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Breves

Papa pede exame de
consciência contra a
“hipocrisia”
O Papa Francisco pediu que todos os crentes façam um exame de consciência contra a “hipocrisia”, uma atitude que “o Senhor não tolera”.
“Este é um exercício espiritual que não é comum,
mas procuremos fazê-lo: acusarmo-nos a nós
mesmos, vermo-nos no pecado, nas hipocrisias,
na maldade que existe no nosso coração, porque
o diabo semeia a maldade”, disse, na homilia da
Missa a que presidiu na Casa Santa Marta.
A passagem do Evangelho lida nas celebrações
da Eucaristia esta Terça narra um episódio em
que Jesus que é convidado por um fariseu para
jantar, sendo criticado pelo anfitrião ao não cumprir um conjunto de lavagens rituais.
“Convidam Jesus para jantar, mas para julgá-lo,
não para fazer amizade”, indicou Francisco, para
quem esta é a “linguagem do diabo”, que leva a
“aparentar” um modo, mas a “ser de outro”.

Ordenação sacerdotal de
homens casados e situação
dos povos indígenas dominam
trabalhos no Sínodo
As reuniões gerais do Sínodo especial para a
Amazónia, que decorrem à porta fechada, discutiram em vários momentos a possibilidade de ordenação sacerdotal de homens casados para as
regiões mais remotas, não para “encontrar respostas à falta de vocações, mas para expressar
uma Igreja que tenha uma identidade amazónica”.
D. Carlo Verzeletti, bispo de Castanhal (Pará –
Brasil) lembrou na Segunda a falta de um verdadeiro “cuidado pastoral” na região pan-amazónica causada pela falta de clero, uma situação em
que o padre se torna um “distribuidor de sacramentos” algumas vezes por ano.
Durante os trabalhos foi também proposta uma
assembleia do Sínodo dos Bispos sobre o papel
da mulher e os ministérios não-ordenados na
Igreja.

opinião

Acerca do [des]amor

carla rodrigues
advogada

Q

uem não gosta de
presenciar o amor?
E de o vivenciar?
Quem não se emociona em casamentos onde o
Amor é o toque de elegância
predominante?
O Amor é um caso sério e,
excluindo “Casados à primeira vista”, o casamento deve ser
um caso sério de Amor, que
carrega toda uma bagagem
afectiva de sonhos, respeito,
paixão, ambição de uma vida feliz, a dois e para sempre.
Por razões mil, e não raras
vezes, as divergências vão-se
acentuando, a cumplicidade
vai rareando, o diálogo vai-se tornando escasso e quando dão conta “ficou só um esboço, um sonho, um suposto,
um amor que não o é”, como
canta Carolina Deslandes.
O divórcio é uma realidade. E, tirando situações extremas, desengane-se quem
pensa que é uma decisão tomada com ligeireza. Ainda que se trate de uma decisão inevitável é sempre, mas
sempre, dolorosa! É um caminho longo e solitário, car-

regado de tristezas, lágrimas e
medos, de parte a parte. É um
caminho de luto, permeável
a decisões irracionais e inexplicáveis, quantas vezes movidas pelo desejo de vingança. É compreensível que haja
um período em que a mescla
de sentimentos não facilite as
relações e baralhe o bom senso, mas é de difícil compreensão que os filhos sejam usados
nesta batalha. E aqui, amigos
e família, técnicos e psicólogos, advogados e magistrados, todos têm uma palavra
a dizer no apelo à sensatez
e razoabilidade, na luta pelo fim da alienação parental,
em vez de sermos, tantas vezes, achas numa fogueira que
já arde de forma descontrolada. Como defende o juiz Joaquim Manuel Silva, “os tribunais não têm o papel de apenas julgar, mas sobretudo informar e conciliar, ajudando
os pais que não estão juntos a
conseguirem ser um casal parental que restitua a família à
criança”.
Todas as histórias de amor
são especiais. Se há casais que
conseguem, com esforço mútuo e decorrido mais ou menos tempo do divórcio, salvar
todo um património imaterial
de memórias, sentimentos e
sentido de família, educando os filhos no respeito e na
liberdade de amar os dois, há
outras pessoas que não conseguem ultrapassar a separação e perdoarem [ou perdoarem-se], e quando dão conta
alimentam-se do rancor e da
vitimização, arrastando os filhos para um poço de mágoa

onde o outro progenitor é o
lobo mau.
Num quadro de normalidade, qual o pai ou mãe que
quer o sofrimento dos filhos? Quem é que não carrega uma dor avassaladora ao
comunicar aos filhos a decisão da separação? Quanto dói
ter de viver separado dos filhos, o amor maior de todos
os amores?
O fim de um casamento
implica toda uma gestão dos
afectos e de eventuais revoltas
e, muitas vezes, a [re]implantação do respeito. Nós devemos isto aos nossos filhos! Independentemente de quem
tomou a decisão do divórcio,
os filhos têm de sentir-se parte de uma família, que pai e
mãe continuam a ser porto
de abrigo e aconchego, ainda
que vivam em casas separadas
e ainda que possam refazer a
sua vida sentimental. Mãe é
mãe. Pai é pai. Filho é filho. O
estado civil não pode violar os
direitos e responsabilidades
parentais.
O amor aos filhos não se
compadece com um amor
egoísta, invejoso, ciumento e
muitas vezes criminoso. Os filhos têm o direito de serem e
se sentirem amados, de saborearem livremente este amor
e de passarem tempo descomprometido e feliz com os
dois. Em nome do tão falado,
e por vezes esquecido, superior interesse das crianças temos a obrigação de as educar
e o dever de respeitar os seus
direitos, neste caso, o direito,
a liberdade e a garantia de poderem amar pai e mãe!
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Aparições e desaparições
Papa francisco
15 DE OUTUBRO 2019 · Como desarrai-

gar a hipocrisia? Há um bom remédio
para ajudar a não ser hipócrita: acusar
nós mesmos e dizer ao Senhor: "Olha,
Senhor, como sou!" e dizê-lo com humildade. #SantaMarta

Miguel Miranda
Padre

D. Jorge Ortiga
16 DE OUTUBRO 2019 · Avisa S. Francis-

co de Assis: “O homem vale aquilo que
é diante de Deus e nada mais”. Que tudo
aquilo que fazemos seja para santificar
o nome de Deus, para que venha o seu
reino e seja feita a sua vontade. #twittomilia #EvangelhoDiário #Transparência
#hipocrisia #pensamentos

Trabalho

LOC/MTC quer reflexão
sobre descanso ao Domingo
O coordenador nacional da Liga Operária Católica – Movimento de Trabalhadores Cristãos defendeu a necessidade de manter o Domingo como um “dia da família, dia de encontro”, uma das
prioridades de acção no próximo ano pastoral.
“A questão da precariedade ou da irregularidade
do trabalho provoca muitos desencontros, dificuldades nas famílias, e tem que ser aprofundada. Há muitas coisas que estão funcionar ao Domingo e não deveriam”, disse Américo Monteiro
à margem de um seminário internacional que decorreu entre os dias 10 e 13 deste mês.
O coordenador da LOC/MTC Portugal destacou
a importância do “descanso dos trabalhadores”,
pelo que só deveria estar em funcionamento o
que “é essencial para a saúde, o lazer, os cuidados
essenciais”.
O movimento católico tem também como
prioridade dar atenção aos horários e os
salários,considerando que “têm que melhorar”, de
forma a permitir às pessoas “outras condições de
vida”.

A

gora que estamos em
pleno “mês do Rosário”, nada como um
mergulho em “águas”
marianas. De uma forma geral, podemos dizer que, pelo menos nos últimos anos, o
cinema não tem lidado muito bem com o tema aparição,
ora suscitando teses que reduzem os factos à ordem natural ora deitando mesmo um
olhar cínico sobre os acontecimentos, como manifestações de uma desordem mental – vide, por exemplo, os
casos de “Lourdes” ( Jessica
Hausner, 2009, embora aqui
a aparição seja sugerida mais
do que dada) ou, mais recentemente, de “Lucia cheia de
graça” (Gianni Zanasi, 2018,
com a mirabolante Alba Rohrwacher no difícil papel da
protagonista).
Descontado um certo resvalar para a intriga policial,
“Aparição” (Xavier Gianolli,
2018) é de outro calibre, logo
à partida pela premissa: um
jornalista (mais concretamente um repórter de guerra) é
convidado pela Santa Sé a investigar a idoneidade de uma
alegada vidente, Anna de sua
graça. Organizado por capítulos, o filme dispõe-se, pois,
como uma reconstituição, um
mosaico, um puzzle. Vincent

Lindon, que empresta corpo e voz ao jornalista Jacques,
confirma-se como aquele que
é no presente o mais entusiasmante actor francês, mesmo
quando o plat du jour é o seu
underacting, como é aqui o caso. E não é por acaso que podemos vê-lo em emblemáticos títulos do mais recente e
melhor cinema francófono,
um bom número deles sobre problemas sociais, de que
“Em guerra” (2018) e “A lei do
mercado” (2015), ambos de
Stéphane Brizé, são os exemplos mais marcantes.
Em questão no filme que
nos traz aqui hoje está a aparente oposição entre provas
e mistério. “Com provas não
há mistério”, diz a psiquiatra
envolvida na investigação. E
mais tarde o repórter concluirá que “é do interesse de todos manter o mistério por esclarecer” (ao que alguém responderá que “o mundo real
não existe, é uma ilusão”). In
loco, Jacques virá efectivamente a constatar uma realidade
muito pouco espiritual: a pequena povoação francesa convertida num foco de piedade
popular, folclore religioso e
negócio, alimentados, quer
pelo pároco, quer pela megalomania (e fraude) da “comunidade de Filadélfia”, que
por assim dizer toma tudo de
assalto; uma adolescente de
16 anos (a vidente) endeusada por hordas de peregrinos,
manifestações de seita.
Em Roma, o repórter fora introduzido ao mundo das
aparições – reconhecidas e
não reconhecidas – pela autoridade eclesiástica (o filme
recorre a imagens de arquivo). Enquanto procura guardar distâncias, chamam-lhe
a atenção para um princípio
que o deve nortear: “A Igreja

prefere ignorar um acontecimento verdadeiro a validar
uma impostura”. E expõem-lhe os critérios de autenticidade de uma revelação privada. É nestes detalhes que o
filme ganha inusitada credibilidade, com Giannoli quase
a piscar o olho ao registo de
documentário.
Além de Jacques e da psiquiatra, a comissão do inquérito canónico junta ainda dois
padres e um teólogo – os três
não perdem uma oportunidade para fazer chacota da aparição, o que é também muito moderno… Acabarão todos
expulsos da igreja paroquial,
embora ainda se proteste
que “os cristãos não fecham a
porta!”…
A sequência da entrevista a Anna é do melhor que “A
aparição” tem para nos oferecer: num longo plano, a câmara dá-nos o rosto da jovem
(“A aparição” é muito o rosto
da actriz Galatéa Bellugi, mas
também a sua corrida à deriva
no bosque da aparição – das
mais belas imagens que o cinema nos proporcionou nos
últimos anos), como se ao espectador fosse também dada possibilidade de a interrogar. Anna, que aparenta sempre muito desconforto com a
atenção de que é alvo e cujos
arroubos místicos só perto
do fim chegamos a saber se
são ou não genuínos, é em si
mesma um mistério. Quando
a verdade se descobre mais
prosaica, na introduzida personagem de Mériem – ao fim
ao cabo a verdadeira vidente
–, já a tragédia anunciada se
encaminha para a consumação – o sacrifício de Anna.
Nas interrogações que levanta, “A aparição” é, afinal, um corpo de aparições e
“desaparições”.
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Baptizados e enviados:
a Igreja de Cristo em missão
no mundo
Mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões
20 de outubro de 2019
Queridos irmãos e irmãs!
Pedi a toda a Igreja que vivesse um tempo extraordinário de
missionariedade no mês de Outubro de 2019, para comemorar o centenário
da promulgação da Carta apostólica Maximum illud, do Papa Bento XV (30
de Novembro de 1919). A clarividência profética da sua proposta apostólica
confirmou-me como é importante, ainda hoje, renovar o compromisso
missionário da Igreja, potenciar evangelicamente a sua missão de anunciar
e levar ao mundo a salvação de Jesus Cristo, morto e ressuscitado.
O título desta mensagem – “baptizados e enviados: a Igreja de Cristo em
missão no mundo” – é o mesmo do Outubro Missionário. A celebração
deste mês ajudar-nos-á, em primeiro lugar, a reencontrar o sentido
missionário da nossa adesão de fé a Jesus Cristo, fé recebida como dom
gratuito no Baptismo. O acto, pelo qual somos feitos filhos de Deus, sempre
é eclesial, nunca individual: da comunhão com Deus, Pai e Filho e Espírito
Santo, nasce uma vida nova partilhada com muitos outros irmãos e irmãs. E
esta vida divina não é um produto para vender – não fazemos proselitismo
–, mas uma riqueza para dar, comunicar, anunciar: eis o sentido da missão.
Recebemos gratuitamente este dom, e gratuitamente o partilhamos (cf. Mt
10, 8), sem excluir ninguém. Deus quer que todos os homens sejam salvos,
chegando ao conhecimento da verdade e à experiência da sua misericórdia
por meio da Igreja, sacramento universal da salvação (cf. 1 Tm 2, 4; 3, 15;
Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 48).
A Igreja está em missão no mundo: a fé em Jesus Cristo dá-nos a justa
dimensão de todas as coisas, fazendo-nos ver o mundo com os olhos e
o coração de Deus; a esperança abre-nos aos horizontes eternos da vida
divina, de que verdadeiramente participamos; a caridade, que antegozamos
nos sacramentos e no amor fraterno, impele-nos até aos confins da terra
(cf. Miq 5, 3; Mt 28, 19; At 1, 8; Rm 10, 18). Uma Igreja em saída até aos
extremos confins requer constante e permanente conversão missionária.
Quantos santos, quantas mulheres e homens de fé nos dão testemunho,
mostrando como possível e praticável esta abertura ilimitada, esta saída
misericordiosa ditada pelo impulso urgente do amor e da sua lógica
intrínseca de dom, sacrifício e gratuidade (cf. 2 Cor 5, 14-21)!
Sê homem de Deus, que anuncia Deus (cf. Carta ap. Maximum illud): este
mandato toca-nos de perto. Eu sou sempre uma missão; tu és sempre uma
missão; cada baptizada e baptizado é uma missão. Quem ama, põe-se em
movimento, sente-se impelido para fora de si mesmo: é atraído e atrai; dá-se ao outro e tece relações que geram vida. Para o amor de Deus, ninguém
é inútil nem insignificante. Cada um de nós é uma missão no mundo,
porque fruto do amor de Deus. Ainda que meu pai e minha mãe traíssem o

amor com a mentira, o ódio e a infidelidade, Deus nunca Se subtrai
ao dom da vida e, desde sempre, deu como destino a cada um dos
seus filhos a própria vida divina e eterna (cf. Ef 1, 3-6).
Esta vida é-nos comunicada no Baptismo, que nos dá a fé em
Jesus Cristo, vencedor do pecado e da morte, regenera à imagem
e semelhança de Deus e insere no Corpo de Cristo, que é a Igreja.
Por conseguinte, neste sentido, o Baptismo é verdadeiramente
necessário para a salvação, pois garante-nos que somos
filhos e filhas, sempre e em toda parte: jamais seremos órfãos,
estrangeiros ou escravos na casa do Pai. Aquilo que, no cristão,
é realidade sacramental – com a sua plenitude na Eucaristia
–, permanece vocação e destino para todo o homem e mulher
à espera de conversão e salvação. Com efeito, o Baptismo é
promessa realizada do dom divino, que torna o ser humano filho
no Filho. Somos filhos dos nossos pais naturais, mas, no Baptismo,
é-nos dada a paternidade primordial e a verdadeira maternidade:
não pode ter Deus como Pai quem não tem a Igreja como mãe (cf.
São Cipriano, A unidade da Igreja, 4).
Assim, a nossa missão radica-se na paternidade de Deus e na
maternidade da Igreja, porque é inerente ao Baptismo o envio
expresso por Jesus no mandato pascal: como o Pai Me enviou,
também Eu vos envio a vós, cheios de Espírito Santo para a
reconciliação do mundo (cf. Jo 20, 19-23; Mt 28, 16-20). Este envio
incumbe ao cristão, para que a ninguém falte o anúncio da sua
vocação a filho adoptivo, a certeza da sua dignidade pessoal e do
valor intrínseco de cada vida humana desde a concepção até à
sua morte natural. O secularismo difuso, quando se torna rejeição
positiva e cultural da paternidade activa de Deus na nossa história,
impede toda e qualquer fraternidade universal autêntica, que se
manifesta no respeito mútuo pela vida de cada um. Sem o Deus
de Jesus Cristo, toda a diferença fica reduzida a ameaça infernal,
tornando impossível qualquer aceitação fraterna e unidade
fecunda do género humano.
O destino universal da salvação, oferecida por Deus em Jesus
Cristo, levou Bento XV a exigir a superação de todo o fechamento
nacionalista e etnocêntrico, de toda a mistura do anúncio do
Evangelho com os interesses económicos e militares das potências
coloniais. Na sua Carta apostólica Maximum illud, o Papa lembrava
que a universalidade divina da missão da Igreja exige o abandono
duma pertença exclusivista à própria pátria e à própria etnia.
A abertura da cultura e da comunidade à novidade salvífica de
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Jesus Cristo requer a superação de toda a indevida introversão étnica
e eclesial. Também hoje, a Igreja continua a necessitar de homens e
mulheres que, em virtude do seu Baptismo, respondam generosamente
à chamada para sair da sua própria casa, da sua família, da sua pátria,
da sua própria língua, da sua Igreja local. São enviados aos gentios,
ao mundo ainda não transfigurado pelos sacramentos de Jesus Cristo
e da sua Igreja santa. Anunciando a Palavra de Deus, testemunhando
o Evangelho e celebrando a vida do Espírito, chamam à conversão,
baptizam e oferecem a salvação cristã no respeito pela liberdade
pessoal de cada um, em diálogo com as culturas e as religiões dos
povos a quem são enviados. Assim a missio ad gentes, sempre
necessária na Igreja, contribui de maneira fundamental para o processo
permanente de conversão de todos os cristãos. A fé na Páscoa de Jesus,
o envio eclesial baptismal, a saída geográfica e cultural de si mesmo e
da sua própria casa, a necessidade de salvação do pecado e a libertação
do mal pessoal e social exigem a missão até aos últimos confins da
terra.
A coincidência providencial do Mês Missionário Extraordinário com a
celebração do Sínodo Especial sobre as Igrejas na Amazónia leva-me
a assinalar como a missão, que nos foi confiada por Jesus com o dom
do seu Espírito, ainda seja actual e necessária também para aquelas
terras e seus habitantes. Um renovado Pentecostes abra de par em par
as portas da Igreja, a fim de que nenhuma cultura permaneça fechada
em si mesma e nenhum povo fique isolado, mas se abra à comunhão
universal da fé. Que ninguém fique fechado em si mesmo, na auto-referencialidade da sua própria pertença étnica e religiosa. A Páscoa
de Jesus rompe os limites estreitos de mundos, religiões e culturas,
chamando-os a crescer no respeito pela dignidade do homem e da
mulher, rumo a uma conversão cada vez mais plena à Verdade do
Senhor Ressuscitado, que dá a verdadeira vida a todos.
A este respeito, recordo as palavras do Papa Bento XVI no início do
nosso encontro de Bispos Latino-Americanos na Aparecida, Brasil,
em 2007, palavras que desejo transcrever aqui e subscrevê-las: “O
que significou a aceitação da fé cristã para os povos da América Latina
e do Caribe? Para eles, significou conhecer e acolher Cristo, o Deus
desconhecido que os seus antepassados, sem o saber, buscavam nas
suas ricas tradições religiosas. Cristo era o Salvador que esperavam
silenciosamente. Significou também ter recebido, com as águas do
Baptismo, a vida divina que fez deles filhos de Deus por adopção;
ter recebido, outrossim, o Espírito Santo que veio fecundar as suas
culturas, purificando-as e desenvolvendo os numerosos germes e
sementes que o Verbo encarnado tinha lançado nelas, orientando-

as assim pelos caminhos do Evangelho. (...) O Verbo de Deus,
fazendo-Se carne em Jesus Cristo, fez-Se também história e
cultura. A utopia de voltar a dar vida às religiões pré-colombianas,
separando-as de Cristo e da Igreja universal, não seria um
progresso, mas uma regressão. Na realidade, seria uma involução
para um momento histórico ancorado no passado” [Discurso
na Sessão Inaugural (13 de Maio de 2007), 1: Insegnamenti III/1
(2007), 855-856].
A Maria, nossa Mãe, confiamos a missão da Igreja. Unida ao seu
Filho, desde a encarnação, a Virgem colocou-se em movimento,
deixando-se envolver-se totalmente pela missão de Jesus; missão
que, ao pé da cruz, havia de se tornar também a sua missão:
colaborar como Mãe da Igreja para gerar, no Espírito e na fé, novos
filhos e filhas de Deus.
Gostaria de concluir com uma breve palavra sobre as Pontifícias
Obras Missionárias, que a Carta apostólica Maximum illud já
apresentava como instrumentos missionários. De facto, como uma
rede global que apoia o Papa no seu compromisso missionário,
prestam o seu serviço à universalidade eclesial mediante a oração,
alma da missão, e a caridade dos cristãos espalhados pelo mundo
inteiro. A oferta deles ajuda o Papa na evangelização das Igrejas
particulares (Obra da Propagação da Fé), na formação do clero
local (Obra de São Pedro Apóstolo), na educação duma consciência
missionária das crianças de todo o mundo (Obra da Santa Infância)
e na formação missionária da fé dos cristãos (Pontifícia União
Missionária). Ao renovar o meu apoio a estas Obras, espero que o
Mês Missionário Extraordinário de Outubro de 2019 contribua para
a renovação do seu serviço missionário ao meu ministério.
Aos missionários e às missionárias e a todos aqueles que de algum
modo participam, em virtude do seu Baptismo, na missão da Igreja,
de coração envio a minha bênção.
Vaticano, 9 de Junho – Solenidade de Pentecostes – de 2019
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“Quem se humilha será exaltado”
XXX Domingo Comum
ATITUDE
Orar

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES

itinerário

CONCRETIZAÇÃO: Fazendo permanecer o Evangeliário, o arranjo
floral e a pedra, colocar sobre esta duas velas: uma acesa e outra
não.

LITURGIA da palavra
LEITURA I Sir 35, 15b-17.20-22a
Leitura do Livro de Ben-Sirá
O Senhor é um juiz que não faz
acepção de pessoas. Não favorece
ninguém em prejuízo do pobre e
atende a prece do oprimido. Não
despreza a súplica do órfão, nem os
gemidos da viúva. Quem adora a Deus
será bem acolhido e a sua prece sobe
até às nuvens. A oração do humilde
atravessa as nuvens e não descansa
enquanto não chega ao seu destino.
Não desiste, até que o Altíssimo o
atenda, para estabelecer o direito dos
justos e fazer justiça.
Salmo responsorial
Salmo 33 (34), 2-3.17-18.19.23 (R. 7a)
Refrão: O pobre clamou e o Senhor ouviu
a sua voz .
LEITURA II 2 Tim 4, 6-8.16-18
Leitura da Segunda Epístola do
apóstolo S. Paulo a Timóteo
Caríssimo: Eu já estou oferecido em
libação e o tempo da minha partida
está iminente. Combati o bom combate,
terminei a minha carreira, guardei
a fé. E agora já me está preparada a
coroa da justiça, que o Senhor, justo
juiz, me há-de dar naquele dia; e não
só a mim, mas a todos aqueles que
tiverem esperado com amor a sua
vinda. Na minha primeira defesa,
ninguém esteve a meu lado: todos me
abandonaram. Queira Deus que esta
falta não lhes seja imputada. O Senhor
esteve a meu lado e deu-me força, para
que, por meu intermédio, a mensagem

do Evangelho fosse plenamente
proclamada e todas as nações a
ouvissem; e eu fui libertado da boca
do leão. O Senhor me livrará de todo o
mal e me dará a salvação no seu reino
celeste. Glória a Ele pelos séculos dos
séculos. Amén.
EVANGELHO Lc 18, 9-14
Evangelho de Nosso Senhor Jesus
Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, Jesus disse a
seguinte parábola para alguns que se
consideravam justos e desprezavam
os outros: “Dois homens subiram ao
templo para orar; um era fariseu e o
outro publicano. O fariseu, de pé, orava
assim: «Meu Deus, dou-Vos graças por
não ser como os outros homens, que
são ladrões, injustos e adúlteros, nem
como este publicano. Jejuo duas vezes
por semana e pago o dízimo de todos
os meus rendimentos». O publicano
ficou a distância e nem sequer se
atrevia a erguer os olhos ao Céu; mas
batia no peito e dizia: «Meu Deus,
tende compaixão de mim, que sou
pecador». Eu vos digo que este desceu
justificado para sua casa e o outro não.
Porque todo aquele que se exalta será
humilhado e quem se humilha será
exaltado”.

REFLEXÃO
Celebramos, Senhor, a vossa salvação
e glorificamos o vosso santo nome.
cf. Salmo 19, 6

Há quem tenha a tentação de dar
a Deus sugestões sobre como
conduzir o curso da história e os
acontecimentos da própria existência.
É comportamento que resvala para a
presunção, a ponto de se sentir salvo

apenas por si mesmo, não pela graça
divina. O cristão celebra a salvação
como dom. Perante Deus, só a
humildade glorifica o seu santo nome.
“Quem se humilha será exaltado”
O evangelista Lucas, no fragmento do
Trigésimo Domingo (Ano C), conta
que, perante a atitude de “alguns que
se consideravam justos e desprezavam
os outros”, Jesus Cristo apresenta
a parábola do fariseu e o publicano,
para concluir: “Quem se humilha será
exaltado”.
O Mestre ensina que considerar-se
“justo” é um pecado de orgulho. Pior
é, ao orgulho, acrescentar o desprezo
pelos outros. Não é possível rezar de
forma autêntica e desprezar as outras
pessoas, humilhar os irmãos.
O fariseu é tão presunçoso que
permanece de pé, não reza por si ou
pelos outros, mas dá informações a
Deus sobre os pecados dos outros e
exibe o que considera serem os seus
méritos. Méritos esses relacionados
com o cumprimento de práticas, jejuar
e pagar o dízimo, em nada vinculadas
ao íntimo da pessoa, à conversão do
coração. Há formas de oração que nos
podem afastar de Deus!
O publicano nem sequer ousa levantar
os olhos, bate no peito, invoca a
misericórdia divina, reconhece-se
pecador. Ao contrário do fariseu, não
apresenta a lista de supostos méritos,
mas abre-se à possibilidade de Deus
agir na sua vida, abre o coração à
conversão.
“A oração requer humildade. E
humildade é adesão à realidade, à
pobreza e pequenez da condição
humana, ao húmus de que somos
feitos. Humildade não é falsa modéstia,
não equivale a um eu mínimo, mas é
autenticidade, verdade pessoal. Esta

é conhecimento corajoso de si perante
Deus, que se manifestou a si próprio
na humildade e no rebaixamento do
Filho. Onde há humildade, há abertura
à graça e à caridade; onde há orgulho,
há sentido de superioridade e desprezo
pelos outros” (Luciano Manicardi).
A atitude orante autêntica apoia-se na
humildade. A justificação (salvação)
não começa pelos méritos pessoais,
mas pelo reconhecimento da condição
pecadora, disposto a acolher, com fé,
a misericórdia divina. A humildade
perante Deus tem como “prémio” a
elevação à condição de filhas e filhos
amados.
Orar
O convite a rezar pelas missões há-de
ter também presente o compromisso
pessoal e comunitário em criar as
estruturas necessárias, grupos,
células paroquiais de evangelização,
que “possam fazer com que a missão
universal ganhe corpo em todos os
âmbitos da pastoral e da vida cristã, que
nos animem a ter a coragem de alcançar
todas as periferias que precisam da luz
do Evangelho, numa missão total que
deve envolver Todos, Tudo e Sempre”
(Nota Pastoral para o Ano Missionário,
8).
Reflexão preparada por Laboratório
da Fé in www.laboratoriodafe.pt

Elementos celebrativos
a destacar
Ser comunidade acolhedora
Acolhimento
Saímos de casa e subimos ao Templo
para rezar. Pomo-nos de pé, que é a
posição que melhor nos recorda que
somos chamados a viver de cabeça
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Eucologia

Viver na esperança

Sugestão de cânticos

Orações presidenciais: Orações
presidenciais próprias do XXX Domingo do
Tempo Comum (Missal Romano, 424)
Prefácio e Oração Eucarística: Oração
Eucarística V/A (Missal Romano, 1157ss)

Dispostos a viver, durante esta semana, como
verdadeiros discípulos missionários, vamos
procurar ir ao encontro de alguma pessoa que
esteja mais afastada da comunidade cristã e
anunciemos-lhe o rosto de misericórdia de Deus.

— Entrada: Vossos corações exultem, Az.
Oliveira (NRMS 90-91)
— Apresentação dos Dons: Meu Deus, na
simplicidade, Az. Oliveira
— Comunhão: Bendito Deus, nosso Pai , Az.
Oliveira (NRMS 115)
— Final: Portugal vive a missão, A. Cartageno

levantada, de olhos voltados para
Deus! A posição de pé lembra-nos
ainda a vitória de Cristo, o Cordeiro
Pascal, que foi imolado e está de pé,
quer dizer, está vivo e ressuscitado. De
pé, somos gente viva e ressuscitada
com Cristo!
Preparação penitencial
[Sacerdote] Hoje somos convidados
a rezar com o corpo. E começamos
por bater no peito, com a mão direita,
que aponta para o nosso coração. É
a oração do publicano, de que nos
falará a parábola do Evangelho. Nesta
atitude, confessemos os nossos
pecados.
[Todos] Confesso a Deus…
Momento Pós-Comunhão
[Leitor 1] Da Nota Pastoral “Todos,
Tudo e Sempre em Missão” da
Conferência Episcopal Portuguesa:
“É por isso que apelamos uma
vez mais para que em todas as
nossas dioceses surjam Centros
Missionários Diocesanos (CMD) e
Grupos Missionários Paroquiais (GMP),
laboratórios missionários, células

paroquiais de evangelização que,
em consonância com as Obras
Missionárias Pontifícias e os Centros
de Animação Missionária dos
Institutos Missionários, possam
fazer com que a missão universal
ganhe corpo em todos os âmbitos
da pastoral e da vida cristã”, que nos
animem a ter a coragem de alcançar
todas as periferias que precisam da
luz do Evangelho, numa missão total
que deve envolver Todos, Tudo e
Sempre”.
[Todos]
Pai Nosso
o teu filho unigénito Jesus Cristo
ressuscitado de entre os mortos
confiou aos seus discípulos:
“ide e fazei discípulos todos os povos.”
Recorda-nos que através do batismo
nos tornamos participantes da missão
da Igreja.
Pelos dons do Espírito Santo,
concedei-nos a Graça de ser
testemunhas do Evangelho,
corajosos e vigilantes,
para que a missão confiada à Igreja,
ainda longe de estar realizada,
possa encontrar novas e eficazes

expressões
que levem vida e luz ao mundo.
Ajudai-nos, Pai Santo,
a fazer que todos os povos possam
encontrar-se com o amor
e a misericórdia de Jesus Cristo,
Ele que é Deus convosco,
e vive e reina
na unidade do Espírito Santo,
agora e para sempre.
Ámen.
Ser comunidade missionária
1. Homilia
. Hoje “subimos ao Templo para
orar”, precisamente porque
reafirmamos a nossa confiança em
Deus: Ele escuta--nos, está atento
ao nosso clamor, ouve os rumores
do nosso coração e estremece
com a densidade da nossa vida,
conforme lha apresentamos.
. Ao estilo do apóstolo Paulo, que
combateu o bom combate da fé e
se apresenta com um missionário
incansável, queremos suscitar a
mesma força na nossa comunidade
cristã, também hoje chamada

a percorrer novos caminhos
e ambientes, a ser uma Igreja
missionária, em saída.
. Neste domingo, somos convidados
a viver uma verdadeira articulação
entre a oração e a missão, para
que a nossa vida seja um ambiente
de equilíbrio entre estas duas
dimensões da nossa experiência
crente.
2. Envio missionário
V. Ide, porque sois filhos acolhidos e
escutados no coração de Deus Pai.
R. Ámen.
V. Ide, porque sois membros vivos do
Templo de Deus, em Jesus Cristo.
R. Ámen.
V. Ide, porque sois missionários da
ação do Espírito Santo em vós.
R. Ámen.

8 IGREJA VIVA

//

QUINTA-FEIRA | 17 DE OUTUBRO | 2019

Agenda
FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

Nomeações Eclesiásticas
Dom Jorge Ferreira da Costa Ortiga, por mercê de
Deus e da Santa Sé, Arcebispo de Braga e Primaz
das Espanhas;
Tendo presente novas necessidades pastorais,
torna-se necessário proceder às seguintes
nomeações:

19 OUT
ESPAÇ

POR TI OFVITA
ME PERADO
DI
21H30

Domingo, das 10h00 às 11h00

– Padre Agostinho Saldanha Oliveira, SVD, dispensado da paroquialidade “in solidum”, e das
funções de moderador, das paróquias de São Torcato, São Miguel de Gonça, São Pedro de Gominhães, São Romão de Rendufe, São Cosme e São
Damião de Lobeira e de São Lourenço de Selho,
Arciprestado de Guimarães e Vizela.
– Padre Valentim Oliveira Gonçalves, SVD, nomeado pároco “in solidum”, com funções de moderador, das paróquias de São Torcato, São Miguel de Gonça, São Pedro de Gominhães, São Romão de Rendufe, São Cosme e São Damião de Lobeira e de São Lourenço de Selho, Arciprestado de
Guimarães e Vizela.

A convidada desta semana do
programa Ser Igreja é Sara Poças,
coordenadora do Centro Missionário da
Arquidiocese de Braga.

25 OUT
ESPAÇO

FORA
CONTEXDO
HUGO S TO OUSA

7€

10%
Desconto

30 OUT
ESPAÇO

ARDERE
LUCEREET
VITA

21H00

Braga e Cúria Arquiepiscopal,
17 de Outubro de 2019

d. manuel
linda

Portugal,
convoco-te
para a missão!
D. Manuel Linda afirma que este livro é "um
convite a reavivar «o dom de Deus» em
cada filho e filha da Igreja". Indo ao encontro
do pedido do Papa Francisco, os textos
presentes apontam para uma "Igreja em
saída" e apelam ao dinamismo missionário.
"O que importa é que todos assumam a sua
condição de baptizados. Porque inerente a
ela está a dimensão de evangelizador. É esta
tomada de consciência que confio à protecção
materna de Nossa Senhora, «estrela da nova
evangelização»", indica o autor.

† Jorge Ferreira da Costa Ortiga, Arcebispo Primaz

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 da
semana

22H00

– Padre Domingos Alves Rodrigues Carneiro,
dispensado da paroquialidade de Santa Maria de
Mogege, Arciprestado de Vila Nova de Famalicão,
continuando com a paroquialidade de Divino Salvador de Ruivães, do mesmo Arciprestado.
– Padre Avelino dos Santos Mendes, nomeado
Pároco de Santa Maria de Mogege, Arciprestado
de Vila Nova de Famalicão, em acumulação com
a paroquialidade de Divino Salvador de Joane, do
mesmo Arciprestado.

Livraria
diário do minho

VITA

Fale connosco no

* Na entrega deste cupão.
Campanha válida de 17 a 24 de Outubro de 2019.

