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INTERNACIONAL

IGREJA VIVA

“AIGREJA
religião UNIVERSAL
estabelecida não suportou o Evangelho”
escritor e teólogo

No texto que José M. Vidal publicou
em Religión Digital a respeito
de uma missa na capela de São
Félix do Araguaia (Mato Grosso,
Brasil), o vigário-geral da diocese
de Casaldáliga, Félix Valenzuela,
discorreu, na homilia, que as três
principais preocupações de Jesus
foram a saúde dos enfermos, a
alimentação dos famintos e as boas
relações interpessoais.
Em relação a estas três preocupações
de Jesus, que analisei amplamente
no meu livro “A humanização de
Deus”, quero explicar algumas coisas
que me parecem importantes.
É verdade que Mc 1, 14 resume
a missão de Jesus ao anúncio da
proximidade do “Reino de Deus”,
a “conversão” e a “fé”. Contudo, o
que importa é esclarecer como Jesus
realizou esta missão. Não fundou
uma religião, nem construiu um
templo, nem organizou um clero com
os seus rituais, cerimónias e normas
sagradas. Além disso, comportou-se com tal liberdade em relação a
tudo isto que, de seguida, entrou em
conflito justamente com os “homens
da religião”.

Um conflito que o levou à morte.
Porquê? Porque, para Jesus, mais
importante que a subordinação
à religião, é a saúde, a vida, a
dignidade, a liberdade e a felicidade
das pessoas. É isto que destacam
os sumários que os Evangelhos
apresentam acerca do que foi a
actividade de Jesus (Mt 4, 23-24; 9,
35; cf. 8, 1. 16; 12, 15s; 14, 35; 19, 21

suportou o Evangelho. É o que diz
o Evangelho de João, quando relata
o julgamento do Sinédrio e a sua
sentença de morte. Exactamente
porque Jesus devolveu a vida ao
defunto Lázaro, o que – na avaliação
dos profissionais da religião –
colocava os dirigentes do templo e o
próprio templo em grave perigo (Jo
11, 47-53).

e par.). Estes sumários não são uma
exposição histórico-biográfica do
que Jesus fez. São, pelo contrário,
um “quadro geral” daquilo que
depois se particulariza nos relatos
da actividade de Jesus (U. Luz).
A actividade que o levou à morte.
Porque a religião estabelecida não

Tudo isto não quer dizer que Jesus
tivesse dado mais importância ao
humano que ao divino. O que nos diz
é que as religiões se organizam, com
muita frequência, de forma a que o
argumento da procura de Deus seja
administrado em nome do “poder”,
“dinheiro” e “privilégios”. Isto é o que
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o Evangelho de Jesus não suporta.
O que aconteceu é que com o passar
do tempo a religião não demorou
a sobrepor-se ao Evangelho. Não é
possível, no reduzido espaço deste
artigo, analisar como e por que razão
aconteceu esta marginalização do
Evangelho. O que pretendo destacar
é que – no meu modo de ver – a
cristologia e a eclesiologia precisam
de ser repensadas com urgência.
Para que seja possível analisar e
interpretar a “religião” a partir do
“Evangelho” e não o “Evangelho” a
partir da “religião”, que é o que (sem
darmos conta) fazemos com muita
frequência.
Se seguimos como estamos,
continuaremos a ter uma teologia,
uma Igreja, uma liturgia, uma
espiritualidade e uma ética que, com
o Evangelho nas mãos, justificam e
administram (“sagradamente”) as
ambições mais baixas e que mais
dano causam aos simples mortais, que
não dispõem de outra coisa a não ser a
sua limitada humanidade. E o cúmulo
do absurdo será continuar com o que
estamos a fazer. E, além disso, com
a consciência do “dever cumprido”.
Assim não vamos a parte alguma.
*artigo publicado por Religión Digital a
19/07/2017. Tradução pelo Cepat (Centro de
Promoção dos Agentes de Transformação).
Adaptação de Filipa Correia.

Gabriel Chaim
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PAPA FRANCISCO
@pontifex_pt

23 de Julho de 2017

Quando precisarmos de ajuda,
vamos dirigir-nos ao Pai que sempre
olha para nós com amor e nunca
nos abandona.

D. JORGE ORTIGA
@djorgeortiga
25 Julho de 2017

Desejas a glória de Cristo ou a
dos homens? Entregar-se, servir e
dar a vida, ou possuir, servir-se e
dar a morte?
24 Julho de 2017

É Deus que permanece em
silêncio, ou somos nós que não o
escutamos?

papa apela ao diálogo
entre palestinianos
e israelitas

Fundação ais apoia
seca em roma leva
acampamento de verão vaticano a fechar
para crianças sírias fontes e poupar água

O Papa Francisco apelou à “moderação”
e ao “diálogo” entre palestinianos e
israelitas, convidando todos os fiéis
reunidos na Praça de São Pedro para
a recitação do Angelus a unirem-se a
si em oração, para que o “espírito do
Senhor” inspire em todos “propósitos de
reconciliação e de paz”. A preocupação
de Francisco surge devido à onda de
violência em Jerusalém, com protestos
que resultaram em mortes e feridos, na
sequência da instalação de detectores
de metal à entrada do local onde se
encontra a mesquita Al-Aqsa.

A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre
(AIS) está a apoiar um acampamento
de Verão organizado pela paróquia
sírio-católica de Alepo, que pretende
proporcionar “momentos de
serenidade” a cerca de 1.200 crianças
e adolescentes sírios que vivem no
pós-guerra. De acordo com o pároco
de Santo Éfrem (Síria), citado pela
Fundação, a maioria dos moradores
de Alepo “vive ainda em condição de
refugiado”, porque as casas foram
“destruídas pela guerra”. “Muitos ainda
têm nos olhos o horror da guerra”, diz.

O Estado da Cidade do Vaticano adoptou
medidas para poupar água, como desligar
o sistema hídrico de todas as fontes
luminosas, entre as quais as da Praça de
São Pedro, na sequência da seca que está
a atingir a cidade de Roma. A medida,
refere a Rádio Vaticano, vai ao encontro
dos “ensinamentos do Papa Francisco”
presentes na encíclica Laudato Si',
onde refere que “a água potável e limpa
representa uma questão de importância
primária, porque é indispensável para
a vida humana e para sustentar os
ecossistemas terrestres e aquáticos”.

IGREJA VIVA

Teologia simplificada

SACERDOTE

D

e raiz latina, a palavra
sacerdote passou a
ser pouco usada entre
nós. Presente em todas
as religiões desde a
Antiguidade, a palavra
contém um fundo de sagrado, em
latim Sacer.
A palavra “sacerdote” aparece
em todo o Pentateuco do Antigo

que o faz mensageiro de Cristo Senhor,
sendo ungido (sacerdote, profeta e rei)
para a missão de sempre representar
Cristo: vive para ser “outro Cristo”,
emprestando-lhe voz e acção. Além do
sacerdócio baptismal, possui o dom
sagrado do sacramento da Ordem.
Duas palavras muito usadas a
propósito: Padre e Pároco.
Como Pai (Padre), o sacerdote

JOSÉ LIMA
padre | Professor

Testamento: no livro do Génesis
na vida de Melquisedec, sacerdote
no tempo de Abraão (Gn 14,
17 ss), em Aarão (irmão de
Moisés) na travessia para a Terra
Prometida (Ex 29 e Ex 40), depois
em Levi e seus filhos (Dt 10, 8-9)
que formaram uma tribo religiosa
e sacerdotal (Lv 8-10) e de forma
definitiva em Cristo, “sumo
sacerdote que se sentou nos céus
à direita do trono da Majestade”
(Heb 8, 1): “Entrou uma só vez
no Santuário (…) com o seu
próprio sangue, tendo obtido uma
redenção eterna” (Heb 9, 12).
A Carta aos Hebreus é o único
texto do Novo Testamento que
emprega a palavra. Aparecem
sim em muitos outros textos
as funções de Bispo, Presbítero
e Diácono para identificar os
ofícios/serviços de então na
Comunidade cristã.
O sacerdote pelo sacramento
da Ordem é retirado de entre
os homens e é constituído em
mediador entre os homens e
Deus, como diz o poeta: “Ah
sabei amigos meus/ Ser padre é
isto somente/ Não é de si nem
dos seus/ Para ser de toda a
gente”. Assume uma vocação

desenvolve a sua vocação com muita
humanidade, chamado por Deus para
esta missão permanente de paternidade
espiritual: o que implica uma
disponibilidade a 100%, uma afabilidade
a toda a prova, uma entrega de si sem
limites.

OPINIÃO
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Nem todo o sacerdote é pároco:
a função de pároco significa um
ofício, o de velar pelo “serviço
pastoral” de uma ou de várias
paróquias, confiada(s) pelo Bispo
da diocese. Hoje impõe-se fazer a
distinção entre sacerdote e pároco
(sendo este o que juridicamente
está encarregado de uma ou
várias paróquias). No CIC de 1983
(Cânone 517, §2) contempla-se
como excepção o acesso de pessoas
leigas ao múnus pastoral das
paróquias. Há muitos sacerdotes
que são párocos, e outros que não o
são, não tendo a responsabilidade
de uma paróquia. No futuro haverá
mais leigos com responsabilidade
paroquial? – experiências vão
sendo feitas sobretudo em países
francófonos.
Os sacerdotes não vivem distantes
do mundo, mas estão sempre nele
anunciando o Reino, celebrando-o
e exercendo a caridade para com
todos. O que dizem e fazem torna
presente Cristo. Como sinais
eficazes da obra de Cristo, falam
e agem na Sua pessoa: não dizem
do que é seu, mas emprestam
permanentemente a sua vida
a Cristo, o que não os retira do
mundo, mas confere-lhes a
responsabilidade de no mundo
serem mediadores, pontes entre o
visível e o invisível, mensageiros
do eterno na ordem do tempo: são
“lugares de respiração do sagrado”.
DR
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Peregrinações…

Faça-se ao cami
A altura do Verão é, para muitos, sinónimo de
peregrinação. Para se preparar da melhor forma
possível e usufruir em pleno desta caminhada
física e espiritual, deixamos-lhe algumas dicas.
Leia atentamente e… Faça-se ao caminho!

Preparação interior [plano espiritual]
Porque faço esta peregrinação?
Viver esta antiquíssima tradição cristã não é um campeonato
para fazer imensos quilómetros e chegar à meta em pouco
tempo; não é um programa de amigos que vão apenas passar
uns dias juntos; não é uma caminhada turística; e não é uma
busca espiritual que me feche em mim mesmo. Tem um
pouco de tudo isto, mas é, antes de mais, caminhar com Jesus.
Ele é o seu primeiro companheiro de viagem!
O que procuro?
Antes da peregrinação, pode pôr diante de Deus e de si
mesmo aqueles assuntos, questões e decisões que considera
importantes no momento presente da sua vida. Terá tempo
para rezar e reflectir sobre eles e, para isso, ajuda muito ter
um propósito ou intenção para o caminho.
Como me encontro espiritualmente?
A peregrinação é uma experiência extraordinária para o
encontro com Deus. É uma relação que se cria e se fortalece!
Pense um pouco, antes de começar, sobre como está a sua
relação com Ele e o que é preciso trabalhar, fortalecer ou
construir. Pode ajudar muito, antes de começar, falar com
o seu orientador espiritual, ou outra pessoa que o ajude a
entrar no “registo” certo.
[adaptado do livro “GPS do peregrino” (Apostolado da Oração)]

Aspectos práticos [antes e durante]
Preparação para a caminhada
• Faça caminhadas de preparação (marcha diária nos
dois meses antes da peregrinação) — se não estiver
habituado, começe com caminhadas curtas
e aumente a distância progressivamente
• Nas caminhadas de preparação, utilize o calçado
(confortável), meias e restante roupa que usará no
caminho
• Faça passeios com a mochila carregada, para se
acostumar ao peso
• Corte as unhas dos pés a direito
Durante a peregrinação…
• Durma pelo menos 6h
• Antes de começar a caminhada, faça alongamentos
• Para evitar bolhas, todos os dias, antes de começar a
caminhar, aplique um pouco de vaselina nos pés

• Aplique (e renove!) o protector solar
• Comece com um ritmo suave até o corpo aquecer.
Depois, mantenha a marcha regular e contínua
• O ritmo da caminhada deve ser confortável ao
ponto de permitir manter uma conversa sem esforço
• Se não tiver feito uma boa preparação para a
caminhada, comece o caminho por pequenas etapas,
aumentando à medida que o corpo permitir
• Descanse a cada 1 ou 2h, durante cerca
de 10 minutos
• Nas subidas, mantenha o passo curto e lento. Alivie
a mochila para respirar melhor e apoie totalmente o
pé no chão, para não sobrecarregar nenhuma área
• Nas descidas, se o piso permitir, caminhe com
passo mais rápido, com o pé bem apoiado. Aperte
um pouco a mochila na cintura, para descansar os
ombros
• Na estrada, caminhe sempre pela berma, em
fila indiana, o mais afastado possível da faixa de
rodagem e no sentido oposto ao do trânsito
• Se parar, afaste-se o máximo possível da estrada
• Caminhe por estradas alternativas, se possível,
evitando os IP e IC
• Tenha em consideração todas as placas com
informações de percursos alternativos mais seguros
e as indicações das autoridades
• Não caminhe nas horas de maior calor
• Não percorra mais de 30km por dia
• Utilize meias de algodão, sem elásticos nem
costuras
• Faça refeições leves e frequentes (mínimo de 3 em 3h)
• Consuma hidratos de carbono (massa, arroz, pão),
frutos secos (sem sal) e fruta
• Evite comidas com muito sal
• Beba pelo menos 2l de água por dia. Beba antes
mesmo de ter sede
• Se andar à noite, caminhe com sinalização luminosa
e reflectora, nunca sozinho
• Em repouso, eleve as pernas colocando os pés a um
nível mais elevado do que a cabeça
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inho!
Partida de Braga.
O caminho e a
chegada, com
destino a…
São Bento da Porta Aberta

O Santuário de S. Bento da Porta Aberta é um local
de peregrinação contínua ao longo do ano e ao
longo dos seus 400 anos de existência, com o fluxo
de peregrinos a aumentar a partir do século XVIII. O
Santuário encontra-se rodeado pelas montanhas do
Parque Nacional da Peneda-Gerês e pela albufeira da
Caniçada, o que proporciona um caminho cercado por
uma riqueza natural particular.
[Sobre o caminho…] Entre 14 de Julho e 14 de Agosto,
das 24h às 4h, são assegurados dois postos de
atendimento aos peregrinos, um nas Cerdeirinhas
e outro em Santa Maria de Bouro, onde é prestada
informação sobre o caminho e primeiros socorros.
Nas tendas é também oferecida água, café, fruta,
entre outros produtos. O objectivo deste serviço
passa por confortar os peregrinos e promover uma
peregrinação mais segura.
[A chegada ao destino] Embora seja um local de
peregrinação contínua ao longo do ano, é em Agosto
que se celebra a Grande Romaria em honra de S.
Bento. Nos dias 10 e 11 de Agosto — primeiros dias da
Romaria — realiza-se a recepção aos peregrinos. Dia
12 é o momento da procissão de velas, em união com
Fátima. Dia 13, Domingo, é o principal dia de Romagem
em honra de São Bento da Porta Aberta, com a
celebração da solene eucaristia às 11h30.

Santuário de Fátima (setas azuis)

O Santuário de Fátima é um local de peregrinação
que faz memória do seu acontecimento fundante: as
aparições de Nossa Senhora aos três pastorinhos. O
acolhimento pastoral dos peregrinos faz parte da sua
missão.
[Sobre o caminho…] Os peregrinos que façam o
percurso até Fátima a pé são aconselhados a evitar
a circulação através do IC2 — uma estrada com
muito tráfego, onde são praticadas velocidades
elevadas. Recomenda-se que recorram aos percursos
alternativos assinalados, nomeadamente a antiga
EN1 e caminhos paralelos.

[A chegada ao destino] Tendo em conta o facto de
estarmos num Ano Jubilar, assinalando-se também o
centenário das Aparições na Cova da Iria, o Santuário
de Fátima sugere um “Itinerário Jubilar” para os
peregrinos que chegam, com quatro estações:
1 - Pórtico do Centenário, alto do Recinto de Oração
(Símbolo dos Apóstolos); 2 - Capelinha das Aparições
(Rosário); 3 - Túmulos dos Pastorinhos (Oração pelo
Papa); 4 - Capela do Santíssimo Sacramento (Oração
pela Paz). Quem permanecer no Santuário mais do que
um dia poderá fazer um programa variado, que inclua,
por exemplo, a participação no rosário e na procissão
de velas, vigílias de oração nocturnas ou a visualização
de um filme sobre a Mensagem de Fátima.

Santiago de Compostela (setas amarelas)

Santiago de Compostela é uma rota milenar,
seguida por milhões de peregrinos desde o início
do século IX, altura em que se descobriu o sepulcro
do apóstolo Santiago Maior. Desde então, percorrer
os Caminhos que conduzem à Catedral, onde se
veneram as relíquias do Santo Apóstolo, passou
a ser um fenómeno recorrente. A peregrinação
a partir de Portugal intensificou-se no século XII,
com a independência do país. O percurso Porto/
Barcelos/Ponte de Lima/Valença, onde confluem os
restantes, tornou-se na “espinha dorsal” dos caminhos
portugueses de Santiago.

O que levar? (Peregrinações longas)

Impermeável com capuz (para chuva e vento); Forro
polar (térmico); T-shirts de secagem rápida; Calças de
fato de treino; Calções justos e compridos o suficiente
para evitar atrito entre as pernas (irritação da pele e
bolhas); Calções; Chapéu; Colete reflector; Meias de
caminhada anti-bolha (sem costuras nem elásticos);
Botas/sapatilhas de caminhada (já estreadas);
Lanternas; Reflectores traseiros; Chinelos (para banho
e repouso dos pés após a caminhada); Bastão de
caminhada, em metal ou madeira (recomendado);
Protector solar; Papel higiénico; Sacos de plástico;
Corda para a roupa; Toalha de micro fibras; Material
para higiene pessoal; Saco-cama; Esteira de espuma;
Kit de primeiros socorros (não esquecer: vaselina
esterilizada para os pés, pensos para bolhas); Conjunto
de copos, pratos e talheres; Detergente para a loiça;
Bolsa de 1,5l de água; Documentos de identificação
e credencial do peregrino (dependendo do destino);
Algum dinheiro; Telemóvel e carregador.
A mochila deve ser confortável, adaptada ao corpo,
leve, com cintos na cintura e no peito, bolsos (laterais
e superior), almofadada nas costas e impermeável.
Não deve transportar mais de 10kg.

[Sobre o caminho…] Partindo de Braga, o percurso passa
por Barcelos, Ponte de Lima, Valença, Tui, Redondela,
Pontevedra, Caldas de Rei e Padrón, seguindo-se Santiago
de Compostela. Existe também outro Caminho, que
percorre a costa: partindo de Vila do Conde, segue-se
Esposende, Viana do Castelo, Caminha, La Guardia, Baiona
e Vigo, juntando-se, em Redondela, ao Caminho central.
Os meses mais recomendáveis para fazer a peregrinação
são Março, Abril, Maio, Junho, Setembro e Outubro.
[A chegada ao destino] Chegado a Santiago de
Compostela, para melhor viver o final da peregrinação,
o peregrino poderá celebrar o Sacramento da
Reconciliação, participar na Eucaristia e rezar o Credo
junto à imagem ou túmulo do patrono do Santuário.
Pode também dirigir-se à Oficina do Peregrino (junto à
Catedral) e, mostrando a credencial com os respectivos
carimbos, receber a Compostela — um certificado
de cumprimento da peregrinação, outorgado pelo
Secretário Capitular.
[Fontes: livro “GPS do peregrino” (Apostolado da Oração); caminho.com.pt; rotadoperegrino.com;
infraestruturasdeportugal.pt; fatima.pt; sbento.pt; caminhoportosantiago.com]
Texto: Filipa Correia; Ilustração: Romão Figueiredo.
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LITURGIA
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“ESTE É O MEU FILHO MUITO
AMADO… ESCUTAI-O”
Festa da Transfiguração
do Senhor

LITURGIA da palavra
Leitura I Dan 7, 9-10.13-14
Leitura da Profecia de Daniel

Estava eu a olhar, quando foram colocados tronos e um Ancião sentou-se.
As suas vestes eram brancas como a neve e os cabelos como a lã pura. O seu
trono eram chamas de fogo, com rodas de lume vivo. Um rio de fogo corria,
irrompendo diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades
o assistiam. O tribunal abriu a sessão e os livros foram abertos. Contemplava
eu as visões da noite, quando, sobre as nuvens do céu, veio alguém semelhante
a um filho do homem. Dirigiu-Se para o Ancião venerável e conduziram-no à
sua presença. Foi-lhe entregue o poder, a honra e a realeza, e todos os povos
e nações O serviram. O seu poder é eterno, que nunca passará, e o seu reino
jamais será destruído.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 96 (97)
Refrão: O Senhor é rei, o Altíssimo sobre toda a terra.

Leitura II 2 Pedro 1, 16-19
Leitura da Segunda Epístola de São Pedro

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES

itinerário

ATITUDE MARIANA
Acção de graças.
CARACTERÍSTICA
Gratidão pelas maravilhas que
Deus opera em nós.

CONCRETIZAÇÃO: A beleza e a surpresa da manifestação de Jesus como
o Filho de Deus, o Messias, é a grande novidade deste Domingo, festa da
Transfiguração. Para traduzir a atitude de acolhimento e responsabilidade
na contemplação da grandeza do mistério, propomos que esta semana se
coloque junto do altar apenas um globo bem iluminado, junto do qual estará
também um cesto de pães.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Ao Deus do universo, J. Santos
— ofertório: Instrumental
— Comunhão: Senhor, eu creio que sois Cristo, F. Silva
— Final: Somos testemunhas de Cristo, Az. Oliveira

Eucologia
Orações próprias da Festa da Transfiguração do Senhor (Missal
Romano, 902).
Oração Eucarística III (Missal Romano, 529).
Oração de bênção sobre o povo (Missal Romano, 571, nº 12).

Viver a alegria
Nesta semana, vamos dizer muitas vezes durante o dia, no silêncio do
nosso coração: “O Senhor é a minha luz!”

Caríssimos: Não foi seguindo fábulas ilusórias que vos fizemos conhecer
o poder e a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas por termos sido
testemunhas oculares da sua majestade. Porque Ele recebeu de Deus Pai
honra e glória, quando da sublime glória de Deus veio esta voz: “Este é
o meu Filho muito amado, em quem pus toda a minha complacência”.
Nós ouvimos esta voz vinda do céu, quando estávamos com Ele no monte
santo. Assim temos bem confirmada a palavra dos Profetas, à qual fazeis
bem em prestar atenção, como a uma lâmpada que brilha em lugar
escuro, até que desponte o dia e nasça em vossos corações a estrela da
manhã.

EVANGELHO Mt 17, 1-9
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Mateus

Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João seu irmão e levou-os,
em particular, a um alto monte e transfigurou-Se diante deles: o seu rosto ficou
resplandecente como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E
apareceram Moisés e Elias a falar com Ele. Pedro disse a Jesus: “Senhor, como é
bom estarmos aqui! Se quiseres, farei aqui três tendas: uma para Ti, outra para
Moisés e outra para Elias”. Ainda ele falava, quando uma nuvem luminosa os
cobriu com a sua sombra e da nuvem uma voz dizia: “Este é o meu Filho muito
amado, no qual pus toda a minha complacência. Escutai-O”. Ao ouvirem estas
palavras, os discípulos caíram de rosto por terra e assustaram-se muito. Então
Jesus aproximou-se e, tocando-os, disse: “Levantai-vos e não temais”. Erguendo
os olhos, eles não viram mais ninguém, senão Jesus. Ao descerem do monte,
Jesus deu-lhes esta ordem: “Não conteis a ninguém esta visão, até o Filho do
homem ressuscitar dos mortos”.
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elementos celebrativos a destacar

REFLEXÃO
A festa da Transfiguração (Ano A) acontece anualmente no dia seis de Agosto.
São muitas as paróquias que, neste dia, assinalam o seu padroeiro com a invocação
cristológica do Divino Salvador. A imagem iconográfica mais representativa é a de
um Cristo triunfante (transfigurado) que segura na mão esquerda o mundo e com
a direita esboça uma bênção universal. No alto monte da Transfiguração, repetem-se as palavras pronunciadas nas margens do rio Jordão, aquando do baptismo:
“Este é o meu Filho muito amado… Escutai-O” (Evangelho). Nele, os discípulos
viram a glória anunciada pela visão do profeta (primeira leitura), a confirmação
da realeza (salmo) que sustenta a esperança cristã “até que desponte o dia e nasça
em vossos corações a estrela da manhã” (segunda leitura). Com Jesus Cristo, todos
seremos transfigurados!
“Este é o meu Filho muito amado, no qual pus toda a minha
complacência. Escutai-O”
O relato da transfiguração está ligado ao primeiro anúncio feito por Jesus Cristo
sobre a sua morte e ressurreição, em Jerusalém. Após esse anúncio e o convite aos
discípulos a seguirem o mesmo caminho, tem lugar este acontecimento no qual
Deus (Pai) antecipa o verdadeiro rosto do Filho que só será revelado em plenitude
com a ressurreição.
As palavras que se escutam a partir da “nuvem luminosa”, momento central do
episódio, confirmam a autoridade de Jesus Cristo como Filho de Deus. Nele,
Deus torna-se presente no meio do mundo. Ele é o profeta definitivo que fala
em nome de Deus: “Este é o meu Filho muito amado, no qual pus toda a minha
complacência. Escutai-O”.
Hoje, como ontem, entrar na lógica da transfiguração implica a disponibilidade
para reconhecer a voz do Pai que convida a escutar o Filho. Escutá-lo é
acreditar que, no nosso dia-a-dia, nas circunstâncias mais diversas, nos
momentos bons ou maus, as palavras de Jesus Cristo têm o poder de iluminar e
“transfigurar” a nossa vida.
Somos chamados a deixar-nos transfigurar pelo amor do Pai e pela palavra do
Filho, não só individualmente, mas também em dimensão comunitária. É a
conversão pastoral e missionária de toda a Igreja a que tantas vezes se refere o
Papa Francisco. As comunidades, paróquias, grupos, associações, movimentos,
todas as estruturas eclesiais precisam de se deixar transfigurar para se
tornarem luminosas imagens de Cristo (cf. oração depois da comunhão) neste
mundo e neste tempo.
“A «luminosidade» que caracteriza este evento extraordinário simboliza a sua
finalidade: iluminar as mentes e os corações dos discípulos para que possam
compreender claramente quem é o seu Mestre. É um raio de luz que se abre
de repente sobre o mistério de Jesus e ilumina toda a sua pessoa e toda a sua
vicissitude. […] A Virgem Santa soube contemplar a glória de Jesus escondida
na sua humildade. Que ela nos ajude a estar com Ele na oração silenciosa, a
deixarmo-nos iluminar pela sua presença, para trazer ao coração, através das
noites mais escuras, um reflexo da sua glória” (Francisco, Angelus de 12 de
Março de 2017).
Reflexão preparada por Laboratório da Fé | in www.laboratoriodafe.net

Dinâmica do Tempo Comum
Preparação penitencial
V/ Senhor, pelas vezes em que os nossos olhos não viram a tua
presença. Senhor, tem piedade de nós.
R/ Senhor, tem piedade de nós.
V/ Cristo, pelas vezes em que os nossos olhos não contemplaram
a tua manifestação. Cristo, tem piedade de nós.
R/ Cristo, tem piedade de nós.
V/ Senhor, pelas vezes em que os nossos olhos não visionaram
a tua eternidade. Senhor, tem piedade de nós.
R/ Senhor, tem piedade de nós.
Outros elementos a destacar
– O salmo responsorial, se possível, deve ser cantado sem
acompanhamento instrumental. A voz, na sua sonoridade exclusiva,
é um dos primeiros canais de anúncio do Ressuscitado.
– Para facilitar a compreensão da narrativa, o Evangelho deve ser lido
por vários leitores, conforme as personagens do texto.
Introdução à Liturgia da Palavra
Toda a liturgia de hoje é uma autêntica catequese sobre o verbo
“olhar”. Na sua Transfiguração, cujo relato escutaremos no
Evangelho, Cristo assume-se como um “terapeuta da visão”, ao
levar três discípulos a ver, além daquela luz radiosa no Tabor, o
cumprimento da profecia, a confirmação do Messias e a visão da
eternidade.
Cuidados na proclamação da Palavra
Primeira leitura: O leitor procurará fazer distinguir as primeiras
palavras que situam o texto: trata-se de uma visão; a própria
narração.
Segunda leitura: Esta passagem da carta de Pedro será lida
como um testemunho verídico que afirma a autenticidade dos
acontecimentos narrados.

Oração universal
Irmãos e irmãs em Cristo:
Invoquemos a Deus nosso Pai, que nos revelou a divindade de seu
Filho muito amado e nos mandou escutá-l’O, dizendo com alegria:
R. Senhor, iluminai as nossas vidas.
1. Para que Deus transfigure a santa Igreja, peregrina nos quatro
cantos da terra, de um modo particular a nossa Diocese de Braga, e a
faça brilhar de santidade à semelhança de Maria. Oremos.
2. Para que Deus transfigure a acção dos agentes da pastoral da
mobilidade, por quem rezamos nesta semana, de modo a que façam
chegar mais longe a mensagem cristã. Oremos.
3. Para que Deus transfigure o coração dos emigrantes, que nesta
altura visitam as suas famílias, a fim de que não tenham vergonha de
professar a fé cristã no dia-a-dia da vida. Oremos.
4. Para que Deus transfigure o nosso olhar e nos ensine a descobrir,
dia após dia, a sua presença na pessoa que sofre e na natureza que
nos circunda. Oremos.
Ouvi, Senhor, as nossas súplicas e envolvei-nos com a luz santíssima
que aos Apóstolos foi dado ver brilhar, para escutarmos a voz do
vosso Filho, imagem e esplendor da vossa glória.
Por Cristo, Senhor nosso.
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AGENDA

Santuário de Fátima propõe Jubileu Jovem para
"alcançar a paz consigo mesmo" e com os outros
O Santuário de Fátima está a
promover um Jubileu Jovem,
subordinado ao tema “O segredo
da paz, o caminho do coração”. O
“JubJovem2017” destina-se a jovens
entre os 16 e os 35 anos e decorre
entre os dias 9 e 10 de Setembro. As
inscrições terminam a 31 de Julho.
Esta “peregrinação juvenil” consiste
numa “experiência intensa de
silêncio e oração”, que pretende
proporcionar a cada participante
a “oportunidade de descobrir algo
do segredo de si mesmo que ainda
não conhece, e que só Deus lhe pode
dizer, para alcançar a paz consigo
mesmo e com todos à sua volta”,
explica a organização.

28.07.2017
FILME "JACINTA"
21h00 / Guilhofrei, Vieira do Minho

O Santuário desafiou os artistas
António Zambujo e Miguel Araújo
a comporem temas inéditos sobre a
paz, que serão interpretados na noite
de Sábado, no Festival da Paz.

29.07.2017
TEATRALIZAÇÃO DE CONTOS
INFANTIS (HOMENAGEM A
SOPHIA DE MELLO BREYNER)

A iniciativa realiza-se no âmbito do
Centenário das Aparições de Nossa
Senhora, que se assinala este ano, e
está a ser desenvolvida em parceria
com o Departamento Nacional da
Pastoral Juvenil, envolvendo todos
os secretariados diocesanos da
pastoral juvenil e movimentos de
juventude católicos.

10h00 / Museu D. Diogo de Sousa,
Braga

entre 04.08.2017
e 24.08.2017
CINEMA NO PÁTIO I NOVO
CINEMA PORTUGUÊS

As inscrições são gratuitas, mas
obrigatórias, e podem fazer-se online
em “www.jubjovem.fatima.pt”.

21h30 / gnration, Braga

equipa missionária com o bispo de pemba, d. luiz fernando lisboa

nova equipa missionária já está em pemba
A nova equipa missionária da
Arquidiocese de Braga já está na
diocese de Pemba, em Moçambique,
para um ano de missão. A equipa é
constituída pelos voluntários Sofia
Vilar e António Simões e pelo padre
Paulino Carvalho. O projecto de

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

cooperação missionária, do Centro
Missionário Arquidiocesano de Braga
(CMAB), intitula-se “Salama!” e
pretende “contribuir para a criação
e o aprofundamento de laços de
comunhão e de partilha espiritual e
material” entre as duas dioceses.

O programa Ser Igreja entrevista, esta semana,
o presidente da Confraria de Nossa Senhora do
Sameiro, cónego José Paulo Abreu.

Livraria Diário do Minho

Charles
PÉguy
Os Portais
do Mistério
da Segunda
Virtude

"O volume «Os Portais do Mistério da Segunda
Virtude» é porventura o mais assombroso
poema sobre a esperança de toda a literatura
contemporânea…", diz José Tolentino Mendonça, no
prefácio do livro. O teólogo von Balthasar, refere
José Tolentino Mendonça, "haveria de colocar o autor
entre os génios religiosos que celebram a glória de
Deus", com palavras como: "O realismo bíblico e a
integridade de pensamento conferem a Péguy uma
clarividência sem costuras, para olhar o mundo
exactamente como ele é: grande e miserável".
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