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Sínodo sobre a sinodalidade
será “processo de discernimento
espiritual”, dizem participantes
© PAUL HARING/CNS

Todos os dias da nossa vida

INTERNACIONAL

Carla Rodrigues
advogada

A

os meus pais. Sessenta anos desde aquele dia 13 de Maio
de 1962. Sessenta anos de vida em comum. Sessenta anos
de casados. Sessenta anos desde que se ajoelharam perante Deus e prometeram amor e respeito, na alegria e na
tristeza, na saúde e na doença, todos os dias das suas vidas até que
a morte os separe. Sessenta anos a construírem um império imaterial, que se chama família, com filhos, netos, bisnetos. Esta podia ser uma história como outra qualquer, felizmente repetida em
tantas das nossas casas: duas pessoas conhecem-se, apaixonam-se,
namoram, casam e constroem uma família. Este é um tema que
me faz pensar no amor, na paciência e na persistência.
O que é isto do Amor? Qual é a medida certa do amor? Porque é que o amor dói? O que é que é legítimo fazer em nome do
amor? O amor desculpa tudo? Pegando em três nomes do panorama português, que escreveram e cantaram sobre as alegrias e
os desaires do Amor, temos Luís de Camões, um dos maiores escritores portugueses de todos os tempos, que escreveu “O amor
é fogo que arde sem se ver; É ferida que dói e não se sente; É um
contentamento descontente; É dor que desatina sem doer”. Mais
recentemente, temos a doce Carolina Deslandes que partilhou,
numa bela canção, “Ali, eu soube que era amor para a vida toda,
que era contigo a minha vida toda”. Já o incrível Salvador Sobral,
vencedor do Festival da Eurovisão da Canção, vestindo uma roupagem interior de incrível simplicidade e suavidade (se calhar, como deve ser o amor), partilhou com os quatro cantos do mundo,
“Meu bem, ouve as minhas preces, peço que regresses, que me
voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez, devagarinho, possas voltar a aprender”. O amor inspira poetas, cantores e
artistas de todas as áreas. O amor inspira a humanidade!
O amor é sentimento, é brisa, é emoção. O amor é carícia, é
paixão, é força e razão. O amor é persistência e é decisão. O amor
é caminho, é viagem que tem por bagagem duas histórias que
a páginas tantas se fundam numa só sem que se perca a individualidade. É uma aventura por trilhos por vezes sinuosos, agrestes e difíceis, que obrigam a paragens e a novos impulsos. É um
passaporte que devia ter os carimbos do respeito, cumplicidade,
lealdade, fidelidade, verdade, cuidado e vontade de persistir no
amor, de persistir no trilho de uma vida em comum, numa vontade guerreira de venceram juntos os obstáculos e os momentos
de tensão. O Papa Francisco, que tem partilhado connosco lições
de amor, respeito e igualdade, diz que “o casamento não é uma
estrada plana, sem problemas. Caso contrário, não seria humano.
É uma viagem comprometida, por vezes difícil, por vezes complicada.” Mas continua, “Um casamento não tem sucesso apenas pelo
tempo de duração, a qualidade é muito importante. Permanecerem juntos e saberem amar-se para sempre é o desafio de todos
os cônjuges cristãos”.
Há casamentos que duram um dia, há casamentos que duram
uma vida. Há casamentos alicerçados no respeito, há casamentos
alicerçados na violência. Há casamentos que são verdadeiras famílias na forma de ser e estar, há casamentos que são verdadeiros
estranhos na de se ignorarem. Mas hoje falo no casamento que é
família, que é abrigo, que é lar. Hoje falo (também) nos sessenta
anos de casados, parabéns!

O

gabinete do Vaticano que organiza um grande encontro
do Vaticano sobre a sinodalidade em 2023 realizou uma
reunião de preparação na semana passada, afirmando que o sínodo dos bispos já começou.
“Este sínodo foi concebido não como um evento que acontecerá num
momento, ou seja, em Outubro de
2023: já começou e essa consciência
foi assumida por todos nós que participamos nesta assembleia”, disse o leigo colombiano Oscar Elizalde, porta-voz do CELAM, a Conferência Episcopal Latino-Americana. “Não estamos a preparar-nos para o sínodo, ele
já começou”, afirmou.
A assembleia geral da semana passada foi organizada por um gabinete de 15
pessoas conhecido como Secretaria do
Sínodo, que até à tão esperada reforma
da Cúria Romana do Papa Francisco ser
lançada no mês passado, era conhecida
como Secretaria do Sínodo dos Bispos.
“Ou seja, a missão do secretariado é
promover a sinodalidade em todos os
organismos da Igreja, e os sínodos [dos
bispos] que acontecem em Roma convocados pelo Papa são uma maneira de
colocar essa sinodalidade em prática”,
disse o padre Carlos Galli, reitor da Faculdade de Teologia da Pontifícia Universidade argentina e um dos teólogos
favoritos do Papa Francisco.
Galli diz que há três etapas claras no
processo sinodal em andamento: a eta-

pa de preparação, que está “centrada
na consulta e na escuta, a aperfeiçoar o
que já estava a ser feito”; o palco da celebração, que será a própria reunião do
Sínodo dos Bispos no Vaticano no final de 2023; e a etapa de implementação, que será sobre a recepção nas igrejas locais do que foi discutido nno encontro Romano.
Oficialmente chamado de “Para
uma Igreja sinodal: Comunhão, Participação e Missão”, o processo foi lançado em Outubro passado pelo Papa
Francisco no Vaticano.
Carmen Pena Garcia, professora de
Direito Canónico da Pontifícia Universidade Comillas, em Madrid, disse que
“todos os sínodos olham para a Igreja,
mas os que existiram até agora olham
para a Igreja na sua acção em relação a
uma realidade concreta: a família, a juventude, a Amazónia”.
“Este sínodo, de certa forma, é um
regresso à própria Igreja e ao entendimento da Igreja, querendo verdadeiramente implementar o Concílio Vaticano II”, disse, destacando que há continuidade e novidade no processo.
“A continuidade é o desenvolvimento e a recepção do Concílio Vaticano II. A novidade é que muita ênfase
está a ser colocada na ideia do sujeito eclesial”.
Em todo este processo, que inclui
consultas a nível paroquial, diocesano,
nacional e continental, “a condição
baptismal está no centro”, disse Pena.

Leia a notícia completa em www.arquidiocese-braga.pt/
revistaimprensainternacional/noticia/33386/
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A certeza de Deus

9 DE MAIO 2022 · Não devemos temer as
crises da vida e da fé: as crises despertam a nossa necessidade de Deus e permitem-nos assim regressar ao Senhor,
experimentar novamente o seu amor.
11 DE MAIO 2022 · Na velhice, perde-se
um pouco da vista, mas o olhar interior
torna-se mais agudo, atento e humano.
Torna-se capaz de ver coisas que antes
passavam despercebidas. O Senhor não
confia os seus talentos apenas aos jovens: tem talentos para todos, à medida
de cada um. #BênçãodoTempo

Dia Mundial dos Avós e idosos

Francisco menciona “cultura
do descarte” na mensagem
O Papa Francisco volta a falar da “cultura do descarte” dos mais velhos na mensagem divulgada esta
terça-feira para o Dia Mundial dos Avós e Idosos, celebrado a 24 de Julho.
No texto, com o tema ‘Dão fruto mesmo na velhice’
(Sl 92, 15), o Papa realça que “os idosos não são proscritos” e têm um papel a desempenhar na Igreja e na
sociedade. Francisco explica que “muitas pessoas
têm medo da velhice” e que consideram “uma espécie de doença, com a qual é melhor evitar qualquer
tipo de contacto: os idosos não nos dizem respeito –
pensam elas – e é conveniente que estejam o mais
longe possível, talvez juntos uns com os outros, em
estruturas que cuidem deles”.
O Santo Padre evoca os cenários de crise provocados pela pandemia e a guerra na Ucrânia, alertando
para “outras ‘epidemias’ e outras formas generalizadas de violência que ameaçam a família humana e a
casa comum”, apontando que “não é um acaso que
a guerra tenha voltado à Europa no momento em
que está a desaparecer a geração que a viveu no
século passado”.
Francisco acrescenta que existe necessidade de
uma “mudança profunda, duma conversão, que desmilitarize os corações, permitindo a cada um reconhecer no outro um irmão”, e atribui uma “grande
responsabilidade” a avós e idosos: a de “ensinar às
mulheres e aos homens do nosso tempo a contemplar os outros com o mesmo olhar compreensivo e
terno que temos para com os nossos netos”.

Paulo aido
Fundação ais

A

guerra na Ucrânia está a multiplicar um
pouco por todo o
mundo os apelos à
oração dos cristãos pela paz,
pelo fim do conflito. Isso está
a acontecer também aqui, no
nosso país. A Fundação AIS
lançou, neste mês de Maio,
um desafio singular aos portugueses: rezar o terço a todas
as horas, a todos os minutos.
Provavelmente,
nunca
olhámos com atenção para
a Ucrânia antes de 24 de Fevereiro, quando os primeiros soldados, os primeiros
tanques russos cruzaram a
fronteira dando início à invasão, dando início à guerra.
Desde então, têm-se sucedido notícias de destruição, de
uma crueldade sem limites,
de pessoas assassinadas a san-

gue-frio, de histórias que nos
enchem os olhos de lágrimas.
Ninguém sabe como tudo isto vai acabar. Mas, por certo, o mundo não será mais o
mesmo que conhecíamos até
aqui. Há uma enorme revolta
e perplexidade face a tudo o
que está a acontecer em plena
Europa. Quando vemos, ouvimos e lemos tantos relatos
de destruição, de violência,
quando sabemos que cidades
inteiras foram reduzidas praticamente a ruínas, que fazer?
Quando ouvimos lamentos de
pessoas em lágrimas, pessoas
que perderam tudo o que tinham por causa da guerra,
que podemos fazer? Que podemos dizer? O sentimento
de impotência é gigantesco. A
boa vontade parece nada perante os holocaustos provocados pelas bombas, as crateras
dos mísseis, os prédios derrubados pelos bombardeamentos, as longas filas de pessoas
forçadas a fugir e que agora,
de um dia para o outro, têm
de recomeçar a vida praticamente do zero.
Convocados para a batalha
O que dizer aos que choram, o que dizer aos que estão enlutados, aos que não
sabem dos filhos, dos maridos, dos ente-queridos? É nes-

tes momentos em que o nosso mundo parece desabar, que
a fé ganha uma importância
ainda maior. Por isso, porque
os cristãos não podem baixar os braços nos momentos
mais duros, mais exigentes,
a Fundação AIS lançou neste mês de Maio, mês de Maria, uma jornada ininterrupta de oração do Terço. O que
se pretende é que, neste mês
de Maio, a qualquer hora do
dia ou da noite, haverá sempre alguém em Portugal que
estará a rezar, haverá sempre alguém em Portugal que
estará a dedilhar as contas
do Terço implorando a Nossa Senhora pela paz, por uma
paz que os homens não conseguem fazer. Onde falha a
humanidade começa sempre
a certeza de Deus. Para Deus
não há impossíveis e essa é a
certeza também que a oração
nos oferece. Fica aqui também o desafio. Neste tempo
em que o coração da Europa
está mergulhado numa guerra inaceitável, trágica e criminosa, todos somos convocados para esta batalha. Junte-se
à Fundação AIS nesta maratona de oração contra o mal. O
Terço é a nossa arma. A paz é
o nosso objectivo. Nossa Senhora é a nossa certeza.

© AIS

Papa francisco
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ENTREVISTA

"FOI INSÓLITO O
PAPA APARECER DE
COMBOIO"
JOÃO PEDRO QUESADO (ENTREVISTA)

Dia 15 de maio celebram-se três efemérides nO sANTUÁRIO DO
SAMEIRO. o cÓNEGO jOSÉ pAULO abREU, PRESIDENTE DA CONFRARIA,
CONTA UM POUCO DO DIA 15 DE MAIO DE 1982, EM QUE O Papa João Paulo
II visitou o santuário, e explica a peregrinação das crianças e a
homenagem que vai ser feita a d. Jorge Ortiga.
[Igreja Viva] Qual foi o significado da visita de João Paulo II
em 1982?
[Cón. José Paulo Abreu] Nunca outro Papa tinha estado entre nós, com uma presença física palpável. João Paulo II foi
o primeiro Papa a ter essa gentileza de visitar a Arquidiocese
de Braga e a cidade de Braga.
Facto inédito, ainda por cima
protagonizado por um personagem que colhia a simpatia
da cristandade inteira, de todos os nossos cristãos, uma
figura muito empática, com
um ar jovem, com rejuvenescimento para a Igreja. Todo este colorido simpático e
empático do Papa João Paulo II, aliado à novidade que
constituía este fenómeno de
um Papa vir ao nosso encontro... Tudo isto tornou único
aquele momento, aquele dia
15 de Maio de 1982. Estamos
a 40 anos de distância e muita
gente que assistiu a esse episódio – alguns ainda jovens
na altura – ainda se lembra
perfeitamente do que aconteceu. Alguns factores ajudaram ainda a avivar mais esta
recordação. Houve uma série
de imprevistos, houve uma
delonga enorme na chegada
do Papa, umas quatro horas
de atraso, e portanto todas estas atropelações que aconteceram, todos estes episódios
que vieram alterar o figurino
que estava traçado, ainda vieram ajudar a manter mais viva essa memória. Foi absolutamente insólito o Papa aparecer de comboio, parar lá em

baixo na Estação. Muita gente que não pensava vê-lo, que
não tinha previsto ir ao Sameiro, acabou a vê-lo a passar diante dos olhos no centro
da cidade, e para os que estavam no Santuário acabou por
se viver um clima muito especial, de conviver com quem
estava à volta, de solidariedade, de partilha de emoções...
Houve uma ansiedade que foi
partilhada por toda a gente e
vivida por toda a gente, deu
mais tempo para expressões
espontâneas, para se aprenderem cânticos... Foi um dia de
grande entusiasmo, de grande calor, e um fenómeno que,
na sua celebração, até se prolongou muito mais do que era
suposto, porque foram quatro
horas a mais de festa. Viveu-se o calor do povo, a fé do
povo, o entusiasmo e a alegria
por termos aqui um Papa pela
primeira vez na história.
[Igreja Viva] O cónego José
Paulo na altura era diácono,
certo?
[Cón. José Paulo] Na altura era
diácono, sim...
[Igreja Viva] E esteve presente?
[Cón. José Paulo] Coube-me a
mim cantar o salmo responsorial, portanto estive mesmo
junto do Papa na capela-mor,
porque em nome do Seminário Conciliar de São Pedro e
São Paulo, fazia parte do coro. Por isso é que apareço trajado, nas fotografias da época, de
fato e gravata, e não de batina,
como seria suposto.

[Igreja Viva] É essa a recordação mais querida que tem do
dia?
[Cón. José Paulo] A recordação
é do fenómeno. Essa, a mim,
pessoalmente, trouxe-me uma
responsabilidade maior, trouxe-me uma maior inquietação,
trouxe aquele frenesim que
sempre sente quem tem que
se expor perante uma multidão, porque cantar perante uma multidão é isso mesmo. Tinha 22 anos na altura,
portanto não teria assim todo
o traquejo deste mundo para
aparecer diante de uma avenida onde não se via um paralelo. Há sempre um nervosismo
quando se levanta o olhar e se
percebe que estão milhares de
cabeças todas focadas numa,
e temos noção da responsabilidade do que estamos a fazer,
e isso deixou-me uma marca
mais específica. Foi o momento mais intenso. Depois do salmo, já estava mais descansado
e aí sim, tirei maior proveito da
proximidade física que tinha
com João Paulo II?

nou inviável a viagem do Papa de Coimbra para Braga por
helicóptero. Arranjou-se a alternativa, que foi o comboio, e
assim se fez, e ao chegar a Braga,
faltava o resto do trajecto, e teve
que se improvisar um autocarro – do Patronato da Sé – para
transportar o Papa até ao monte do Sameiro. Para muita gente,
isso foi fonte de frustração, porque o previsto era o Papa chegar às 11h, fazer-se a eucaristia,
e depois haver um almoço no
Centro Apostólico do Sameiro
– como se chamava na altura –
e haver um espaço para o Papa
repousar um pouco. Ora, todo
aquele espaço do Centro Apostólico, desde a entrada repleta
de tapetes até ao quarto onde o
Papa ia ficar, com as toalhinhas
bordadas, o sabonete, a secretária e as cerâmicas todas com o
brasão, todo esse material que
nós temos hoje... Ficou intacto.
Ficou por usar porque o atraso
acabou por impedir isso. Terminada a eucaristia, o nevoeiro já
tinha levantado, e aí sim, o Papa saiu de helicóptero, da zona
da Cripta.

dia vir de helicóptero, que tudo estaria a ficar atrasado, foi-se constando que agora a missa se calhar só pode ser à tarde...
As notícias foram aparecendo
a conta-gotas, e sempre nós a
tentarmos perceber o que é que
havia de verdadeiro no que cada um dizia. E foi-se confirmando que era para atrasar,
que iria ser mais tarde, depois
que só iria ser da parte da tarde... Notícia a notícia, íamos de
atraso em atraso. E assim foi até
que chegou, e quando chegou,
sentiu-se imediatamente um
formigueiro imenso. As pessoas
já estavam cansadas, algumas
estavam sentadas, outras deitadas, e toda a gente se levantou. Na altura havia um cântico,
‘Bem-vindo, bem-vindo, João
Paulo II, Pastor universal, bem-vindo, bem-vindo a Portugal’,
e a malta começou toda a cantar isso com entusiasmo, a agitar as bandeirinhas... Quando se
soube que o Papa estava prestes
a chegar pôs-se imediatamente toda a ‘máquina’ a funcionar,
cada um se tentou situar o melhor possível e a festa começou.

[Igreja Viva] A que se deveu o
atraso do Papa?
[Cón. José Paulo] O problema
foi o nevoeiro. Instalou-se um
nevoeiro enorme, o que tor-

[Igreja Viva] Quem estava no
Sameiro soube do atraso?
[Cón. José Paulo] Foi-se constando que o Papa não po-

[Igreja Viva] Esses materiais
que falou estão agora em exposições. Qual é a história que
cada exposição conta?
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Chegou a hora de,
pelo menos, dizer
obrigado [a D. Jorge
Ortiga] por todo o
esforço, por todos os
anos em que esteve à
frente dos destinos da
Arquidiocese de Braga.
A gratidão é uma
virtude.

[Cón. José Paulo] A primeira
exposição que nós fizemos foi
sobre a cobertura mediática na
altura, em três momentos –
expectativa, crónica do sucedido e ainda um balanço. Numa
segunda exposição, fotográfica,
usamos um espólio muito interessante da Foto São Vicente e
juntamos uma colecção de um
particular chamado Manuel
Pinho. A terceira exposição foi
‘Olhares para os objectos’, e foi
aí que juntamos os objectos todos que tocam a vinda do Papa aqui, pegamos na cadeira
feita para a ocasião, na secretária de que já falamos, os paramentos, o solidéu que João
Paulo II nos deixou, o círio
que esteve na missa, temos os
missais... Depois fizemos uma
quarta exposição, sobre álbuns,
gentilmente cedidos por Cecília Marques e pelo monsenhor
Domingos Araújo, e esses dois
álbuns de fotografias deram
corpo à quarta exposição sobre a vinda do Papa João Paulo II ao Sameiro. Entretanto,
descobrimos em Guimarães,
na Foto Beleza, uma quantidade enorme de fotografias muito interessantes, e digitalizaram
as melhores fotografias. A sexta e última exposição chama-se
‘Bordados e retalhos de alma’.

Desafiamos as nossas bordadeiras a bordar um lenço alusivo a João Paulo II e à visita ao
Sameiro. Temos onze lenços
para mostrar, recordando esse momento único. Além dos
bordados, temos também testemunhos de pessoas que lá estiveram e resolveram escrever
sobre o que sentiram, como interagiram com os outros. Toda
a Cripta é, neste momento, um
espaço expositivo que recorda
a vinda do Papa João Paulo II.
[Igreja Viva] Uma das coisas que está prevista é a peregrinação das crianças. Pode explicar a que se deve esta
peregrinação?
[Cón. José Paulo] Há uns anos
instituímos a peregrinação
anual das crianças da Arquidiocese ao Sameiro. Contamos muito com a catequese
arquidiocesana. A ideia de levarmos as crianças ao Sameiro prende-se com o Sameiro
inspirar oração, inspirar devoção, e queremos incutir essa espiritualidade nas crianças.
Depois, todos sabemos que há
marcas que nos ficam na infância e nos acompanham para a vida toda, e nós entendemos que é bom fazer perceber
às crianças, desde tenra idade,
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que o Sameiro existe como lugar de peregrinação para todos, de uma beleza ímpar, hipótese de encontro com a Mãe
do Céu, e queremos criar nas
crianças o gosto pelo Sameiro. Instituímos isto há uns três
anos, tendo sido logo interrompidos pela pandemia. No
rigor da data, a peregrinação
seria no primeiro sábado de
Maio, mas uma vez que temos
este evento no dia 15, pedimos à catequese arquidiocesana para mudar o dia, para que
as crianças possam participar
nesta celebração dos 40 anos e
emprestar calor, festa e jovialidade ao acontecimento. Uma
outra razão é o facto do Papa,
no Sameiro, ter falado sobre a
família, na sua mensagem. Ou
seja, também desafiamos cada criança a fazer um desenho
da própria família e a colocar
lá uma prece a Nossa Senhora sobre a sua família. Em função disso, também moldamos
o programa, que começa com
uma concentração às 14 horas,
indo depois pela avenida até à
Basílica em procissão, onde as
crianças sobem à capela-mor,
passam diante do retábulo de
Nossa Senhora e fazem a sua
oração e, a seguir, saem por
onde está a relíquia do Papa
João Paulo II, descemos para o
recinto em frente à Cripta, onde teremos a missa campal, às
15h30. Teremos dois ecrãs gigantes com imagens que nos
farão reviver a visita do Papa
e durante a eucaristia vamos
cantar os mesmos cânticos
que foram cantados há quarenta anos.
[Igreja Viva] E no final da eucaristia, haverá uma homenagem a D. Jorge Ortiga, certo?
[Cón. José Paulo] Sim. Por
causa da pandemia, não tivemos hipótese de convidar a
Arquidiocese a reunir-se para
ter uma palavra de gratidão ao
senhor D. Jorge, que esteve 12
anos como bispo auxiliar e 22
anos como Arcebispo: um total de 34 anos à frente dos destinos da Arquidiocese de Braga. De todas as vezes que se
tentou programar isso, fomos
impedidos pelo avanço do covid. Chegou agora a hora de,
pelo menos, dizer obrigado
por todo o esforço, por todos
os anos em que esteve à frente da Arquidiocese de Braga. A
gratidão é uma virtude e nós
queremos mostrar-lhe essa
virtude num espaço que é da
Arquidiocese inteira. Vamos
dar uma pequena lembrança,
muito simbólica, e esperamos
que fique como marca da gratidão dos arquidiocesanos.
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“O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas”
VI domingo Páscoa

itinerário
No presbitério será colocado o cubo com as imagens para o
tempo pascal, evidenciando a face que contém as palavras
“Tomar parte no Ensino”. Junto estará também o Círio Pascal.

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES

LITURGIA da palavra
LEITURA I Actos 15, 1-2.22-29
Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias, alguns homens que
desceram da Judeia ensinavam aos
irmãos de Antioquia: “Se não receberdes a
circuncisão, segundo a Lei de Moisés, não
podereis salvar-vos”. Isto provocou muita
agitação e uma discussão intensa que
Paulo e Barnabé tiveram com eles. Então
decidiram que Paulo e Barnabé e mais
alguns discípulos subissem a Jerusalém,
para tratarem dessa questão com os
Apóstolos e os anciãos. Os Apóstolos e
os anciãos, de acordo com toda a Igreja,
decidiram escolher alguns irmãos e
mandá-los a Antioquia com Barnabé e
Paulo. Eram Judas, a quem chamavam
Barsabás, e Silas, homens de autoridade
entre os irmãos. Mandaram por eles esta
carta: “Os Apóstolos e os anciãos, irmãos
vossos, saúdam os irmãos de origem
pagã residentes em Antioquia, na Síria e
na Cilícia. Tendo sabido que, sem nossa
autorização, alguns dos nossos vos
foram inquietar, perturbando as vossas
almas com as suas palavras, resolvemos,
de comum acordo, escolher delegados
para vo-los enviarmos, juntamente com
os nossos queridos Barnabé e Paulo,
homens que expuseram a sua vida pelo
nome de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Por isso vos mandamos Judas e Silas,
que vos transmitirão de viva voz as
nossas decisões. O Espírito Santo e
nós decidimos não vos impor mais
nenhuma obrigação, além destas que
são indispensáveis: abster-vos da
carne imolada aos ídolos, do sangue,
das carnes sufocadas e das relações
imorais. Procedereis bem, evitando
tudo isso. Adeus”.

Salmo responsorial
Salmo 66 (67), 2-3.5.6.8 (R. 4)
Refrão: Louvado sejais, Senhor,
pelos povos de toda a terra.
LEITURA II Ap 22, 12-14.16-17.20
Leitura do Livro do Apocalipse
Eu, João, ouvi uma voz que me dizia: “Eis
que venho em breve e trago comigo a
recompensa, para dar a cada um segundo
as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ómega,
o Primeiro e o Último, o Princípio e o
Fim. Felizes os que lavam as suas vestes,
para terem direito à árvore da vida e
poderem entrar, pelas portas, na cidade.
Eu, Jesus, enviei o meu Anjo para vos dar
testemunho no que diz respeito às Igrejas.
Eu sou o rebento da descendência de
David, a estrela brilhante da manhã”.
O Espírito e a Esposa dizem: “Vem!”. E
aquele que ouvir diga: “Vem!”. Quem
tem sede, venha; e quem a deseja,
receba de graça a água da vida. Aquele
que dá testemunho destas coisas diz:
“Sim, Eu venho em breve”. Amen! Vem,
Senhor Jesus!
EVANGELHO Jo 14, 23-29
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São João
Naquele tempo, disse Jesus aos seus
discípulos: “Quem Me ama guardará a
minha palavra e meu Pai o amará; Nós
viremos a ele e faremos nele a nossa
morada. Quem Me não ama não guarda
a minha palavra. Ora a palavra que ouvis
não é minha, mas do Pai que Me enviou.
Disse-vos estas coisas, estando ainda
convosco. Mas o Paráclito, o Espírito
Santo, que o Pai enviará em meu nome,
vos ensinará todas as coisas e vos
recordará tudo o que Eu vos disse. Deixovos a paz, dou-vos a minha paz. Não vo-la
dou como a dá o mundo. Não se perturbe
nem se intimide o vosso coração. Ouvistes
que Eu vos disse: Vou partir, mas voltarei
para junto de vós. Se Me amásseis,
ficaríeis contentes por Eu ir para o Pai,

porque o Pai é maior do que Eu. Dissevo-lo agora, antes de acontecer, para que,
quando acontecer, acrediteis”.

REFLEXÃO
Graças ao Espírito Santo, podemos
acolher e partilhar a paz do Ressuscitado.
O cristão é fruto de uma profunda
relação de amor: “Quem Me ama
guardará a minha palavra e meu Pai o
amará; Nós viremos a ele e faremos nele
a nossa morada”.
“Faremos nele a nossa morada”
Deus habita em nós. Deus faz em
nós a sua morada, diz Jesus Cristo no
evangelho. Em português, temos uma
palavra para dizer esta presença divina:
entusiasmo. Sim, entusiasmo vem do
grego e significa, literalmente, estar cheio
de Deus, é ter Deus dentro de nós.
Os primeiros cristãos viviam com
entusiasmo, andavam com o coração
cheio de Deus. Por isso, não tinham medo
de enfrentar as dificuldades e de resolver
os problemas. Olhavam em frente.
Sabiam que Deus estava com eles, que,
nas suas decisões, eram acompanhados
pelo Espírito de Deus. Sabiam que, ao
cultivarem com amor as palavras de
Jesus Cristo, nos seus modos de proceder
quotidianos, o Espírito Santo estava
sempre com eles.
A nossa vida é resposta ao amor do Pai.
Deus, que nos criou por amor, dá-nos a
capacidade de escolher a sua vontade e a
liberdade de responder ao seu amor. Não
há maior grandeza para os cristãos: somos
templos do Espírito Santo; Deus habita em
nós, derrama em nós todo o seu amor.
Muitas vezes entendemos a vida cristã
como libertação, redenção, expiação,
salvação… Está tudo certo, mas a vida
cristã não é só isso. Somos chamados a
viver em Deus e com Deus, a permitir que
Deus faça em nós a sua morada. Deus

escolheu-nos, por puro amor, a ser seus
filhos e filhas e confia-nos uma missão
neste mundo.
O que é que Deus quer de mim? Nesta
‘série’ vamos aprender a discernir
a vontade de Deus, quando somos
confrontados com escolhas entre várias
opções, todas elas boas. O nosso guia é o
Espírito Santo: Ele “vos ensinará todas as
coisas”, promete-nos Jesus Cristo.
Sigo esta ou aquela carreira profissional?
Continuo no meu trabalho atual ou
procuro um trabalho novo? Escolho o
casamento ou a vida celibatária? Envolvome neste ou naquele serviço paroquial?
Em tais situações, como é que eu posso
saber qual é a vontade de Deus? Que
escolha é que Deus quer que eu faça?
Como é que eu posso saber qual é a
missão que Deus tem para mim? Quando
chegamos à resposta certa, somos
invadidos por uma imensa paz!
Fundamento
O amor infinito de Deus é capaz de
transformar a nossa vida. A convicção
de ser filho amado desperta no coração
humano a sede de comunhão, o desejo
de querer a vontade de Deus e de lhe
responder com determinação e eficácia.
O fundamento do processo de
discernimento assenta nesta tomada
de consciência de que Deus ama sem
cessar: Deus ama-me; Deus perdoa todos
os meus pecados; Deus cura as minhas
feridas; Deus enche-me de paz; Deus tem
uma missão para mim neste mundo.
“O fundamento está aqui: a descoberta
da fé, o encontro exultante de alegria com
Deus, uma relação continuada com Deus
e o desejo de responder a Deus” (Timothy
M. Gallagher). Surge, com naturalidade, a
alegre decisão de querer a vontade divina.
Cheios do Espírito Santo!
Reflexão preparada por Laboratório
da Fé in www.laboratoriodafe.pt
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Eucologia

Sair em missão de amar

Sugestão de cânticos

Orações presidenciais: Orações presidenciais do
Domingo VI da Páscoa (Missal Romano, 390)
Prefácio: Prefácio Pascal V (Missal Romano, 550)
Oração Eucarística: Oração Eucarística III (Missal
Romano, 668ss)

Anunciemos a Ressurreição de Cristo, em
gestos e palavras, com os quais acolhemos
aqueles que se afastaram da Igreja, por se
sentirem importunados por “obrigações não
indispensáveis”, tais como relatado na primeira
leitura.

– Entrada: Anunciai com voz de júbilo – Az. Oliveira
– Rito da Aspersão: Vi a água sair do lado aberto – A. Cartageno
– Glória: Glória a Deus nas alturas – C. Silva
– Ap. Dons: Deixo-vos a paz – F. Silva
– Comunhão: Se cumprirdes os meus mandamentos – C. Silva
– Final: Rainha dos Céus, alegrai-vos – F. Silva

Semear caridade
Acólitos
Da penumbra das igrejas românicas,
passando pelo colorido dos vitrais góticos,
chegou-se agora à luz clara e, por vezes,
encandeante da iluminação artificial.
Muitas vezes, quem prepara a celebração
exagera nos projetores ligados procurando
que tudo esteja iluminado como no mais
luminoso dia de verão; esquecemos que
a luz da cidade de Deus não é a do sol,
é a glória de Deus que a ilumina e a sua
lâmpada é o Cordeiro.
Leitores
O amor da Palavra de Jesus que se traduz
na sua guarda não é apenas uma condição
para uma boa leitura, é a condição para a
inabitação de Deus no coração do crente.
Muitos movimentos religiosos acreditam
num Deus transcendente, que está nos
céus. Para os cristãos, Deus não está
somente nos céus; pela Palavra de Jesus,
ele habita no mais íntimo de cada um e o
Espírito, em permanência, dá vida a essa
Palavra escutada.
Ministros Extraordinários da Comunhão
Na Igreja também há conflitos e tensões,

mas Ela deve ser um modelo de como se
encontram soluções. No mundo, procuramse aliados, descreditam-se opositores,
fazem-se calar vozes incómodas, vê-se
quem grita mais alto e até se eliminam
adversários. Na Igreja, deve-se caminhar
em comum, recorrendo às instâncias de
comunhão. Nas comunidades, os MECs
devem também ser ministros desta
comunhão eclesial.
Músicos
O salmista pede que o louvor de Deus
chegue até aos confins da terra. Todavia,
esta expansão do louvor de Deus não
se faz nem pelas redes sociais, nem
aumentando o volume do canto, nem
publicando CDs. O louvor de Deus só
se propagará se os cantores, pelo seu
testemunho de vida, levarem outros ao
louvor a Deus que faz maravilhas pelos
homens. É assim que o Magnificat de
Maria chega aos confins da terra.

Celebrar em comunidade
Aclamação ao Evangelho
Durante a aclamação ao Evangelho,
enquanto um jovem acende o Círio Pascal,
outro levanta o cubo, voltando para a

assembleia a face que contém a imagem
“Tomar parte no Ensino”. Depois de
proclamado o Evangelho, o cubo volta a
ser colocado no seu lugar.
Evangelho para a vida
“Faremos nele a nossa morada”. Cada ser
humano é templo de Deus. Encaremos
cada pessoa com quem nos cruzamos
como alguém a quem sou chamado a
aproximar-me, porque nessa pessoa
reconheço o rosto de Cristo. Escutemos as
suas necessidades para melhor cuidarmos
das feridas da fraternidade.

Oração Universal
Irmãs e irmãos: oremos a Deus, nosso
Pai, para que nos envie a sua paz e o seu
Espírito e nos ensine a permanecer no seu
amor, dizendo, com fé:
R. Mandai, Senhor, o vosso Espírito.
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testemunho do Evangelho e pelos que
estão atentos à voz do Espírito, oremos.
3. Pelos que lutam pela paz em toda a
terra, de modo particular na Ucrânia e
noutros países em guerra, pelos que
acreditam que a paz é possível e por
aqueles que a imploram sem cessar,
oremos.
4. Pelos que guardam a palavra de Jesus,
por todos os que O amam e O adoram
e por aqueles que se perturbam e têm
medo, oremos.
5. Pelos que acreditam que a violência
pode ser vencida, pelos que buscam a paz
de Cristo e a dão aos outros e por todos
aqueles que a não têm, oremos.

1. Pela Igreja, templo santo de Deus vivo,
esposa de Cristo, resplandecente de beleza
e de graça, que ensina à humanidade o
caminho da verdade, oremos.

Deus fiel e cheio de misericórdia, que
prometestes vir habitar com o vosso
Filho no coração dos que guardam a sua
palavra, dai-nos a graça de nos sentirmos,
desde agora, cidadãos da nova Jerusalém,
cidade santa. Por Cristo, nosso Senhor.
R. Mandai, Senhor, o vosso Espírito.

2. Pelo Papa Francisco, pelos bispos,
presbíteros e diáconos, pelos fiéis que dão

A versão completa do subsídio litúrgico encontra-se
disponível em www.arquidiocese-braga.pt/liturgia/
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Agenda

Noite UP’S regressa ao formato original
A Noite UP'S regressa este ano
no formato original, interrompido pela pandemia. Na edição de
2022 o percurso é feito entre o
Seminário de Nossa Senhora da
Conceição e o Santuário do Sameiro no dia 27 de Maio.
A caminhada nocturna tem o mote "PAZ! Apressa-te!", baseado na
"necessidade premente da resolução e fim dos diversos conflitos
existentes no mundo, não somente sobre a Ucrânia, mas em tantos
outros países em que é tão necessário obtermos essa Paz" e no tema da Jornada Mundial da Juventude de 2023.
De acordo com o Grupo Peregrinos, organizador da actividade,
esta vai "levar a todos os participantes a sentirem que a paz começa primeiro com cada um, em
si, ao seu redor, e só depois poderemos ser paz para os outros".
Os participantes vão partilhar as
ac tividades que desenvolveram com as 7 instituições que
se comprometeram a ajudar na
altura do "Hi-GOD um dia com
Deus", em Novembro de 2021,
na construção e oração pela paz
e pela caminhada rumo às JMJ
2023 em Lisboa.
O acolhimento tem lugar às
21h22 e é seguido de uma eu-
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UMA CONVERSA COM
ALBANO CRUZ
www.dmtv.pt

Terça-feira, 17/05, às 21h

caristia na Capela da Imaculada
Conceição, presidida por D. José
Cordeiro, às 23 horas. A caminhada segue depois para Convento de Montariol, passando
pelo Bom Jesus, Santuário do
Sameiro e regressando ao ponto
de origem, terminando às 8h30
de sábado. Estão previstos vários momentos de interação por
todo o percurso.
As inscrições são abertas a 15 de
Maio. O custo é de 3 euros até às
23h59 do dia 22 de Maio, subindo para 3,5 euros até ao prazo
máximo de 25 de Maio.

Livraria
diário do minho

Livro da
semana
15 mai

BASÍLIC
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EUCARI IRO
S
SOLENE TIA
: TO
AO SAM DOS
EIRO!
15H30

Moreira de Cónegos
recebe Caminhada Mariana
A Comissão de Festas de Nossa
Senhora d’Ajuda 2022, na paróquia de S. Paio de Moreira de Cónegos, organiza uma Caminhada Mariana, no próximo dia 22 de
Maio. A concentração está marcada às 15h00, na Capela de N. Sra.
d’Ajuda. O percurso segue em direcção às Senhoras do Monte.
Neste mês de Maria, a referida

13 mai

Comissão de Festas convida
toda a população a caminhar
e a rezar pela paz, louvando a
Deus pela Criação tendo Maria
como referência.
A inscrição é obrigatória e
tem um custa de cinco euros
com oferta de um kit, estando
reservada uma grande surpresa, à chegada.

Director: Damião A. Gonçalves Pereira · Coordenação: Departamento Arquidiocesano
da Comunicação Social (Pe. Paulo Terroso, Pe. Tiago Freitas, Flávia Barbosa, João Pedro
Quesado) · Design: Diário do Minho · Contacto: comunicacao@arquidiocese-braga.pt

10%
Desconto*

12€

Discernindo a
vontade de Deus
Timothy M.
Gallagher
Esta é uma obra indispensável para qualquer
cristão que deseja tomar as decisões
importantes da sua vida não “por acaso” ou
“ao acaso”, mas seguindo Deus e fazendo a
sua vontade. Segundo o Autor, “este livro
explora o ensinamento associado, mas
distinto, sobre o ‘discernimento da vontade
de Deus’.

Comissão de
Proteção de
Menores e Adultos
Vulneráveis

comissao.menores@
arquidiocese-braga.pt
913 596 668

Compre online em
www.livrariadm.pt
* Na entrega deste cupão.
Campanha válida de 12 a 18 de Maio de 2022.

