povos ainda não 
evangelizados possam ouvir o anúncio 
da Palavra e glorifiquem connosco a 
Jesus Cristo, oremos.

4. Para que os esposos separados pela 
discórdia voltem a descobrir o sentido 
cristão da vida e a bondade do nosso 
Pai, Deus de Amor, oremos.

5. Para que todos nós aqui reunidos 
na casa de Deus, reconhecendo 
as graças que o Senhor nos dá, 
cresçamos cada vez mais na fé, 
esperança e caridade, oremos.

Fazei-nos experimentar, Senhor, o 
vosso amor e o vosso perdão, porque a 
vossa bondade não tem fim e a vossa 
misericórdia é maior que o nosso 
coração. Por Cristo, Senhor nosso.

Eucologia
Orações presidenciais: Orações próprias 
do Domingo IV do Tempo Comum (Missal 
Romano, 398)
Prefácio e Oração Eucarística: Oração 
Eucarística V/B com prefácio próprio (Missal 
Romano, 1163ss)

Viver na esperança
No hino de Paulo que lemos neste Domingo, o 
apóstolo indica-nos “um caminho superior a todos 
os outros”. E para falar deste amor, em vez de dar 
definições, ele mostra-o em acção e utiliza 15 verbos. 
Este hino eleva-nos, inflama-nos e dá forma ao 
sonho: são 15 verbos de acção! Para viver o amor 
centrados em Cristo, poderemos ler este hino em cada 
dia desta semana.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Salvai-nos, Senhor, nosso Deus, 
Az. Oliveira
— Apresentação dos Dons: Onde há caridade 
verdadeira, C. Silva
— Comunhão: O Pão que vem do céu, T. Sousa
— Final: Deus é Pai, Deus é Amor, F. Silva



8 IGREJA VIVA // QUINTA-FEIRA | 24 DE JANEIRO | 2019 

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

Dez coisas que o Papa Francisco propõe 
aos Sacerdotes apresenta, de modo breve, 
dez conselhos pastorais aos sacerdotes: 
cinco formulados directamente pelo Papa 
e outros cinco meditados pelo autor a 
partir de diversas intervenções do Santo 
Padre. Sobre estas Dez coisas… escreve 
Francisco: “Que [...] possam fazer bem 
e que o Senhor multiplique esse bem, 
suscitando novas vocações sacerdotais no 
meio do seu povo”.

* Na entrega deste cupão. Campanha válida 
de 24 a 31 de Janeiro de 2019.

Diego fares
Dez coisas que o 
Papa Francisco 
propõe aos 
sacerdotes

8€
10%
Desconto

O programa Ser Igreja entrevista esta 
semana o Cónego Manuel Joaquim 

Costa.

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

Sexta-feira, das 23h00 às 24h00

Agenda

BASÍLICA DOS CONGREGADOSORAÇÃO ECUMÉNICA21H00

24
jan

BRAGAFORMAÇÃO SALAMA!

26
jan

Jovens de Famalicão organizam 
"Seeds of Hope"

Encontro de formação para Ministros 
Extraordinários da Comunhão

A equipa da Pastoral Juve-
nil de Vila Nova de Famali-
cão realiza, no dia 2 de Feve-
reiro, o Mercado Associativo 
"Seeds of Hope". A actividade 
quer desafiar cada jovem a ser 
"uma Semente de Esperança 
em cada recanto da sua comu-
nidade" e acontece no Centro 
Pastoral de Santo Adrião, en-
tre as 14h30 e as 19h00.
O Mercado destina-se a to-
dos os jovens e adolescentes 
do Arciprestado, bem como a 
grupos de jovens, escuteiros e 
grupos de catequese. 
O grande objectivo desta ac-
tividade é, nas palavras do 
assistente da pastoral juve-
nil famalicense, o Pe. Nu-
no Vilas Boas, “dar a conhe-
cer aos jovens outras formas 
de envolvência na comunida-
de, apresentar e dar a conhe-

A zona pastoral da Cidade e 
Este do Arciprestado de Bra-
ga promove no próximo Sá-
bado, dia 26 de Janeiro, no 
Espaço Vita, entre as 9h30 e 
as 12H30, o encontro de for-
mação para todos os Minis-
tros Extraordinários da Co-
munhão (MEC). O encontro 
de formação está aberto a 
Ministros Extraordinários da 
Comunhão de outras zonas 
pastorais do Arciprestado de 
Braga e até de outros arci-

cer projectos aliciantes, onde 
podem também ser parcei-
ros e semear cada vez mais a 
Esperança e construir mais e 
melhores comunidades (paro-
quiais), apresentando o rosto 
de Cristo Jovem no mundo”.

prestados da Arquidiocese de 
Braga.
Todos os MEC que estejam em 
situação de recondução nas 
suas funções deverão entre-
gar o seu cartão e o documen-
to próprio devidamente assi-
nado pelo pároco, capelão ou 
superior/a da Comunidade, no 
caso dos religiosos.
A formação contínua dos MEC 
é obrigatória para todos aque-
les que exercem este ministé-
rio extraordinário.

ESPAÇO VITAENOVAR 2019

8
fev


