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Breves

Papa destaca Palavra de
Deus que inspira a “superar
esquemas, resistências e
muros de divisão”
O Papa destacou a necessidade de uma lógica social mais inspirada na Palavra de Deus, que
inspira a “superar esquemas, resistências e muros de divisão”.
“Quando o Espírito visita a palavra humana, ela
torna-se dinâmica, como dinamite, capaz de
acender os corações”, frisou Francisco, durante a
habitual audiência pública de quarta-feira com os
peregrinos, na Praça de São Pedro.
A catequese deste dia do Papa argentino foi novamente inspirada no Livro dos Actos dos Apóstolos, livro que mostrou “a maravilhosa ligação
entre a Palavra de Deus e o Espírito Santo” e que
inaugurou o tempo da evangelização”.

Papa defende fim da
“dependência global dos
combustíveis fósseis”
O Papa Francisco defendeu no Vaticano o fim da
“dependência global dos combustíveis fósseis”,
falando perante ministros das finanças de vários
países, num encontro promovido pela Academia
Pontifícia das Ciências.
“Abramos um novo capítulo de energia limpa e
segura, que utiliza, por exemplo, recursos renováveis como o vento, o sol e a água”, disse.
A iniciativa dedicada às alterações climáticas
contou com conferências de climatologistas e especialistas internacionais, visando “ajudar a interromper uma crise que está a levar o mundo
para o desastre”.
O Papa recomendou prudência e responsabilidade nas opções económicas, desejando que as
mesmas assumam como prioridade “promover a
dignidade humana, ajudar os pobres e libertar da
idolatria do dinheiro que cria tanto sofrimento”,
antes que seja “tarde demais”.

opinião

Olhares (46) - Rede ou teia?…

João Aguiar Campos
Padre

P

ode o leitor estranhar,
mas confesso o meu
crescente receio pelo poder das redes sociais. Não porque me perturbe o cruzar de opiniões e o
debate sobre os mais diversos assuntos; nada disso!... O
que verdadeiramente me assusta é a leviandade que parece envolver-nos no seu uso e
abuso.
Basta atentar, por exemplo, num “gosto” simpático
ou numa crítica irracional e
desabrida; ou na multiplicação de partilhas de algo cuja
veracidade está, muitas vezes,
por apurar.
É fácil um vídeo surgir do
nada e tornar-se viral. É fácil
multiplicar desabafos, como
se tivessem o suporte de horas de reflexão. É fácil fabricar um nome ou destruí-lo
em partilhas inconscientes ou
a pedido.
Temo, sim, esta confiança

absoluta que leva muita gente
a tomar como certa uma banal suposição.
Eu próprio me sinto incomodado quando, dois míseros segundos depois de publicar um post, já tenho alguém
que gosta do que escrevi e
que exigiria, no mínimo, um
minuto de leitura…
Por favor, não confiem
tanto!… Até porque, neste reino da palavra solta na internet, como poderia dizer Umberto Eco o sábio e o idiota
estão em pé de igualdade....
Na Mensagem para o próximo Dia Mundial das Comunicações Sociais, que celebramos no próximo Domingo, 2 de Junho, o Papa Francisco escreve: “Se é verdade
que a internet constitui uma
possibilidade extraordinária
de acesso ao saber, verdade é
também que se revelou como
um dos locais mais expostos à
desinformação e à distorção
consciente e pilotada dos factos e relações interpessoais, a
ponto de muitas vezes cair no
descrédito”.
Que havemos de fazer?
Deitar fora a criança com a
água do banho?…
Não e não!… Devemos,
sim, aproveitar as oportunidades que a rede nos oferece, promover o seu uso positivo e prevenir-nos contra a
sua teia.
Na mencionada Mensagem, o Papa apresenta pistas

essenciais, que enumero sucintamente: investir nas relações e afirmar o carácter interpessoal da nossa humanidade. “Só sou verdadeiramente humano, verdadeiramente
pessoal — escreve Francisco
— se me relacionar com os
outros”. Escutando-os, acolhendo-os e cultivando, diante deles, o silêncio interior;
usar a social web como complemento do encontro em
carne e osso. Ou seja: não deixando que nos capture, mas
nos liberte, “para preservar
uma comunhão de pessoas livres”; evitar que a rede multiplique meros agregados de
indivíduos em torno de “interesses ou argumentos carcterizados por vínculos frágeis”
— ou grupos promotores de
“um individualismo desenfreado” e narcisista: a rede
tem de ser uma janela aberta e não uma montra da nossa
vaidade!…
Diálogo, encontro, sorriso, carinho — eis, pois, a rede
desejada pelo Papa e que somos chamados a construir/recuperar. Mesmo na forma de
ser Igreja, como diz, de forma
conclusiva: “A própria Igreja é uma rede tecida pela Comunhão Eucarística, onde a
união não se baseia nos gostos like, mas na verdade, no
«amei» com que cada um adere ao Corpo de Cristo, acolhendo os outros”…
Rede, sim. Teia, não!…
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Jean Vanier, testemunhas hoje
Papa francisco
26 DE MAIO 2019 · O Espírito faz-nos
ressurgir dos nossos limites, das nossas mortes, porque temos muitas necroses nas nossas vidas, na alma. A
mensagem da ressurreição é esta: é
preciso renascer.
28 DE MAIO 2019 · Na vida existem cruzes, existem momentos difíceis. Mas
nestes momentos difíceis se sente que
o Espírito Santo nos ajuda a seguir em
frente e a superar as dificuldades.

D. Jorge Ortiga
29 DE MAIO 2019 · “O amor é a semente eterna de todas as coisas” (S.
Paulo VI). S. Paulo VI, rogai por nós.

Mensagem do papa

Exclusão de migrantes e
refugiados é consequência de
“declínio moral” da sociedade
O Papa Francisco defende na sua mais recente
mensagem o fim dos “exclusivismos, da indiferença e da cultura do descarte” na sociedade contemporânea, considerando que a rejeição dos migrantes e refugiados mostra um “declínio moral”.
“A atitude para com eles constitui a campainha
de alarme que avisa do declínio moral em que se
incorre, se se continua a dar espaço à cultura do
descarte. Com efeito, por este caminho, cada indivíduo que não quadre com os cânones do bem-estar físico, psíquico e social fica em risco de
marginalização e exclusão”, refere o documento,
divulgado hoje pelo Vaticano, com o título ‘Não se
trata apenas de migrantes’.
A mensagem serve como orientação central para o Dia Mundial do Migrante e Refugiado, que
a Igreja Católica celebra, em 2019, no dia 29 de
Setembro.
“Não se trata apenas de migrantes: trata-se da
nossa humanidade”, sustenta Francisco.

José lima
Padre

V

ivemos num tempo
cheio de paradoxos: a
santidade é uma realidade na soleira da
porta e o indiferentismo aparece como religião moderna das mais procuradas. Na
convivência quotidiana dão
as mãos um frenético “salve-se quem puder” e a afeição atenta àqueles que fazem
a diferença (são amplamente lembrados depois da morte física). A consulta delirante de netgrafia e um requintado comodismo vivem juntos. Existe santidade ao pé da
porta (AE, 8) e campeia a mais
refinada egolatria, uma “autocomplacência egocêntrica”
(AE 57).

I
No dia 13 de Maio último,
o Papa Francisco autorizou
e enviou para promulgação
mais seis decretos de canonização e de beatificação (de

um bispo, dois presbíteros e
três religiosas). Neles se conta
a religiosa Dulce Lopes (19141992), a primeira brasileira religiosa considerada santa, em
Salvador da Baía no Brasil. O
século XIX e XX foram alfobres temporais de tantos irmãos em santidade: muitos
anónimos nem chegarão aos
dossiês da Congregação da
Causa dos Santos!
Na vida destes homens e
mulheres havia uma paixão
pelos pobres e por todos os
marginalizados no tecido social. Fundando congregações
de apoio ou gastando-se no
quotidiano dos mais vulneráveis, um rosário de gente que
se entregou à causa da humanidade nos outros. Não pensaram em ver o seu nome escrito nos arquivos do Vaticano, mas apenas em tornar o
mundo um pouco mais humano e solidário. O seu anonimato redundou em hino à
bondade de Cristo. Testemunhas que interpelam e nos
apoiam.

II
Testemunha também quem
não viu ainda a Causa de santidade introduzida no Vaticano.
Jean Vanier (1928-2019), canadiano que entregou a sua vida em sete de Maio em Paris.
Gastou-se pelos mais débeis,
pelos indefesos e deficientes
(sobretudo mentais): mesmo
na velhice, dava em sua casa

auxílio, apoio e mesa a muitos.
Fundou a Associação Fé e Luz
(em 1971) que a muitos norteia
internacionalmente. Fundou
a Arca (em 1964) que dá pão e
abrigo aos deficientes que os
mendigam. Ao lado de Santa Madre Teresa de Calcutá,
Soeur Emmanuelle, e outros
viveu como “figura de profecia da beleza humana”. Atento
aos sinais actuais que lhe norteavam a prática, viveu plenamente o seu tempo. Tentou integrar os mais débeis e foi esclarecido pioneiro de uma comunidade de inclusão. Deixa
marcas nos homens que o conheceram e influencia todos
quantos se reclamam de Cristo, ele que foi um seu profeta
deste tempo. Cristo é intemporal em tantas vidas. Filósofo, Teólogo e humanista ofereceu a vida por causa nobre e
entregou-se na alegria depois
de uma vida longa gasta pelos mais desprotegidos. Viveu
a sorte como companheira e
soube dar a mão a muitos que
não a tiveram do seu lado.
Jean Vanier gostava de dizer que “a idolatria afasta-me do compromisso”, mas
“com os fracos, focamos todo
o Mistério da Incarnação”. O
Tempo Pascal vai adiantado.
Ainda e sempre pode ser-se
testemunha da Páscoa, junto
de todos os homens. Hoje a
Associação Fé e Luz incorpora mais de 1.500 comunidades
espalhadas por 81 países (também Portugal). Ser testemunha é de sempre.
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“Somos membros uns dos outros” (E
das comunidades de redes sociais à c
Queridos irmãos e irmãs!
Desde quando se tornou possível dispor da internet, a Igreja tem sempre procurado que o seu uso
sirva o encontro das pessoas e a solidariedade
entre todos. Com esta Mensagem, gostaria de vos
convidar uma vez mais a reflectir sobre o fundamento e a importância do nosso ser-em-relação
e descobrir, nos vastos desafios do actual panorama comunicativo, o desejo que o homem tem
de não ficar encerrado na própria solidão.
As metáforas da “rede” e da “comunidade”
Hoje, o ambiente dos mass-media é tão invasivo
que já não se consegue separar do círculo da vida
quotidiana. A rede é um recurso do nosso tempo:
uma fonte de conhecimentos e relações outrora impensáveis. Mas numerosos especialistas, a
propósito das profundas transformações impressas pela tecnologia às lógicas da produção, circulação e fruição dos conteúdos, destacam também
os riscos que ameaçam a busca e a partilha duma
informação autêntica à escala global. Se é verdade que a internet constitui uma possibilidade extraordinária de acesso ao saber, verdade é também que se revelou como um dos locais mais expostos à desinformação e à distorção consciente
e pilotada dos factos e relações interpessoais, a
ponto de muitas vezes cair no descrédito.
É necessário reconhecer que se, por um lado, as
redes sociais servem para nos ligarmos melhor,
fazendo-nos encontrar e ajudar uns aos outros,
por outro, prestam-se também a um uso manipulador dos dados pessoais, visando obter vantagens no plano político ou económico, sem o devido respeito pela pessoa e seus direitos. As estatísticas relativas aos mais jovens revelam que
um em cada quatro adolescentes está envolvido
em episódios de cyberbullying.[1]
Na complexidade deste cenário, pode ser útil voltar a reflectir sobre a metáfora da rede, colocada
inicialmente como fundamento da internet para
ajudar a descobrir as suas potencialidades positivas. A figura da rede convida-nos a reflectir sobre a multiplicidade de percursos e nós que, na
falta de um centro, uma estrutura de tipo hierárquico, uma organização de tipo vertical, asseguram a sua consistência. A rede funciona graças à
comparticipação de todos os elementos.
Reconduzida à dimensão antropológica, a metáfora da rede lembra outra figura densa de significados: a comunidade. Uma comunidade é tanto mais forte quando mais for coesa e solidária,
animada por sentimentos de confiança e empenhada em objectivos compartilháveis. Como rede
solidária, a comunidade requer a escuta recíproca e o diálogo, baseado no uso responsável da
linguagem.
No cenário actual, salta aos olhos de todos como
a comunidade de redes sociais não seja, auto-

maticamente, sinónimo de comunidade. No melhor dos casos, tais comunidades conseguem dar
provas de coesão e solidariedade, mas frequentemente permanecem agregados apenas indivíduos que se reconhecem em torno de interesses
ou argumentos caraterizados por vínculos frágeis. Além disso, na social web, muitas vezes a
identidade funda-se na contraposição ao outro, à
pessoa estranha ao grupo: define-se mais a partir
daquilo que divide do que daquilo que une, dando
espaço à suspeita e à explosão de todo o tipo de
preconceito (étnico, sexual, religioso, e outros).
Esta tendência alimenta grupos que excluem a
heterogeneidade, alimentam no próprio ambiente
digital um individualismo desenfreado, acabando
às vezes por fomentar espirais de ódio. E, assim,
aquela que deveria ser uma janela aberta para
o mundo, torna-se uma vitrine onde se exibe o
próprio narcisismo.
A rede é uma oportunidade para promover o encontro com os outros, mas pode também agravar o nosso autoisolamento, como uma teia de
aranha capaz de capturar. Os adolescentes é que
estão mais expostos à ilusão de que a social web
possa satisfazê-los completamente a nível relacional, até se chegar ao perigoso fenómeno dos
jovens ‘eremitas sociais’, que correm o risco de
se alhear totalmente da sociedade. Esta dinâmica
dramática manifesta uma grave ruptura no tecido
relacional da sociedade, uma laceração que não
podemos ignorar.
Esta realidade multiforme e insidiosa coloca várias questões de caráter ético, social, jurídico,
político, económico, e interpela também a Igreja.
Enquanto cabe aos governos buscar as vias de
regulamentação legal para salvar a visão originária duma rede livre, aberta e segura, é responsabilidade ao alcance de todos nós promover um
uso positivo da mesma.
Naturalmente não basta multiplicar as conexões,
para ver crescer também a compreensão recíproca. Então, como reencontrar a verdadeira identidade comunitária na consciência da responsabilidade que temos uns para com os outros inclusive
na rede on-line?
“Somos membros uns dos outros”
Pode-se esboçar uma resposta a partir duma terceira metáfora – o corpo e os membros – usada
por São Paulo para falar da relação de reciprocidade entre as pessoas, fundada num organismo
que as une. “Por isso, despi-vos da mentira e diga
cada um a verdade ao seu próximo, pois somos
membros uns dos outros” (Ef 4, 25). O facto de
sermos membros uns dos outros é a motivação
profunda a que recorre o Apóstolo para exortar a
despir-se da mentira e dizer a verdade: a obrigação de preservar a verdade nasce da exigência
de não negar a mútua relação de comunhão. Com

efeito, a verdade revela-se na comunhão; ao contrário, a mentira é recusa egoísta de reconhecer a
própria pertença ao corpo; é recusa de se dar aos
outros, perdendo assim o único caminho para se
reencontrar a si mesmo.
A metáfora do corpo e dos membros leva-nos a
reflectir sobre a nossa identidade, que se funda
sobre a comunhão e a alteridade. Como cristãos,
todos nos reconhecemos como membros do único corpo cuja cabeça é Cristo. Isto ajuda-nos a
não ver as pessoas como potenciais concorren-
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Ef 4, 25):
comunidade humana

Do like ao ámen

que o amor sempre comunica; antes, comunica-se a si mesmo para encontrar o outro. Para comunicar connosco e Se comunicar a nós, Deus
adapta-Se à nossa linguagem, estabelecendo na
história um verdadeiro e próprio diálogo com a
humanidade (cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm.
Dei Verbum, 2).
Em virtude de termos sido criados à imagem e
semelhança de Deus, que é comunhão e comunicação-de-Si, trazemos sempre no coração a nostalgia de viver em comunhão, de pertencer a uma
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MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO
PARA O LIII DIA MUNDIAL DAS
COMUNICAÇÕES SOCIAIS
(2 DE JUNHO DE 2019)

comunidade. Como afirma São Basílio, “nada é
tão específico da nossa natureza como entrar em
relação uns com os outros, ter necessidade uns
dos outros”.[2]
O panorama actual convida-nos, a todos nós, a
investir nas relações, a afirmar – também na rede e através da rede – o carácter interpessoal da
nossa humanidade. Por maior força de razão nós,
cristãos, somos chamados a manifestar aquela comunhão que marca a nossa identidade de
crentes. De facto, a própria fé é uma relação, um
encontro; e nós, sob o impulso do amor de Deus,
podemos comunicar, acolher e compreender o
dom do outro e corresponder-lhe.
É precisamente a comunhão à imagem da Trindade que distingue a pessoa do indivíduo. Da fé
num Deus que é Trindade, segue-se que, para ser
eu mesmo, preciso do outro. Só sou verdadeiramente humano, verdadeiramente pessoal, se me
relacionar com os outros. Com efeito, o termo
pessoa conota o ser humano como ‘rosto’, voltado para o outro, comprometido com os outros. A
nossa vida cresce em humanidade passando do
carácter individual ao carácter pessoal; o caminho autêntico de humanização vai do indivíduo
que sente o outro como rival para a pessoa que
nele reconhece um companheiro de viagem.

tes, considerando os próprios inimigos como
pessoas. Já não tenho necessidade do adversário
para me auto-definir, porque o olhar de inclusão,
que aprendemos de Cristo, faz-nos descobrir a
alteridade de modo novo, ou seja, como parte integrante e condição da relação e da proximidade.
Uma tal capacidade de compreensão e comunicação entre as pessoas humanas tem o seu fundamento na comunhão de amor entre as Pessoas
divinas. Deus não é Solidão, mas Comunhão; é
Amor e, consequentemente, comunicação, por-

//

A imagem do corpo e dos membros recorda-nos
que o uso da social web é complementar do encontro em carne e osso, vivido através do corpo,
do coração, dos olhos, da contemplação, da respiração do outro. Se a rede for usada como prolongamento ou expectativa de tal encontro, então não se atraiçoa a si mesma e permanece um
recurso para a comunhão. Se uma família utiliza
a rede para estar mais conectada, para depois se
encontrar à mesa e olhar-se olhos nos olhos, então é um recurso. Se uma comunidade eclesial
coordena a sua actividade através da rede, para
depois celebrar juntos a Eucaristia, então é um
recurso. Se a rede é uma oportunidade para me
aproximar de casos e experiências de bondade
ou de sofrimento distantes fisicamente de mim,
para rezar juntos e, juntos, buscar o bem na descoberta daquilo que nos une, então é um recurso.
Assim, podemos passar do diagnóstico à terapia:
abrir o caminho ao diálogo, ao encontro, ao sorriso, ao carinho... Esta é a rede que queremos: uma
rede feita, não para capturar, mas para libertar,
para preservar uma comunhão de pessoas livres.
A própria Igreja é uma rede tecida pela Comunhão Eucarística, onde a união não se baseia nos
gostos (like), mas na verdade, no ‘ámen’ com que
cada um adere ao Corpo de Cristo, acolhendo os
outros.
Vaticano, na Memória de São Francisco de Sales, 24 de Janeiro de 2019.

[1] Para
circunscrever
o fenómeno,
será instituído
um Observatório
internacional sobre
cyberbullying, com
sede no Vaticano.
[2] Grandes Regras,
III, 1: PG 31, 917.
Cf. Bento XVI,
Mensagem para o
XLIII Dia Mundial
das Comunicações
Sociais (2009).
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“A paz esteja convosco”
Pentecostes Páscoa
ATITUDE
Alargar

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES

itinerário

CONCRETIZAÇÃO: Decorridos cinquenta dias após o Domingo da Páscoa
da Ressurreição, concluímos a caminhada do Tempo Pascal, onde a atitude
de ALARGAR horizontes da missão, enunciada no cartaz do Ano Pastoral,
continua a marcar presença no espaço litúrgico, assim como a árvore,
que agora está repleta de frutos, com o acréscimo do último – PAZ –, que
corresponde à bem-aventurança “felizes os pacificadores, porque serão
chamados filhos de Deus”.

LITURGIA da palavra
LEITURA I Actos 2, 1-11
Leitura dos Actos dos Apóstolos
Quando chegou o dia de Pentecostes, os
Apóstolos estavam todos reunidos no
mesmo lugar. Subitamente, fez-se ouvir,
vindo do Céu, um rumor semelhante
a forte rajada de vento, que encheu
toda a casa onde se encontravam.
Viram então aparecer uma espécie de
línguas de fogo, que se iam dividindo,
e poisou uma sobre cada um deles.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo
e começaram a falar outras línguas,
conforme o Espírito lhes concedia que
se exprimissem. Residiam em Jerusalém
judeus piedosos, procedentes de todas
as nações que há debaixo do céu. Ao
ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se
e ficou muito admirada, pois cada qual
os ouvia falar na sua própria língua.
Atónitos e maravilhados, diziam: “Não
são todos galileus os que estão a falar?
Então, como é que os ouve cada um
de nós falar na sua própria língua?
Partos, medos, elamitas, habitantes da
Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia,
do Ponto e da Ásia, da Frígia e da
Panfília, do Egipto e das regiões da Líbia,
vizinha de Cirene, colonos de Roma,
tanto judeus como prosélitos, cretenses
e árabes, ouvimo-los proclamar nas
nossas línguas as maravilhas de Deus”.
Salmo responsorial
Salmo 103 (104), 1ab e
24ac.29bc-30.31.34 (R. 30)
Refrão: Enviai, Senhor, o vosso
Espírito
e renovai a face da terra.

LEITURA II 1 Cor 12, 3b-7.12-13
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo
S. Paulo aos Coríntios
Irmãos: Ninguém pode dizer “Jesus é o
Senhor” a não ser pela acção do Espírito
Santo. De facto, há diversidade de dons
espirituais, mas o Espírito é o mesmo. Há
diversidade de ministérios, mas o Senhor
é o mesmo. Há diversas operações, mas é
o mesmo Deus que opera tudo em todos.
Em cada um se manifestam os dons do
Espírito para o bem comum. Assim como
o corpo é um só e tem muitos membros e
todos os membros, apesar de numerosos,
constituem um só corpo, assim também
sucede com Cristo. Na verdade, todos
nós – judeus e gregos, escravos e homens
livres – fomos baptizados num só Espírito,
para constituirmos um só Corpo. E a todos
nos foi dado a beber um único Espírito.
EVANGELHO Jo 20, 19-23
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São João
Na tarde daquele dia, o primeiro da
semana, estando fechadas as portas da
casa onde os discípulos se encontravam,
com medo dos judeus, veio Jesus,
apresentou-Se no meio deles e disselhes: “A paz esteja convosco”. Dito isto,
mostrou-lhes as mãos e o lado. Os
discípulos ficaram cheios de alegria ao
verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo:
“A paz esteja convosco. Assim como o
Pai Me enviou, também Eu vos envio a
vós”. Dito isto, soprou sobre eles e disselhes: “Recebei o Espírito Santo: àqueles a
quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão
perdoados; e àqueles a quem os retiverdes
ser-lhes-ão retidos”.

REFLEXÃO
Todos ficaram cheios do Espírito Santo
e proclamavam as maravilhas de Deus.

Aleluia.
Atos 2, 4.11

A Ressurreição é a promessa renovada
do acto criador, a promessa de uma nova
vida para toda a Criação. O Pentecostes
celebra o dom do Espírito Santo, dom que
continua a animar a vida da Igreja e nos faz
proclamar hoje “as maravilhas de Deus”.
“A paz esteja convosco”
A solenidade do Pentecostes encerra o
tempo pascal, é o quinquagésimo dia.
O “Prefácio” próprio deste dia evoca “a
plenitude do mistério pascal” e a “plenitude
da alegria pascal”. Superemos o equívoco
de apenas fazer referência à Terceira
Pessoa da Trindade. A nossa celebração
é um acontecimento salvífico, uma
acção actual de Deus (não nos fixamos
na contemplação da Terceira Pessoa da
Trindade, mas na sua efusão e acção ontem
e hoje).
Os pormenores do relato evangélico
ajudam a perceber que o Espírito doado
pelo Ressuscitado transforma o espírito
dos discípulos. O Espírito Divino une-se
ao espírito humano e o medo dá lugar à
coragem, as portas fechadas à Igreja em
saída.
Santo Efrém, o Sírio, ao comentar a efusão
do Espírito Santo, recorre a uma ampla
imagética que hoje nos diz respeito:
“estavam ali dispostos como tochas à
espera de ser acesas pelo Espírito Santo […].
Estavam ali como os agricultores com a sua
semente no alforge, esperando o momento
em que receberiam a ordem de semear.
Estavam ali como os marinheiros cujo
barco está amarrado no porto às ordens
do Filho e à espera do vento favorável do
Espírito. Estavam ali como pastores que
acabam de receber o seu cajado das mãos
do Grande Pastor”.
O dom do Espírito Santo está unido à tarefa
pela paz: “A paz esteja convosco”. Estas

palavras são mais do que uma saudação
reconhecida entre os judeus e os primeiros
cristãos. O Ressuscitado transforma-a
num fruto da acção do Espírito Santo na
nossa vida. Esta paz é primordialmente
uma atitude interior necessária para fazer
germinar uma profunda vida espiritual.
O mundo desenha uma paz que impõe
condições (humilhantes) aos vencidos. Ao
contrário, viver segundo o Espírito Santo
é promover a paz que une os corações,
abraça fraternalmente a todos sem
excepção, dirime as barreiras, faz florir o
amor.
Alargar
A “plenitude da alegria pascal” é também
a alegria gerada pela paz que alarga os
horizontes da missão (cf. GE 87-89).
Infelizmente, “é muito comum sermos
causa de conflitos ou, pelo menos, de
incompreensões. Por exemplo, quando
ouço qualquer coisa sobre alguém e vou
ter com outro e lho digo; e até faço uma
segunda versão um pouco mais ampla e
espalho-a. E, se o dano que consigo fazer
é maior, até parece que me causa maior
satisfação. O mundo das murmurações,
feito por pessoas que se dedicam a criticar
e destruir, não constrói a paz”. A meta é
“ser artesãos da paz, porque construir a
paz é uma arte que requer serenidade,
criatividade, sensibilidade e destreza”.
Reflexão preparada por Laboratório
da Fé in www.laboratoriodafe.net
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Eucologia

Viver na esperança

Sugestão de cânticos

Orações presidenciais: Domingo de
Pentecostes – Missa do dia (Missal Romano,
389)
Prefácio: Prefácio próprio (Missal Romano,
390)
Oração Eucarística: Oração Eucarística III com
comemoração própria do Pentecostes (Missal
Romano, 529ss)

Alcançada a meta do Tempo Pascal, alegramo-nos
com o caminho percorrido e com os frutos gerados.
Por isso, vamos ficar em paz connosco próprios e
com alguém com quem tínhamos alguma desavença.
Para que sejamos felizes na construção da paz, somos
chamados a ler e refletir, ao longo de toda a semana,
nos números 87-89 da exortação apostólica Gaudete
et Exsultate do Papa Francisco.

— Entrada: O Espírito do Senhor, M. Simões
— Sequência: Vinde, ó Santo Espírito, M. Faria
— Apresentação dos Dons: Espírito Criador,
F. Santos
— Comunhão: Todos foram cheios do Espírito
Santo, M. Faria
— Final: Somos testemunhas do mundo novo,
J. Santos

Elementos celebrativos
a destacar
Ser comunidade acolhedora
1. Sequência
Dado o carácter solene desta celebração
de Pentecostes, será importante cantar
a sequência, se possível por toda a
assembleia.

eclesial e a caridade mútua. Repletos
da paz do Espírito Santo, desejamos ser
construtores da paz no testemunho do
Ressuscitado e na nossa comunidade.
No final da admonição, alguns membros
dos movimentos de apostolado da
comunidade colocarão o dístico PAZ na
árvore da caminhada. Além disso, poderse-á cantar um cântico apropriado, durante
o momento do gesto da paz.

2. Rito da paz
Terminada a oração dominical (Pai Nosso),
poder-se-á explicar o embolismo e o rito da
paz, através da seguinte admonição:
Felizes os pacificadores, porque serão
chamados filhos de Deus. A presença e a
ação do Espírito Santo, com a plenitude
dos seus dons, que são derramados nos
discípulos do Ressuscitado, fazem de
nós testemunhas do dom da paz que nos
habita e que faz contagiar tantos que
carecem dele. Por isso, prosseguimos no
embolismo o desenvolvimento da última
petição do Pai Nosso: para nos libertar do
mal e nos dar a paz. É este dom do Espírito
que nós queremos transmitir aos outros
no gesto da paz, para edificar a comunhão

Ser comunidade missionária
1. Homilia
. A Igreja é comunidade, que nasce de
Jesus, que é assistida pelo Espírito e que
é chamada a testemunhar aos homens o
projecto do Pai.
. O Espírito Santo é “Senhor que dá a vida”.
S. Paulo afirma que o Espírito é a fonte de
onde brota a vida da comunidade cristã.
“Sem o Espírito Santo, Deus fica longe,
Cristo permanece no passado. O Evangelho
é letra morta, a Igreja é uma simples
organização, a autoridade é um poder e
o culto, uma velharia. Mas, no Espírito,
o cosmos é enobrecido, Cristo torna-se
presente, o Evangelho faz-se vida, a Igreja
realiza a comunhão” (Atenágoras).

. O Espírito Santo impele à missão de
anunciar o Evangelho a todas as periferias
(geográficas e existenciais). O Espírito
dá vida, renova, transforma, constrói a
comunidade para tornar-se comunidade
acolhedora (marcada pela paz) e
evangelizadora (missionária), sem medos
e superando as suas próprias limitações.
2. Envio missionário
V. Ide: o Pai concede os dons espirituais
para operar tudo em todos
R. Ámen.
V. Ide: o Filho envia-nos como seus
discípulos a alargar horizontes da
missão.
R. Ámen.
V. Ide: o Espírito Santo faz frutificar o
dom da paz na vida dos discípulos de
Jesus.
R. Ámen.

Oração Universal
Voltemo-nos para Cristo ressuscitado e
imploremos a Deus, nosso Pai, que envie
o Espírito Santo sobre todos os homens e
mulheres, dizendo:

R. Mandai, Senhor, o vosso Espírito.
1. Pela santa Igreja de Deus, para que,
cheia dos dons do Espírito Santo, seja
reunida e confirmada na unidade,
oremos.
2. Pelo Papa Francisco, pelos nossos
Bispos, seu presbitério e diáconos, para
que lhes seja concedido em abundância
o espírito de sabedoria e de santidade,
oremos.
3. Pelos responsáveis políticos dos povos,
para que promovam a paz, a solidariedade
entre as nações e a justa distribuição dos
bens em toda a terra, oremos.
4. Pelo povo de Deus aqui reunido e pelos
fiéis da nossa Arquidiocese, para que o
Espírito nos faça crescer na caridade, sendo
instrumentos de paz nas mãos de Deus,
oremos.
Deus eterno e omnipotente, que, na manhã
do Pentecostes, enviastes o Espírito Santo
sobre os Apóstolos, tornai-nos, como
eles, testemunhas do Evangelho, para
proclamarmos, com alegria e esperança,
as vossas maravilhas. Por Cristo, nosso
Senhor.
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Balasar acolhe conferências de Bioética
O Departamento Arquidiocesano da Pastoral da Saúde e a
Santuário Alexandrina de Balasar organizam, no próximo mês
de Junho, um conjunto de conferências sobre temas relacionados com a Bioética.
No dia 7 de Junho, Edna Gonçalves, membro da Associação
Portuguesa de Cuidados Paliativos, irá abordar a questão dos
Cuidados Paliativos: metas e
práticas. A 14 de Junho é a vez
do padre Bruno Nobre reflectir
sobre a Eutanásia e o Suicídio
Assistido. O itinerário de conferências termina a 21 de Junho
com o tema da Distanásia, com
a enfermeira Paula Margarida e
o padre Jorge Vilaça.
A Peregrinação dos Frágeis, a
realizar no dia 16 de Junho, integra também este itinerário.
"As questões de fim de vida
constituem uma das preocupações fundamentais do Homem
contemporâneo e, naturalmente, essas preocupações são as-

Agenda
FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

31 MAI
MOSTEI

RO DE
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UMA DIR P'S E
COM DE CTA
U
21H19 S
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Domingo, das 10h00 às 11h00

sumidas pela Igreja. Multiplicam-se estudos, simpósios, petições, projectos de lei... E, mais
dia menos dia, seremos chamados a reflectir novamente sobre
estes temas, a redefinir os termos e a reavaliar as questões
directamente ligadas à dignidade humana. Queremos falar
de coisas complicadas usando
palavras simples, acessíveis à
maioria das pessoas", explicou
a Pastoral da Saúde.

O programa Ser Igreja entrevista esta
semana o Conego Hermenegildo Faria.
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10€
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Caminhada Cuidar da Casa Comum
tem lugar a 2 de Junho
Está marcada para Domingo, dia
2 de Junho, uma caminhada pela importância de "Cuidar da Casa Comum" que parte da Sé de
Braga e vai limpar parte da via
pedonal do Rio Este.
A caminhada é organizada por
Sandra Gomes, nutricionista e
membro da Comunidade de Vida Cristã do CAB, com os objectivos de "orar, limpar um pequeno caminho da nossa Casa
Comum, caminhar e conviver no
Encontro com o Outro".

A concentração está marcada na entrada da Sé Catedral às
8h15, havendo missa às 8h30. A
caminhada inicia às 9h30 e segue pela via pedonal do Rio Este
entre Maximinos e Santa Tecla,
voltando depois à Sé, com limpeza ao longo do caminho. O final está marcado para as 11h15.
A responsável recomenda aos
participantes levar água, chapéu, calçado confortável, sacos
e luvas ou pinça para apanhar
o lixo.

Director: Damião A. Gonçalves Pereira · Coordenação: Departamento Arquidiocesano
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D. José
Tolentino
Mendonça
Um Deus que
dança

É um livro cujo conteúdo não foi pensado,
originalmente, para ser lido, mas para ser
escutado. A primeira parte é constituída
por um conjunto de meditações intituladas
Sete Pausas na Beleza.A segunda parte
consta de orações poéticas lidas, ao
longo de meses, aos microfones da
Rádio Renascença. Estes dois conjuntos
integram-se harmoniosamente,
constituindo um itinerário orante para o
quotidiano da vida cristã.
Fale connosco no

* Na entrega deste cupão. Campanha válida
de 30 de Maio a 6 de Junho de 2019.

