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Breves

Estado do Vaticano quer
abolir uso de plástico
O Estado da Cidade do Vaticano começou a reduzir o consumo do plástico e espera abolir completamente o seu uso até ao final do ano. A venda de
plástico descartável, por exemplo, foi proibida.
“O segredo foi acolher no coração as directrizes
do Santo Padre na Laudato si. A Casa Comum
deve ser salvaguardada e nós devemos ser os
primeiros”, disse o responsável pelo Serviço de
Jardinagem e Limpeza Urbana do Vaticano.
Rafael Ignacio Tornini explicou que foi preciso muito trabalho para mudar “mentalidades” e
os funcionários dos “resíduos especiais” tiveram
também formação especifica.
De acordo com o Vatican News, a venda de plástico descartável foi proibida e o stock do mesmo
deve terminar até ao final do ano. Actualmente,
55% dos resíduos são diferenciados e o objectivo
é em três anos atingir um número entre 70 e 75%
de resíduos reciclados.

opinião

Lições breves quinhentistas

José lima
Padre

S.

Bartolomeu
dos
Mártires “rendeu o
espírito ao Criador,
uma Segunda-Feira, 16 dias de Julho de 1590, entre as sete e as oito da tarde, em
idade de setenta e seis anos e

cia-se uma sociedade mais
humana. Nas coisas sem grande importância, nos meandros
que por vezes se desprezam,
está o estilo de alguém, está a
opção que valoriza a vida. Particularmente em ambiente
de sociedade global, num cenário cada vez mais “líquido”,
negligenciam-se os pormenores. Importa cuidar deles, pois
pode o pormenor ser importante. Por vezes reflita-se um
pouco nos vocábulos a empregar, é a lição do capítulo 15 do
quinto livro da biografia que
se esfolheia: numa carta a escrever ao arquiduque Alberto, São Bartolomeu dos Mártires perguntou a Frei João da
Cruz seu secretário quantas

pobre. Lembra-se na biografia que certo dia foi agraciado com uma perdiz que lhe
apresentaram para comer.
Mesmo a quem insistia dizendo-lhe que fora enviada
por um clérigo, respondeu
que a entregassem aos pobres
que o visitavam (V, 14 - 222).
Era simples, pobre e bondoso no trato habitual com os
pobres. Até à mula oferecida por Pio IV, “passando carregada à vista do Arcebispo”,
dizia: “cuidáveis que (…) havíeis de ser cá privilegiada?
(…) Na casa dos pobres todos
são pobres, e não come senão
quem trabalha” (V, 14, 223). A
caridade para com os pobres
santificou-o!

vezes tinha escrito ao arquiduque, ao que frei João respondeu três ou quatro. O pormenor serviu para substituir “tantas vezes” por “algumas vezes”
na carta, sendo mais exacto. E
outra vez disse ao mesmo secretário Frei João: escreva de
novo a carta, pois não tenho
“muita obrigação”, mas apenas
“obrigação” (V, 15, 224). Cuidar
a linguagem!

C

Papa evocou 50.º aniversário
da chegada à lua
O Papa assinalou no Domingo, no Vaticano,
o 50.º aniversário da chegada do ser humano à lua, falando na concretização de um “sonho
extraordinário”.
“Há 50 anos, o homem pisou a lua, realizando
um sonho extraordinário. Que a recordação deste
grande passo para a humanidade possa acender
o desejo de progredir juntos rumo a destinos ainda maiores: mais dignidade aos fracos; mais justiça entre os povos; mais futuro, para a nossa casa comum”, disse, desde a janela do apartamento
pontifício, perante milhares de fiéis reunidos na
Praça de São Pedro.
A chegada dos astronautas norte-americanos à
lua, em 1969, tinha sido assinalada pelo então Papa Paulo VI, que saudou este “grande empreendimento espacial”.

dois meses: tinha de hábito sessenta e dois anos não perfeitos,
e havia trinta e dois que fora
eleito arcebispo, e oito e alguns
meses que, deixando o arcebispado, se tornara à sua Religião.”
(Frei Luís de Sousa – A Vida
de Dom Frei Bartolomeu dos
Mártires, Viana do Castelo, Câmara Municipal: Livro V, capítulo 6, 210). Pormenores da sua
vida: tão sapiente para os dias
que correm, lições do Arcebispo, cinco séculos depois do seu
nascimento em Lisboa (maio
de 1514). A sua canonização festiva está prevista para novembro próximo.

A
Nos detalhes da vida estampam-se opções e poten-

B
A mesa foi sempre modesta na casa de Frei Bartolomeu.
A pobreza era renovada cada
dia como aspecto que burilava
o seu coração desde cedo e a
quem se consagrou como frade dominicano. Pautou sempre a sua vida pela austeridade

Num tempo de excomunhões e de inimizade para
com os faltosos, o arcebispo
“dizia que lhe parecia coisa mui dura lançar, por sua
vontade, fora dos rebanhos
da Igreja (como se faz com
a excomunhão) as ovelhas,
quando, como pastor que
era, tinha obrigação de procurar com todas suas forças
por que nenhuma se lhe fosse deles; antes (…) devia fazer toda a diligência humanamente possível por recolhê-las e tornar a eles” (I,
15, 28). Uma lição a saborear neste tempo (2019), um
tempo de evangelizar periferias e de discernir atitudes
pastorais!
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ENTREVISTA

"UM ESPAÇO DESTES É NECESSÁRIO
PARA QUE A IGREJA SE HABITUE
A CONVERSAR"
JOÃO PEDRO QUESADO (TEXTO E FOTOS)

Nasceu a 23 de fevereiro de 2018. o Ponto sj – portal dos
jesuítas em Portugal – já existe há um ano e meio. Como é que
tem sido o percurso do portal durante esse tempo? E porquê
um espaço assim? O igreja viva falou com o Pe. José Maria
BRITO, DIRECTOR DO poNTO sj, para saber mais.
[Igreja Viva] Como surgiu e a
que se deve a ideia de criar o
Ponto SJ?
[Pe. José Maria Brito] O
Ponto SJ, como ideia, surge no final de uma reflexão
que foi feita a nível da Companhia de Jesus. Essa reflexão
começou por olhar para aquilo que era a nossa forma de
estar no espaço digital e perceber que, tirando aquilo que
eram as iniciativas do Apostolado da Oração – o Passo-a-rezar, o Click to Pray... –,
era uma presença muito pobre. Enfim, o nosso site era...
É melhor não o qualificar! (ri-

sos) Era muito fraquinho. E
sentimos um bocadinho esse apelo. Por um lado, passar
daquilo que era uma enorme
dispersão, do ponto de vista
da nossa presença, para uma
certa convergência. Com essa conversa que se iniciou,
com essa reflexão, percebeu-se que éramos desafiados a
uma presença digital que fosse também, de alguma forma, reflexo daquilo que nós
somos como Companhia de
Jesus, reflexo da nossa identidade e, por outro lado, que
não se limitasse a ser uma espécie de réplica digital daqui-

lo que era a nossa presença
no mundo real mas que fosse uma presença digital que
tivesse uma consistência própria e que pudesse trazer um
contributo significativo para
o espaço público. Então daí
vem a ideia de criar o Ponto
SJ como um lugar que promovesse o diálogo e que, de
alguma forma, contrariasse
uma forma polarizada do espaço público, que está marcado por um certo entrincheiramento em que as pessoas
se colocam cada uma no seu
ponto e têm pouca capacidade de diálogo e de se escutar.

Então, a partir deste princípio
– que é próprio daquilo que
Santo Inácio nos propõe nos
exercícios espirituais – de que
é possível estar numa conversa com outra pessoa, mesmo
que ela pense diferente, partindo do pressuposto que essa pessoa está de boa fé e criar
disposição para escutar essa pessoa, surgiu esta necessidade de criarmos este projecto que depois se foi desenvolvendo para criar estas diferentes áreas de reflexão – a fé,
a educação, a política, a justiça e a cultura – e, partindo
daí, propomos esta atitude de
diálogo e de encontro.
[Igreja Viva] É mais importante, então, o espaço
de reflexão do que o espaço
informativo...
[Pe. José Maria Brito] Sim,
o Ponto SJ é mais um espaço de reflexão – que tam-

bém tem uma componente
noticiosa, mas aquilo que é a
grande força do espaço é ser
um espaço de reflexão. Apesar de também ter entrevistas,
em alguns momentos, tem o
objectivo de fomentar a capacidade de diálogo, de também nos forçarmos a ouvirmos pessoas que têm, dentro da Igreja, formas de estar
diferentes da nossa, com este objectivo de ajudar a termos uma boa visão, uma visão saudável daquilo que é o
pluralismo. Não só uma Igreja que sabe estar num mundo
plural mas que se assume como uma realidade plural. Isso não significa que não tenha que haver abertura àquilo
que a Igreja nos propõe como
proposta de vida mas que isso
é feito num espaço que acolhe essa proposta da Igreja e
que também contribui para
ela, partindo de perspectivas
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diferentes, de sensibilidades
diferentes e sentimos que dar
espaço a estas sensibilidades
era muito importante. Daí
também a procura de uma
presença diversificada – nem
todas as pessoas que estão
presentes no Ponto SJ estão
identificadas com aquilo que
é a espiritualidade inaciana,
nem todas elas estão ligadas a
grupos necessariamente associados à Companhia de Jesus.
Há algumas pessoas que sim,
mas há outras que vêm de
pertenças diferentes. Isso foi
uma preocupação que tivemos desde o início, também.
[Igreja Viva] São essas reflexões que atraem mais gente
ao Ponto SJ?
[Pe. José Maria Brito] Nós
vamos tentando ser diversificados. As duas áreas que
normalmente captam mais
atenção são as áreas da fé e
da educação. É assim, de um
modo mais generalizado...
Depois depende dos artigos,
há artigos das outras áreas
que às vezes também têm
mais adesão por parte das
pessoas e que suscitam mais
interesse. Depois também há
algumas coisas muito ligadas àquilo que é a vivência
da Companhia de Jesus que
também captam bastante interesse, naturalmente. Saíram ontem (dia 17 de Junho)
as nomeações para este ano
e é o tipo de notícia que tem,
naturalmente, muita procura, porque as pessoas também se interessam por nós
e querem saber o que é que
andamos a fazer e diria que
também gostam destas pequenas 'fofocas eclesiásticas'
(risos). Faz parte. Tudo aquilo
que é proposta que tem, de
alguma forma, uma dimensão mais explicitamente pessoal, com uma certa componente afectiva, tem um interesse muito grande. Isso faz
parte e nós não queremos
é ficar por aí. Depende das
iniciativas – algumas iniciativas ligadas à política já tiveram alguma adesão razoável, mas tivemos outras boas
iniciativas a nível da política cuja adesão fica um bocadinho abaixo das nossas expectativas. Nós não vamos
desistir. Parece-nos que isto
é um serviço importante, há
aqui uma dimensão importante a valorizar a consciência cívica e política das pessoas. Ainda aqui há pouco
tempo, por causa do texto de
um companheiro nosso sobre as questões em Itália da
utilização religioso no dis-

curso político... É um texto
excelente, equilibrado, bem
escrito e a suscitar uma reflexão muito necessária e urgente mas que suscitou reacções bastante controversas e
violentas, com pessoas a dizerem-nos para nos deixarmos de "fazer política"... Eu
tive a oportunidade, na altura, de escrever um editorial
a dizer que não, não íamos
deixar de "fazer política" no
sentido de não deixarmos de
ter atenção à realidade política. Isso para nós não faria sentido, seria negar aquilo que é a nossa identidade.
É uma dimensão importante da nossa vida, não podemos viver sem ela. Entre todas estas dimensões percebemos que há umas que se
calhar são mais apelativas e
outras menos, mas todas elas
são importantes.
[Igreja Viva] Não vos acontece ter trabalhos mais bem
preparados, às vezes por uma
ocasião especial, e as pessoas
não ligarem tanto quanto a
outras coisas?
[Pe. José Maria Brito] Sim,
isso às vezes acontece e eu
acho que faz um pouco parte. Acho que temos que ir
percebendo – vamos desenvolvendo essa sensibilidade
e essa capacidade – como é
que nós conseguimos, utilizando os textos que à partida são mais apelativos, chamar as pessoas ao portal para elas começarem a ver outras coisas. Ninguém pode
ser obrigado a ler o que quer
que seja. O ponto de partida
é não escrevermos nem publicarmos só aquilo que sabemos que vai ser lido. Temos que perceber que há
textos para grupos mais pequenos. Nós publicamos todos os Domingos um conteúdo preparado pelos Dominicanos de Jerusalém, o
PRIXM, que, tirando uma ou
outra vez, não tem um número excepcional de leituras, mas tem um público fiel
àquela proposta – e é uma
proposta muito interessante
porque junta coisas da cultura popular, da música, com
elementos bíblicos. Ao Domingo temos algo diferente de uma reflexão dominical e não estamos preocupados que não tenha muitas visualizações. Há uns que, por
ter um tema mais apelativo,
tem mais visualizações, outros menos, mas parece-nos
que é uma proposta que
queremos continuar a oferecer às pessoas.

[Igreja Viva] Tem sido possível criar um "clima temperado", um espaço para reflexão
no meio de todo o ruído?
[Pe. José Maria Brito] Eu
acho que sim, de um modo geral. Não vou dizer que
é uma coisa fácil. Ao início,
acho que o facto de as pessoas verem naquele espaço
um espaço que não era só jesuítico... Acho que foi preciso
fazer um caminho para que
as pessoas percebessem. O
nosso provincial diz uma coisa que para mim é muito importante e que expressa muito aquilo que nós queremos

ser: nós mais do que um lugar onde há textos, queremos
propor um modo de estar e
um modo de perceber no espaço digital. Isso para nós é
o mais importante. E por isso esse espaço que nos obriga
a olhar para pessoas que pensam de um modo diferente
teve que fazer um caminho.
Acho que parte dessa proposta já fez algum caminho, já
foi um bocadinho mais compreendido, mas não é evidente. Não é evidente muitas
vezes as pessoas sentirem ali
que há um texto que as desafia. Acho que, de um modo

geral – não vou dizer que é a
100% – o tom dos textos tem
sido um tom que corresponde a esse clima temperado e a
essa procura de ser uma proposta que o próprio texto se
abre à escuta. Nós convidamos as pessoas e elas escrevem aquilo que entendem escrever. Isso é claro e até agora tem sido sempre assim,
nunca houve nenhum texto
que não tenha sido publicado. Respeitamos aquilo que
as pessoas escrevem a partir
do momento que as convidamos e por isso tem sido um
bom exercício. Ou seja, não
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Nenhum de nós se pode
julgar dono da Verdade.
Uma coisa é acreditar
na Verdade e saber
que Jesus nos traz a
Verdade, outra coisa
é achar que se é dono
dessa Verdade e que só
eu é que a percebi e que
qualquer pessoa que
não perceba as coisas
como eu está fora da
Verdade. Isso é querer
dizer a Deus o que ele
tem que ser.
acho que seja uma proposta
imediatamente e completamente vencedora no sentido
que toda a gente vai querer
ver isto. É uma proposta que
implica um certo tempo para ser consolidada. Mas, certamente, acho que a proposta
é mais compreendida do que
era no início e que é necessária. É muito necessária. Um
espaço destes é necessário
para que a Igreja se habitue a
conversar. A mim entristece-me que tantas vezes, quando nós temos que ter uma
presença de esperança e um
modo de estar que seja coerente com aquilo que é a forma de estar de Jesus – de gerar reconciliação no mundo
–, dentro da própria Igreja, o
discurso seja tão bélico e tão
conflituoso e de julgamento dos outros. Sinceramente acho que não é forma de
se estar na Igreja. Eu tenho
a enorme felicidade de colaborar com pessoas, dentro da
Igreja, de sensibilidades muito diferentes daquilo que é o
meu modo de estar na Igreja e tenho uma relação muito construtiva e muito fraterna com essas pessoas e por
isso tenho muita dificuldade
em compreender que possa
haver pessoas que se julgam
de tal maneira certas e donas da Verdade que perdem

a capacidade de entrar neste
diálogo. O problema não está
em como nos situamos dentro da Igreja, o problema está
em olhar ou não para o outro como irmão e se, por isso,
sou capaz de ter com ele uma
conversa, independentemente de sentir que temos sensibilidades diferentes. Isso é
aquilo que este tipo de espaço procura gerar... Não só entre nós mas também a abrir-

mo-nos à realidade e ouvirmos outras pessoas. Há uma
matriz cristã que é clara para
todos mas também estamos
abertos a outras realidades e
a conversarmos sem problemas com as pessoas.
[Igreja Viva] Em balanço, vale a pena essa luta por esse
espaço?
[Pe. José Maria Brito] Sim.
O balanço é muito positivo
e à medida que o tempo vai
passando sinto que se confirma a necessidade de um
espaço como este, às vezes
pelo incómodo que gera, às
vezes pela consolação que é
capaz de trazer aos outros.
Que é importante aprendermos esta forma temperada...
Nenhum de nós se pode julgar dono da Verdade. Uma
coisa é acreditar na Verdade
e saber que Jesus nos traz a
Verdade, outra coisa é achar
que eu sou dono dessa Verdade e que só eu é que percebi que a Verdade era essa
e que qualquer pessoa que
não perceba as coisas como eu percebo está fora da
Verdade. Isso é querer dizer
a Deus o que é que ele tem

que ser. Ora, isso, no fundo, é uma forma de idolatria,
é reduzir Deus às próprias
ideias, aos próprios sentimentos e àquilo que eu percebo de Deus e isso não é sério. Não tem nada a ver com
dizer que não existe Verdade,
é dizer que nenhum de nós,
por si só, é capaz de compreender a Verdade de um
modo definitivo. Porque então não seria Deus. E essa hu-

mildade é importante. Por
isso eu gostaria sempre que
este lugar, este espaço, fosse
também um espaço que nos
ajudasse a sermos mais humildes diante uns dos outros e a promover uma forma
humilde de estar no diálogo
e de dialogar com o mundo.
Sinto que quando somos capazes de fazer essa experiência de humildade, que geramos nos outros mais capacidade de escuta. Até hoje –
porque o meu trabalho não é
só o Ponto SJ, é também gerir
a comunicação dos Jesuítas
–, objectivamente, não tive,
com os meios de comunicação social, com os jornalistas
com quem tenho contactado, nenhuma experiência de
hostilidade, mesmo nos contextos mais exigentes e difíceis – por exemplo, ao ter
que falar sobre a questão dos
abusos. Nunca senti por parte
das pessoas que me entrevistaram alguma tentativa mais
clara de me tentar deixar ficar mal ou de alguma hostilidade. Quiseram ouvir. Por isso também acho que é muito importante que nós saibamos estar com clareza, sem

ter medo daquilo que somos nem daquilo que queremos propor mas, ao mesmo
tempo, com humildade. Se o
Ponto SJ puder dar essa ajuda, fico muito contente.
[Igreja Viva] Se não tivéssemos um Papa como o Papa
Francisco, era tão fácil comunicar e fazer as coisas assim?
[Pe. José Maria Brito] Há
uns três anos o Papa Francis-
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co visitou os jesuítas em Roma e disse que o jesuíta era o
homem do pensamento incompleto, que é uma das expressões que nós tomamos
para o nosso estatuto editorial. E por isso não há dúvida
que uma pessoa como o Papa Francisco, tendo em conta a sua forma de estar no
mundo, favorece um espaço como este e que isso nos
abre portas. Evidentemente. Nós fizemos este discernimento já com o Papa Francisco como Papa, por isso é
muito difícil imaginar o que
é que teria sido o nosso discernimento se não fosse este o Papa. Há aqui um exercício de suposição que eu acho
que é exigente. Mas... Há três
dimensões que eu acho que
são essenciais no pontificado do Papa Francisco: a recuperação da ideia da colegialidade, de que as decisões
implicam a escuta daqueles que são os vários actores
da Igreja – e isso expressa-se na forma como estamos
actualmente; a ideia do respeito e de formar o primado
da consciência e de, por isso,
ser exigente na formação de
cada pessoa mas, ao mesmo
tempo, chamar cada pessoa
à responsabilidade das decisões que toma – muito ligado
à questão do discernimento;
e a ideia de que o modo de
crescer em comunidade e em
Igreja é através de processos
– uma ideia muito presente
na Amoris Laetitia com todos os processos de acompanhamento. E esta forma de
estar também é, ela própria,
um processo. Eu não sei como é que as coisas teriam sido se fosse outro o Papa. Mas
acho que aquilo que o Ponto SJ procura ser tem muito
a ver com aquilo que o Papa
Francisco quer também ajudar a que a Igreja seja. Se teria sido mais fácil ou menos
difícil, não sei. É verdade,
por outro lado, que esta forma de estar do Papa Francisco gerou algumas resistências... Mas acho que é muito
bom e é muito inspirador para nós podermos, neste momento, ter um Papa como o
Papa Francisco. No entanto,
a missão não está dependente do Papa. Não deixamos de
ser Igreja, independentemente do Papa. Eu espero que,
independentemente daquilo que seja o futuro – nunca
sabemos porque as coisas se
vão reinventando –, o Ponto
SJ possa continuar, independentemente de quem seja o
Papa.
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“A vida de uma pessoa não depende da abundância d
XVIII Domingo Comum
ATITUDE
Orar

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES

itinerário

CONCRETIZAÇÃO: Junto de uma vela acesa, colocar uma folha de
palmeira em direcção ao alto. Ao lado, colocar pequenas velas queimadas
(já usadas), mas apagadas.

LITURGIA da palavra
LEITURA I Co (Ecle) 1, 2; 2, 21-23
Leitura do Livro de Coelet
Vaidade das vaidades – diz Coelet –
vaidade das vaidades: tudo é vaidade.
Quem trabalhou com sabedoria,
ciência e êxito, tem de deixar tudo a
outro que nada fez. Também isto é
vaidade e grande desgraça. Mas então,
que aproveita ao homem todo o seu
trabalho e a ânsia com que se afadigou
debaixo do sol? Na verdade, todos
os seus dias são cheios de dores e os
seus trabalhos cheios de cuidados e
preocupações; e nem de noite o seu
coração descansa. Também isto é
vaidade.
Salmo responsorial
Salmo 89 (90), 3-6.12-14.17 (R. 1)
Refrão: Senhor, tendes sido o nosso
refúgio através das gerações.
LEITURA II Col 3, 1-5.9-11
Leitura da Epístola do apóstolo São
Paulo aos Colossenses
Irmãos: Se ressuscitastes com Cristo,
aspirai às coisas do alto, onde Cristo
está sentado à direita de Deus. Afeiçoaivos às coisas do alto e não às da terra.
Porque vós morrestes e a vossa vida está
escondida com Cristo em Deus. Quando
Cristo, que é a vossa vida, Se manifestar,
também vós vos manifestareis com Ele
na glória. Portanto, fazei morrer o que
em vós é terreno: imoralidade, impureza,
paixões, maus desejos e avareza, que é
uma idolatria. Não mintais uns aos outros,
vós que vos despojastes do homem velho
com as suas acções e vos revestistes

do homem novo, que, para alcançar a
verdadeira ciência, se vai renovando à
imagem do seu Criador. Aí não há grego
ou judeu, circunciso ou incircunciso,
bárbaro ou cita, escravo ou livre; o que há
é Cristo, que é tudo e está em todos.
EVANGELHO Lc 12, 13-21
Evangelho de Nosso Senhor Jesus
Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, alguém, do meio da
multidão, disse a Jesus: “Mestre, diz
a meu irmão que reparta a herança
comigo”. Jesus respondeu-lhe: “Amigo,
quem Me fez juiz ou árbitro das vossas
partilhas?”. Depois disse aos presentes:
“Vede bem, guardai-vos de toda a
avareza: a vida de uma pessoa não
depende da abundância dos seus bens”.
E disse-lhes esta parábola: “O campo
dum homem rico tinha produzido
excelente colheita. Ele pensou consigo:
«Que hei-de fazer, pois não tenho
onde guardar a minha colheita? Vou
fazer assim: Deitarei abaixo os meus
celeiros para construir outros maiores,
onde guardarei todo o meu trigo e
os meus bens. Então poderei dizer a
mim mesmo: Minha alma, tens muitos
bens em depósito para longos anos.
Descansa, come, bebe, regala-te». Mas
Deus respondeu-lhe: «Insensato! Esta
noite terás de entregar a tua alma. O que
preparaste, para quem será?». Assim
acontece a quem acumula para si, em
vez de se tornar rico aos olhos de Deus”.

REFLEXÃO
Eu sou o pão da vida, diz o Senhor.
Quem vem a Mim nunca mais terá
fome,
quem crê em Mim nunca mais terá
sede.
João 6, 35

Jesus Cristo quer elevar o nosso olhar
para um horizonte pleno de felicidade.
Nele encontraremos o “pão da vida”, esse
alimento que sacia todas as nossas fomes
e sedes mais leves ou mais profundas.
“A vida de uma pessoa não depende da
abundância dos seus bens”
Os bens temporais possuem uma
importância relativa, nunca absoluta.
Jamais podem ser o objecto último da
felicidade. A dependência obsessiva deles
pode conduzir a uma existência apenas
focada no chão que pisamos, ignorando
o centro da fé cristã: a ressurreição, a
vida eterna. No episódio do Evangelho
segundo Lucas próprio do Décimo Oitavo
Domingo (Ano C), Jesus Cristo alerta:
“A vida de uma pessoa não depende da
abundância dos seus bens”.
Comer e beber, descansar e regalar-se,
são aspectos positivos do quotidiano,
quando assumem forma moderada. O
mesmo se aplica ao trabalho, viagens,
lazer, cultura, desporto, e todas as
demais actividades humanas e sociais.
A sua importância e necessidade
precisa de ser conjugada com aquilo
que possibilita o desenvolvimento
integral do ser humano.
A atenção aos outros, o amor
experienciado, o perdão retribuído, o pão
repartido, a esmola oferecida, a alegria
espalhada, a gratuidade vivida e tudo o
que parece perdido aos olhos do mundo,
é o que de facto enriquece a existência e
me torna “rico aos olhos de Deus”. Nesse
encontro eterno, pelo qual mergulhamos
no ser de Deus, perde-se tudo aquilo que
agarramos e recupera-se tudo aquilo que
compartilhamos.
Então, se “a vida de uma pessoa não
depende da abundância dos seus bens”,
depende de quê? A vida depende da
busca humana da felicidade em três
coisas: a vida espiritual, o próximo, a

nascente que brota de Deus. “Aqui reside
a minha força. Estas três coisas devem
estar em comunhão, em circulação; eu,
enxertado nestas três realidades. Então,
estou vivo. […] Queres vida plena? Não a
busques no mercado das coisas: as coisas
prometem o que não podem preservar.
Desloca o teu desejo, deseja em relação a
outro, lança o coração para lá das coisas,
a nossa riqueza é o mistério de Deus. […]
Estar vivo amanhã não é um direito meu,
é uma prenda; rever o sol amanhã de
manhã e as caras queridas não é óbvio,
é uma dádiva, e que as células do meu
corpo amanhã funcionem bem é um
milagre, de que devemos estar gratos”
(Ermes Ronchi).
Orar
A oração faz entrar em contacto com
a nascente e a foz deste rio que é a
existência terrena: o Deus revelado em
Jesus Cristo. Em primeiro lugar, é a oração
que faz com que a missão de Jesus Cristo
seja, para a Igreja, o “critério para medir
a eficácia das estruturas, os resultados
do trabalho, a fecundidade dos seus
ministros e a alegria que são capazes de
suscitar” (cf. Nota Pastoral para o Ano
Missionário…, 3).
Reflexão preparada por Laboratório
da Fé in www.laboratoriodafe.pt

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:
“Trata-se de colocar a missão de
Jesus no coração da própria Igreja,
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dos seus bens”

Eucologia

Viver na esperança

Sugestão de cânticos

Orações presidenciais: Orações do XVIII
Domingo do Tempo Comum (Missal
Romano, 412)
Prefácio: Prefácio dos Domingos do Tempo
Comum V (Missal Romano, 480)
Oração Eucarística: Oração III (Missal
Romano, 529)

Durante esta semana, sou convidado a descobrir
dois aspectos ou ambientes da minha vida
nos quais me vou inquietar em demonstrar
desprendimento e alegria!

— Entrada: Vinde, Senhor, vinde em meu
auxílio, A. Cartageno
— Apresentação dos Dons: Bendito seja Deus,
Az. Oliveira
— Comunhão: Os ricos empobrecem, C. Silva
— Final: Vamos em paz e alegria, Az. Oliveira

transformando-a em critério para medir
a eficácia das estruturas, os resultados
do trabalho, a fecundidade dos seus
ministros e a alegria que são capazes de
suscitar, porque sem alegria não se atrai
ninguém”.
[Leitor 2] Senhor, se eu tivesse um
coração missionário e misericordioso...
sairia da minha casa
para me encontrar com os necessitados;
da minha apatia
para ajudar os que sofrem;
da minha ignorância
para conhecer os ignorados;
dos meus caprichos
para socorrer os famintos;
da minha atitude crítica
para compreender os que falham;
da minha suficiência
para estar com os que não valem nada;
das minhas pressas
para dar o meu tempo aos abandonados;
da minha preguiça
para ajudar os cansados de gritar;
da minha burguesia para partilhar
alegremente com os pobres.
(F. Ulíbarri)

Ser comunidade missionária
1. Homilia
. Em pleno Ano Missionário, a
Palavra de Deus desafia-nos ao
desprendimento e a uma maior
confiança na presença e acção de Deus
na nossa vida!
. Não é bom para nós o caminho da
vaidade, isto é, o caminho do vazio.
Somos chamados a dar passos e a
viver dias com sentido.
. A nossa meta é Cristo! Mas Jesus
Cristo não nos é alheio ou exterior.
Ele já nos assumiu, já nos habita,
já nos fala, já nos alimenta. Somos
convidados a viver n’Ele o caminho da
nossa realização pessoal, a fim de que
Ele seja tudo em todos.
. Não podemos cair na tentação
de cobiçar e desejar a segurança
aparentemente garantida pelos bens
materiais, nem tão pouco interpelar a
Deus para os conseguir. Nada daquilo
que possamos adquirir ou ter vai dotarnos de eternidade.
. Somos chamados a viver, na alegria e
no desprendimento, verdadeiro espírito
de missão.

2. Envio missionário
V. Ide, o Pai vos concede a abundância
da Sua Graça.
R. Ámen.
V. Ide, o Filho vos envia para serdes
trabalhadores do seu Reino.
R. Ámen.
V. Ide, o Espírito Santo vos habita
para, com alegria, poderdes viver e
testemunhar a vida da graça.
R. Ámen.

Oração Universal
Irmãs e irmãos em Cristo: nós, que
andamos muito ocupados com a vida
e com os bens materiais, elevemos os
olhos para o Pai do Céu e supliquemos,
dizendo (ou: cantando):
R. Ouvi, Senhor, o vosso povo.
1. Por todos os bispos, presbíteros e
diáconos, e pelos que exercem algum
ministério na Igreja, para que imitem
a Cristo, que Se fez servo, oremos.
2. Pelas pessoas do trabalho e da
ciência, para que descubram que sem

Deus tudo é vaidade e nada valem os
cuidados e as fadigas, oremos.
3. Por todos aqueles que possuem
muitos bens, para que não prendam a
eles o coração, mas se tornem ricos aos
olhos de Deus, oremos.
4. Por aqueles a quem Cristo revestiu
do homem novo, para que façam
morrer em si tudo o que é velho e
aspirem sempre aos bens do alto,
oremos.
5. Pela nossa comunidade e por esta
assembleia, para que sejamos abertos
e acolhedores para com todos, sem
distinção de raça, nacionalidade ou
religião, oremos.
Senhor, Deus do universo, concedei às
mulheres e aos homens de toda a terra
a graça de não se deixarem dominar
pelo desejo imoderado das riquezas,
a fim de caminharem para Vós, único
bem verdadeiro. Por Cristo, Senhor
nosso.
R. Ámen.
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Paróquia de Fafe vai ter
um centro pastoral
A paróquia de Fafe vai passar a
contar com um centro pastoral.
O Centro Pastoral de Santa Eulália vai ser inaugurado no dia
31 de Julho às 18 horas.
O edifício – a antiga Escola Básica e Jardim de Infância – está
localizado junto à Igreja Matriz e recebeu obras de adaptação que o tornam “mais ajustado” às necessidades pastorais,
sobretudo para a catequese e
evangelização e para os movimentos da comunidade.
De acordo com o Pe. José António Carneiro, o Centro Pastoral “vem enriquecer os meios
da nossa Paróquia de Fafe para
que melhor possamos exercer
a nossa acção evangelizadora e
pastoral”.

A celebração de bênção e inauguração do Centro Pastoral de
Santa Eulália vai contar com a
presença do Arcebispo Primaz,
D. Jorge Ortiga, do presidente da Câmara Municipal, Raul
Cunha. Ligados à parceria que
permitiu a construção do centro
pastoral, os padres Fernando
Araújo e Pedro Daniel – então
párocos de Fafe – e o ex-presidente da câmara, José Ribeiro,
também estarão presentes.
O espaço resulta de uma parceria assinada entre a paróquia
e a Câmara Municipal de Fafe
em 2012 e que agora se realiza,
depois de concluídas as claúsulas no documento de permuta, quer por parte da autarquia,
quer por parte da paróquia.

Agenda
FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

IGREJA

25 jul

DE SAN
TO
BARCE ANTÓNIO,
LOS

EUCA
DE SANRISTIA
E BÊNÇ TIAGO
Ã
PEREGRO DO
INO
1
9H00

Domingo, das 10h00 às 11h00

O programa Ser Igreja está de férias
até ao dia 8 de Setembro.
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dacs suspende actividades
durante o mês de agosto
O Departamento Arquidiocesano da Comunicação Social
(DACS) estará ausente durante
o mês de Agosto. Assim,
o suplemento Igreja Viva e a
newsletter “Entre 5 Minutos”
estarão suspensos pelo mesmo
período de tempo.
Os subsídios litúrgicos continuarão a ser disponibilizados
através do Jornal Diário do Minho, às Quintas-Feiras, e da página oficial do Departamento
para Ministros Extraordinários

da Comunhão e Ministérios Litúrgicos. Findo o mês de Agosto, os
subsídios serão compilados na
página da Arquidiocese, à semelhança do que tem acontecido todas as semanas.
Se necessitar de entrar em contacto com o DACS, pode fazê-lo
através do e-mail comunicacao@
arquidiocese-braga.pt.
O Departamento deseja umas
boas férias a todos os seus leitores e colaboradores. Regressamos em Setembro!

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
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Pode-se Viver
Bem
São conselhos práticos para melhorar a
saúde psicofísica. A fórmula é a de uma
“receita psicológica” que pode ser executada
de modo integral ou então modificada em
conformidade com os “ingredientes” que
cada um tem à sua disposição, descobrindo
a mais apta para cada ocasião. Aqui foram
reunidas algumas técnicas para prevenir,
curar e tratar tantos problemas comuns da
vida de todos, assim como várias técnicas
para potenciar a concentração, a memória, a
criatividade e o relaxamento.

Fale connosco no

* Na entrega deste cupão.
Campanha válida de 25 de Julho a 1 de Agosto de 2019.

