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Papa alerta para “novos
pregadores” que se apegam
ao passado

Beijos do padre

O Papa Francisco criticou ontem os “novos pregadores” que se apegam ao passado e se apresentam como “guardiães da verdade” do Cristianismo.
“Ainda hoje, não faltam pregadores que, especialmente através dos novos meios de comunicação,
podem perturbar as comunidades”, advertiu Francisco, na audiência pública semanal no Vaticano.
Partindo de um dos livros do Novo Testamento,
a Carta de São Paulo aos Gálatas, o Papa criticou
quem se apresenta “não para anunciar o Evangelho de Deus que ama o homem em Jesus Crucificado e Ressuscitado, mas para reiterar com insistência, como verdadeiros ‘guardiães da verdade’,
como se autodenominam, qual é a melhor maneira
de ser cristão”.

Religiões querem contribuir
para a preparação dos 50
anos do 25 de Abril
O Grupo de Trabalho para o Diálogo Inter-religioso (GTDIR) assumiu hoje que as religiões querem
“contribuir” para a “preparação e celebração” dos
50 anos do 25 de Abril de 1974, na conferência
sobre os ‘20 anos da Lei da Liberdade Religiosa’.
“Atendendo à importância da Constituição da República e da Lei da Liberdade Religiosa para as
confissões, sugerimos que também que as religiões possam contribuir para a preparação e celebração dos 50 anos do 25 de Abril”, disse o padre Peter Stilwell, em representação do GTDIR.
A conferência ‘20 anos da Lei da Liberdade Religiosa’ foi promovida hoje pela Comissão da Liberdade Religiosa (CLR), em parceria com o Alto
Comissariado para as Migrações (ACM, I.P.) e com
o apoio do Grupo de Trabalho para o Diálogo Inter-religioso, na Fundação Calouste Gulbenkian,
em Lisboa, e a sessão transmitida online.

José lima
Padre

L

i com agrado as páginas de um dos retiros
da Conferência Episcopal Portuguesa; contou com a participação de D.
Seán O’MELLEY, cardeal arcebispo de Boston. As reflexões, que fazem parte desta obra (Procura-se Amigos
e Lavadores de Pés, Prior Velho, Paulinas, 2019), dedicam
algumas páginas ao título em
epígrafe. Um assunto para reflectir, particularmente em
nossos dias.
Os temas de toda a obra
reflectem muito humor, caraterística bem evidenciada no cardeal, na sua prática
pastoral e nos seus escritos,
desde há muito tempo.
Partilho algumas notas
dispersas sobre a questão, no
intuito de pensar um pouco
nos comportamentos diários
de tantos.
O padre é consagrado a
Jesus Cristo, e, nesse sentido,

começa liturgicamente a Eucaristia por dar um beijo ao
altar, osculando o mistério de
Cristo pelo qual se dá inteiramente no dia a dia, em todas
as suas obras. Saúda afetuosamente o altar, quando celebra
a Eucaristia, significando assim o seu enlevo na entrega
ao Senhor, que Se oferece a
todos na dupla Mesa, a da Palavra e a do Pão. O seu beijo
é litúrgico, mostrando assim
que se entrega continuamente pelo bem-estar do Mundo, na assembleia que naquele lugar se reúne. O centro é
o altar, donde Cristo se entrega por todos e para todos.
Este beijo é sagrado pelo sacramento que o padre intenta celebrar com toda a Comunidade: “beijar o altar tem de
ser penhor do nosso apego
a Cristo, da nossa lealdade e
amizade para com Ele” (59).
Na Eucaristia, o padre
dá em seguida um beijo no
Evangelho (no evangeliário ou no lecionário), depois
de proclamar o texto de cada
dia: beijo sagrado de respeito,
simbolizando a afeição constante pela Palavra de Deus
que quotidianamente nutre a
sua vida e a de todos os seus,
o Povo de Deus. O padre beija a Palavra, pois diariamente
anuncia o Evangelho e o partilha com todos. É o seu ministério que saúda com afeto
e a ele se dedica.
Por fim volta a beijar o al-

tar, pois a sua vida é a continuação da entrega de Cristo
ao mundo, a sua vida é gasta em benefício de Cristo
que continua a dar-se: na vida do mundo, continua a celebrar em singelas ações ou
em grandes acontecimentos.
Entrega-se para que “todos
tenham vida e a tenham em
abundância”.
Ainda na Liturgia, o padre, em regiões onde o costume é consagrado, dá e manda dar o beijo de paz ao seu
povo, querendo dizer que o
sacramento que realizam faz
da comunidade e do mundo um ambiente de paz, onde o amor de Deus é vivido
comunitariamente.
Em sexta feira santa, o padre dá um beijo na Cruz, adorando-a como lugar de redenção definitiva de toda a
humanidade. A cruz de Cristo está no seu coração: a ela se
abraça quotidianamente. “O
medo da cruz é que nos torna
medíocres” (94). O padre não
foge da cruz, mas abraça-a.
O padre, em todos os beijos que dá, promove a comunhão, vive-a, representa a comunidade e partilha/anuncia o Evangelho com todos: “é
o tipo da comunhão”, como
dizia uma criança à saída da
missa (201). Beijando Cristo,
a cruz, o altar, o padre abraça com amor tudo o que faz,
é um homem da comunhão,
como dizia São João Paulo II.
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Dia mundial dos avós e dos idosos

Papa quer idosos a construir
o mundo de amanhã
20 DE JUNHO 2021 · Abramos nossos

corações aos refugiados, façamos
nossas as suas tristezas, as suas alegrias; aprendamos com sua corajosa resiliência! Assim, todos juntos,
faremos crescer uma comunidade
mais humana, uma só grande família.
#WorldRefugeeDay
21 DE JUNHO 2021 · Cristo vive e quer
que cada um de vós viva. Ele é a verdadeira beleza e juventude deste
mundo. Tudo o que toca torna-se jovem, fica novo, enche-se de vida.
22 DE JUNHO 2021 · N? Querida avó,

querido avô! A proximidade do Senhor dará – mesmo aos mais frágeis de nós – a força para empreender um novo caminho pelas estradas
do sonho, da memória e da oração.
#DiadosAvósedosIdosos

Moçambique

Risco de ataque dos
terroristas a Pemba levou
religiosas a sair da cidade
A fundação pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre
(AIS) alertou para o agravamento da insegurança na cidade de Pemba, no norte de Moçambique,
que é palco de ataques desde 2017.
“Há já, entre as congregações religiosas presentes na cidade de Pemba, a capital de Cabo Delgado, quem esteja a procurar estabelecer-se noutras
províncias moçambicanas mais distantes do epicentro da ameaça jihadista”, indica a fundação.
O padre Kwiriwi Fonseca, responsável pela comunicação da Diocese de Pemba, confirma o sentimento de receio e adianta que há quem procure
pôr em prática um “plano B” face à ameaça de um
possível ataque na própria cidade.
“A Diocese de Pemba sabe de que o povo de Cabo Delgado vive a questão do medo, da insegurança [perante] um ataque, por exemplo, à cidade
de Pemba. O que nós sabemos e estamos também rezando bastante é para que isso não venha a
acontecer, mas, por outro lado, estamo-nos a tentar precaver”, indica.

O Papa Francisco afirma, na mensagem para o Dia
Mundial dos Avós e dos Idosos, que os idosos têm uma
“renovada
vocação”
para
anunciar o Evangelho. A mensagem para a primeira comemoração deste novo dia
mundial foi publicada esta
terça-feira.
Para o Pontífice, independentemente da idade, não
existe hora para os idosos se
aposentarem “da tarefa de
anunciarem o Evangelho, da
tarefa de transmitir as tradições aos netos”, assim como
“o Senhor é eterno e nunca vai
para a reforma. Nunca”.
“Portanto existe uma renovada vocação, também para ti, num momento crucial
da história. Perguntar-te-ás:
Mas, como é possível? As minhas energias vão-se exaurindo e não creio que possa ainda fazer muito. Como posso começar a comportar-me
de maneira diferente, quando
o hábito se tornou a regra da
minha existência? Como posso
dedicar-me a quem é mais pobre, se já tenho tantas preocupações com a minha família?
Como posso alongar o meu
olhar, se não me é permitido
sequer sair da residência onde vivo? Não é um fardo já demasiado pesado a minha solidão?”, questiona.
Bergoglio sugere aos idosos que leiam todos os dias
uma página do Evangelho, até
porque os mensageiros do Senhor também chegam através
da Palavra Divina e poderão
ajudar os mais velhos a entender o que Deus lhes pede actualmente. O Papa também
dá mesmo como exemplo a
sua própria situação, chamado a ser Bispo de Roma quando tinha chegado “à idade da
aposentação”.
“No Evangelho de Mateus,
Jesus diz aos Apóstolos: «Ide,
pois, fazei discípulos de todos
os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a
cumprir tudo quanto vos tenho mandado» (28, 19-20). Estas palavras são dirigidas também a nós, hoje, e ajudam-nos
a entender melhor que a nossa
vocação é salvaguardar as raízes, transmitir a fé aos jovens

e cuidar dos pequeninos. (...)
Não vos esqueçais disto”, pede.
O Papa Francisco começa por explicar que “«Eu estou contigo todos os dias» (cf.
Mt 28, 20) é a promessa que
o Senhor fez aos discípulos
antes de subir ao Céu; e hoje repete-a também a ti, querido avô e querida avó. Sim, a
ti! «Eu estou contigo todos os
dias» são também as palavras
que eu, Bispo de Roma e idoso como tu, gostaria de te dirigir por ocasião deste primeiro Dia Mundial dos Avós e dos
Idosos: toda a Igreja está solidária contigo – ou melhor,
connosco –, preocupa-se contigo, ama-te e não quer deixar-te abandonado”.
Francisco reconhece que
este é um tempo difícil, com
a pandemia como uma “tempestade inesperada e furiosa, uma dura provação” que
se abateu sobre todos, em especial sobre os idosos, já que
muitos adoeceram e outros
tantos faleceram.
“Ora, mesmo quando tudo parece escuro, como nestes
meses de pandemia, o Senhor
continua a enviar anjos para
consolar a nossa solidão repetindo-nos: «Eu estou contigo todos os dias». Di-lo a ti, di-lo a mim, a todos. Está aqui o
sentido deste Dia Mundial que
eu quis celebrado pela primeira vez precisamente neste ano,
depois dum longo isolamento e com uma retomada ainda
lenta da vida social: oxalá cada
avô, cada idoso, cada avó, cada
idosa – especialmente quem
dentre vós está mais sozinho
– receba a visita de um anjo!”,
reconforta o Papa Francisco.
Para o Santo Padre, esses
anjos poderão, por vezes, ter
o rosto de netos, bisnetos, familiares, amigos e até mesmo
conhecidos.
“Neste período, aprende-

mos a entender como são importantes, para cada um de
nós, os abraços e as visitas, e
muito me entristece o facto de
as mesmas não serem ainda
possíveis em alguns lugares”,
diz Francisco.
O Papa Francisco fala de
uma renovada vocação para os
idosos e diz que, independentemente das suas idades ou situações, O Pontífice reiterou a
ideia de que “ninguém se salva
sozinho” e que não é possível
sair-se da pandemia igual: só
melhor, ou pior. Assim, espera que os idosos possam ajudar a construir um mundo de
amanhã assente na fraternidade social e em três pilares distintos: os sonhos, a memória e
a oração.
“O futuro do mundo está
nesta aliança entre os jovens e
os idosos. Quem, senão os jovens, pode agarrar os sonhos
dos idosos e levá-los por diante? Mas, para isso, é necessário
continuar a sonhar: nos nossos sonhos de justiça, de paz,
de solidariedade reside a possibilidade de os nossos jovens
terem novas visões e, juntos,
construirmos o futuro. É preciso que testemunhes, também tu, a possibilidade de se
sair renovado duma experiência dolorosa. E tenho a certeza
de que não será a única, pois,
na tua vida, terás tido tantas
e sempre conseguiste triunfar delas. E, dessa experiência
que tens, aprende como sair
da provação actual”, apela.
O Papa Francisco aponta ainda Bento XVI e Carlos
de Foucauld como exemplos
de oração, dizendo aos idosos que as suas histórias mostram como é possível “mesmo na solidão do próprio deserto, interceder pelos pobres
do mundo inteiro e tornar-se
verdadeiramente um irmão e
uma irmã universal”.
© CNS/PAUL HARING
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"O MUSEU
É GRATIDÃO
AO PASSADO"
JOÃO PEDRO QUESADO (ENTREVISTA E FOTOS)

O cónego José paulo abreu dirige, desde 2002, o museu
pio xii, que reabriu em maio com a exposição permanente
reestruturada e enriquecida com duas novas colecções.
AO Igreja Viva falou das renovações e de como é o museu
agora.

[Igreja Viva] Que renovações
é que foram feitas no Museu
Pio XII?
[Cónego José Paulo Abreu]
As renovações foram para
reordenar o museu, dando-lhe capacidade para assumir
as novas colecções que apareceram. Pensamos em expor estas colecções separadamente, mas entendemos que
o melhor seria enquadrá-las
na história normal que o museu conta. Para podermos fazer isto tivemos que reformular toda a exposição do
museu, para que as colecções
encaixassem no seu devido
sítio. A reformulação do museu foi, portanto, total.
[Igreja Viva] Que novas colecções são estas?
[Cón. José Paulo] Uma foi entregue pelo Dr. Hamilton
Gonçalves e sua esposa, uma
colecção de 100 peças que termina com o terço em ouro do
centenário de Fátima. Essa colecção de ourivesaria versa sobre Cristo e muitas peças têm
que ver com relicários e com
Nossa Senhora. A outra foi entregue por José Maurício Teixeira Pereira, que nos ofereceu 13 calvários em imitação
do estilo indo-europeu e um
crucifixo também desse estilo.
[Igreja Viva] Qual é a história contada pelo Museu neste
momento, então?

[Cón. José Paulo] O Museu
inicia-se pela parte da arqueologia – que nos permite contar a história da Humanidade através dos utensílios
que nos chegaram, começando no tempo do paleolítico
algures lá para 250 mil anos
antes de Cristo, passando depois pelos períodos mesolítico, neolítico, a Idade dos
Metais… Essa parte foi enriquecida com algumas peças.
Conseguimos contar toda esta história da Humanidade, o
homem e os seu artefactos, o
homem e a sua sobrevivência, o homem e as suas crenças, o homem e a sua relação
com os demais, e terminamos a primeira fase da exposição falando dos Romanos, a
civilização que teve mais impacto nesta zona. Deles, felizmente, temos imensa documentação – pedras, moedas,
cerâmicas, todos esses vestígios que por cá deixaram
abundantemente. Depois, seguindo este percurso do tempo, uma Luz brilhou nas trevas, Cristo apareceu no meio
da Humanidade, e a partir daí
começamos a contar a história do Cristianismo, onde se
insere a colecção que motivou as mudanças no Museu.
Esta segunda parte do museu
acaba por abarcar, sobretudo,
a colecção de arte sacra, enquanto a primeira abarcava
sobretudo a colecção de ar-

queologia, e com a exposição
que temos montada conseguimos respeitar o ADN deste Museu, que é fortíssimo
em arqueologia e também
em arte sacra. Começamos
então a contar a história de
Cristo, dos apóstolos, a Paixão, a Ressurreição e este núcleo da Cristologia é, de facto, o mais forte. Esta parte recebeu o importante contributo de Maurício Pereira, com
os calvários e crucifixos.
[Igreja Viva] Como é que o
Museu prossegue até hoje?
[Cón. José Paulo] A partir daqui arrancamos para a história da Igreja até aos dias de
hoje. Começamos pela Assunção de Nossa Senhora,
pelos apóstolos e pelos evangelistas, dos quais temos belíssimas representações, na
iconografia habitual: São
Marcos na figura do leão,
São Mateus na figura do homem, São Lucas na figura do
touro e São João na figura da
águia. O primeiro tempo do
Cristianismo é o tempo dos
mártires, de quem temos

muita escultura e também
relicários de vários tipos –
braços, árvores, esculturas,
bustos. Temos uma secção
que recria estes primeiros
quatro séculos do Cristianismo e depois passamos para
um novo tempo, o da Europa cristã, que é também a altura das invasões dos povos
ditos bárbaros. Nessa secção
apontamos três grandes figuras desse período, Santo
Agostinho, São Martinho de
Dume e São Frutuoso. Esses
constituem a primeira grande onda de santos, a que se
vai juntar São Bento de Núrsia, que nós aqui conhecemos por São Bento da Porta
Aberta. Ou seja, temos aqui
um primeiro lastro de santidade medieval que, entre
outros contributos, trouxe a
reconversão da Europa – que
já era cristã mas que retrocedeu aquando das invasões.
Avançando, conhecemos depois uma plêiade de outros
grandes santos que ajudaram
à conversão da burguesia. A
dada altura dá-se a migração
dos povos dos campos para

a cidade e alguns deixam de
viver directamente da terra e
passam a viver do comércio
com os produtos da terra, e
era preciso evangelizar estas
novas gentes. Esse é o período em que nos aparece o São
Bernardo de Claraval e as ordens mendicantes: os franciscanos, os dominicanos e
os carmelitas. Há aqui algumas figuras que não são iludíveis, como o São Francisco de Assis ou o São Domingos de Gusmão, mas ligado a
São Francisco temos uma figura portuguesa muito importante, o Santo António de
Lisboa. Esse período medieval, um período de recolha
de saberes, ainda nos permite tocar numa outra grande
figura, São Tomás de Aquino. Na Idade Média temos o
tempo das construções dos
povos bárbaros, depois temos um grande estilo, o românico, depois o gótico. Mas
também temos uma catedral
do saber teológico, uma catedral para além das pedras.
E esta catedral do saber teológico é a suma teológica do
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Nós partilhamos com
todos os museus esta
dimensão histórica, esta
dimensão civilizacional.
No caso dos museus
da Igreja e no caso
concreto deste Museu,
nós percebemos que a
arte é evangelização, é
pastoral, que a arte é
púlpito.

São Tomás de Aquino. Também fazemos alusão ao Decreto de Graciano, outra catedral, mas do saber jurídico.
Esta secção vai até ao período do Renascimento. Sobre
esse período focamos, naturalmente, aquilo que aconteceu na arte, mostramos o estilo barroco, e focamos numa personagem muito importante nesse período, que
é São Bartolomeu dos Mártires, importante em Braga
e no Concílio de Trento, na
reforma que a Igreja sofreu
nesse tempo – e de quem temos exposto o altar portátil
que ele levava em visita pastoral. Estamos na Idade Moderna, que também é o tempo dos Jesuítas e outras novas ordens religiosas – mas
foram os Jesuítas que tomaram conta desta casa, e temos imensos vestígios disso. E temos também o período dos Descobrimentos e das
missões. As missões estão representadas com algumas
peças de muita valia, entre
elas uma colecção única de
moedas chinesas.

[Igreja Viva] Ao aproximarmo-nos da actualidade começa a notar-se uma mudança de paradigma, correcto?
[Cón. José Paulo] Sim. Na fase contemporânea, que começa com a Revolução Francesa – que trouxe muitas coisas boas, como a abertura à
ciência, à filosofia e direitos
humanos, mas também muito anticlericalismo e ateísmo
– inicia-se um período em
que a Igreja se tem que relacionar com o mundo de uma
forma diferente. Num primeiro momento essa relação
é tensa e, à medida que a revolução chega aos vários países, sente-se essa tensão, com
a expulsão de ordens religiosas e a expropriação de bens,
por exemplo. Mas a Igreja,
por muito que a quisessem
encurralar na sacristia, conseguiu sempre respirar na
rua. Respirou sobretudo pela vertente social. Nós mostramos isso focando no Instituto Monsenhor Airosa, focamos as Oficinas de São José, o Colégio de São Caetano,
as Convertidas e o Projecto
Homem. Focamos também
grandes personagens que estiveram na relação do Estado
com a Igreja, afunilando um
pouco em Braga para falar de
D. Manuel Vieira de Matos,
D. Francisco Maria da Silva
e o novo conceito de relação
com o mundo, protagonizado por D. Jorge Ortiga e pelo Papa Francisco. Estamos
a falar de gente que encara
o mundo com positividade,
com simpatia, com vontade
de unidade e com vontade de
estabelecer pontes. Para além
disso focamos três grandes
devoções: ao Sagrado Coração de Jesus, à Eucaristia e a
devoção Mariana.
[Igreja Viva] Qual é a história
do Museu Pio XII?
[Cón. José Paulo] Este Museu tem três grandes marcos. O primeiro grande marco é o cónego Luciano Afonso dos Santos, uma homem
apaixonado pela arqueologia
que participou em várias escavações e a quem devemos
a escavação do hipocausto
que podemos ver na entrada do Seminário Conciliar –
que deu para perceber que há
toda uma Braga romana por
debaixo deste edifício. Ou seja, o cónego Luciano foi um
grande recolector. Sendo um
homem da Igreja e pregador,
nas paróquias também conseguia detectar as peças de
arte sacra que interessariam
para integrar a colecção do
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Museu, que lá foi conseguindo. Essas peças foram sendo
expostas conforme o espaço disponível, que era muito menor porque o Seminário funcionava com muitos
mais alunos. Com o tempo
percebeu-se que era necessário expor melhor as peças –
nunca em detrimento do trabalho do cónego Luciano – e
pensou-se numa reformulação do Museu. Essa reformulação aconteceu e foi inaugurada em 2002. A exposição
montada na altura devia ter
sido temporária, mas as contenções orçamentais, a eterna
falta de verba, fez com que
o que era para seis meses se
perenizasse até à fase actual,
até 2021, ano desta última
remodelação.
[Igreja Viva] Que importância tem uma unidade cultural
como este museu para a cidade de Braga?
[Cón. José Paulo] O nosso
museu tem uma vocação comum a todos os museus, a de
fazer História e de tornar viva a História, fazer memória
e trazer para o presente aquilo que o passado nos legou. O
museu não é um dinossauro,
o museu não é verdete, não
é ferrugem. O museu põe
no hoje o que é a história da
Humanidade, da qual somos
herdeiros, e que achamos que
traduz a civilização, a cultura,
a arte, a fé, a espiritualidade de todo um povo que nos
antecede e que nos marca. O
museu é história viva, o museu é gratidão ao passado, é
civilização e cultura, coloca
no presente tudo o que merece estar cá pelo seu passado. Nós partilhamos com todos os museus esta dimensão
histórica, esta dimensão civilizacional. No caso dos museus da Igreja e no caso concreto deste Museu, nós percebemos que a arte é evangelização, é pastoral, que a arte
é púlpito. Para muita gente
hoje, o contacto que tem com
a Igreja é o belo, é a chamada
via pulchritudinis, a via da beleza. Nós queremos ser ponte
e diálogo com o mundo, incluindo os menos crentes, os
não-crentes, os indiferentes,
os ateus, seja quem for. Este Museu é global, é para todos os olhares, para todos os
corações e entendimentos, e
consegue falar a toda a gente – se não na linha da fé, fala
na linha da cultura. Nós queremos ser essa evangelização
e púlpito, e queremos provocar o encontro das criaturas
com o Criador.
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“Estava admirado com a falta de fé daquela gente”
XIV Domingo comum

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES

itinerário
Um arranjo floral semelhante ao da semana anterior, com a presença do
círio, mas sem estar aceso.

LITURGIA da palavra
LEITURA I Ez 2, 2-5
Leitura da Profecia de Ezequiel
Naqueles dias, o Espírito entrou em mim
e fez-me levantar. Ouvi então Alguém
que me dizia: “Filho do homem, Eu te
envio aos filhos de Israel, a um povo
rebelde que se revoltou contra Mim. Eles
e seus pais ofenderam-Me até ao dia de
hoje. É a esses filhos de cabeça dura e
coração obstinado que te envio, para lhes
dizeres: ‘Eis o que diz o Senhor’. Podem
escutar-te ou não – porque são uma casa
de rebeldes –, mas saberão que há um
profeta no meio deles”.
Salmo responsorial
Salmo 122 (123), 1-2a.2bcd.3-4 (R. 2cd)
Refrão: Os nossos olhos estão postos
no Senhor, até que Se compadeça de
nós.
LEITURA II 2 Cor 12, 7-10
Leitura da Segunda Epístola do
apóstolo S. Paulo aos Coríntios
Irmãos: Para que a grandeza das
revelações não me ensoberbeça, foi-me
deixado um espinho na carne, – um anjo
de Satanás que me esbofeteia – para
que não me orgulhe. Por três vezes
roguei ao Senhor que o apartasse de
mim. Mas Ele disse-me: “Basta-te a
minha graça, porque é na fraqueza que
se manifesta todo o meu poder”. Por
isso, de boa vontade me gloriarei das
minhas fraquezas, para que habite em
mim o poder de Cristo. Alegro-me nas
minhas fraquezas, nas afrontas, nas
adversidades, nas perseguições e nas
angústias sofridas por amor de Cristo,
porque, quando sou fraco, então é que
sou forte.

EVANGELHO Mc 6, 1-6
Evangelho de Nosso Senhor Jesus
Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo, Jesus dirigiu-Se à sua
terra e os discípulos acompanharamn’O. Quando chegou o sábado, começou
a ensinar na sinagoga. Os numerosos
ouvintes estavam admirados e diziam:
“De onde Lhe vem tudo isto? Que
sabedoria é esta que Lhe foi dada e os
prodigiosos milagres feitos por suas
mãos? Não é Ele o carpinteiro, filho de
Maria, e irmão de Tiago, de José, de Judas
e de Simão? E não estão as suas irmãs
aqui entre nós?”. E ficavam perplexos
a seu respeito. Jesus disse-lhes: “Um
profeta só é desprezado na sua terra,
entre os seus parentes e em sua casa”.
E não podia ali fazer qualquer milagre;
apenas curou alguns doentes, impondolhes as mãos. Estava admirado com a
falta de fé daquela gente. E percorria as
aldeias dos arredores, ensinando.

REFLEXÃO
A dificuldade em ser profeta ou, noutros
termos, os contratempos no testemunho
quotidiano da fé constitui a unidade
temática deste domingo. Situação que,
porventura, se repete no seio das nossas
famílias e das comunidades paroquiais…
“A falta de fé daquela gente”
Jesus Cristo, ao voltar à terra em que
cresceu, Nazaré, é desprezado “entre os
seus parentes e em sua casa”. A conclusão
é muito dura: “Estava admirado com a falta
de fé daquela gente”.
O conhecimento que tinham (eram
vizinhos ou familiares, cresceram juntos,
brincaram nos mesmos sítios, alguns
acompanharam-no durante trinta anos),
em vez de ser uma vantagem torna-se um
empecilho para acolher os sinais divinos
realizados através de Jesus.

Com o coração fechado, aquelas pessoas
reagem com perguntas que são mais
afirmações desconfiadas do que a
sincera busca de respostas; expressam
desconfiança e ironia que, juntas, estão
mais do lado da rejeição do que da
aceitação.
Algumas pessoas continuam a reclamar a
necessidade de provas para acreditarem e
não se dão conta de que o problema delas é
terem o coração fechado ao dom de Deus.
Tal e qual como aqueles habitantes de
Nazaré, na Galileia.
A desconfiança impede a fecundidade da
vida, torna-nos estéreis. “Não há nada pior
que semear e fomentar a desconfiança. Ao
contrário, podemos fomentar a confiança
em toda a parte onde seja possível. Ela
continuará a ser para nós um dos maiores
dons, entre os mais raros e belos” (Dietrich
Bonhoeffer).
A fé não se circunscreve a uma lógica
segundo as regras humanas; não se detém
em créditos familiares ou universitários. A
experiência de fé rege-se pelos critérios da
confiança e da entrega, da surpresa e do
espanto, manifesta-se como novo modo de
interpretar a realidade, a partir da presença
salvadora de Deus.
A fé como confiança não está na clareza
das respostas predefinidas e definitivas,
não está nas supostas seguranças de que
tudo vai correr sempre sem problemas.
Está na sinceridade do coração que vacila e
confia, em busca permanente.
Este ‘episódio’ serve de alerta, a nós que
até sabemos algumas ou muitas coisas
sobre Jesus Cristo. Somos hoje os seus
‘conterrâneos’, a sua família. Não pensemos
que o facto de conhecermos Jesus Cristo é
suficiente para vivermos como cristãos!
Paradoxo
A fé cristã não se encerra num catálogo de
dogmas, um conjunto de conhecimentos
adquiridos e confirmados apenas pela
inteligência. A fé também não é um
sentimento delicodoce que anula qualquer

forma de privação ou provação, hostilidade
e sofrimento.
Quando nos julgamos detentores de todas
as respostas ou quando mergulhamos na
armadilha da positividade tóxica, estamos
muito perto ou já em atitude de ‘falta de fé’.
A pretensão de tudo querer controlar
impede de acolher a surpresa e o dom. Essa
é a característica própria da ‘falta de fé’. O
crente, ao contrário, permanece aberto à
novidade, mesmo quando lhe chega de
maneira mais ou menos enigmática. A fé
cristã vive-se no paradoxo da fraqueza
que se torna força, da vitória mediante a
derrota.
Reflexão preparada por Laboratório
da Fé in www.laboratoriodafe.pt

Semear caridade
Acólitos
O salmista descreve a força orante do olhar;
os seus olhos voltam-se para o Senhor seu
Deus até que Ele se compadeça. O ministro
do altar deve ter o cuidado de, em cada
momento, rezar com o corpo todo: ora a
oração se exprime pela genuflexão, pela
inclinação ou pelo sinal da cruz. Todavia,
é o olhar que mais traduz a verdade do
compromisso interior na oração comum ou
individual: “Os olhos são a luz da alma”.
Leitores
“O melhor conceito que o pregador leva
ao púlpito é o que de sua vida têm os
ouvintes”, dizia o Pe. António Vieira.
Os conterrâneos de Jesus, ouvindo o
Evangelho da sua boca, tinham primeiro
diante de si a imagem do homem simples
e de vida modesta em Nazaré e achavam,
erradamente, isso incompatível com a
sabedoria da Sua palavra. O leitor terá
sempre cuidado para que a sua vida não
descredibilize o que anuncia.
Ministros Extraordinários
da Comunhão
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Eucologia

Sair em missão de amar

Sugestão de cânticos

Orações presidenciais: Orações do Domingo XIV
do Tempo Comum (Missal Romano, 408)
Oração Eucarística: Oração Eucarística V/A com
prefácio próprio (Missal Romano, 1157ss)

Agora, vamos da missa para a missão, com a
benção de Deus para sermos benção nos lugares
que habitamos. Como é que, na normalidade dos
meus dias, vou testemunhar o amor de Deus?

– Entrada: Povo de Reis – L. Deiss
– Apresentação dos dons: O Espírito de Deus repousou sobre
mim – Az. Oliveira
– Comunhão: Apareceu entre nós um grande profeta – Az.
Oliveira
– Final: O amor de Deus repousa em mim – M. Luís

“Um profeta só é desprezado na sua terra,
entre os seus parentes e em sua casa”. Os
MEC, talvez mais do que ninguém, sentem
na pele esta rejeição por parte de muitos:
“Aquele anda na Igreja a dar o Senhor e nós
sabemos bem quem ele é!” Por isso, o MEC
deve ter uma vida o mais simples e discreta
possível para não dar a estes comentários
o mínimo fundamento e, depois, ser o mais
alheio possível a essas bisbilhotices vãs.
Músicos
Grande parte do ministério de Jesus foi
exercido nas praças e caminhos. É certo
que, por vezes, ele evangelizava nas
sinagogas e no Templo, nos seus contextos
litúrgicos e musicais. Todavia, nem foi
nesses sítios que a sua palavra foi melhor
acolhida. A força da Palavra de Deus não
está no seu invólucro musical, mas na
própria Palavra criadora e redentora. A
música litúrgica existe para tornar essa
força ainda maior.

Celebrar em comunidade
Preparação Penitencial
V. Senhor, pelas vezes em que vivemos
mais carregados com a disciplina da lei

do que leves com a ternura Deus, Senhor,
tende piedade de nós!
R. Senhor, tende piedade de nós!
V. Cristo, pelas vezes em que vivemos mais
cautelosos sob os mandamentos do que
pioneiros das Bem-Aventuranças, Cristo,
tende piedade de nós!
R. Cristo, tende piedade de nós!
V. Senhor, pelas vezes em que vivemos
mais atados pelas doutrinas do que libertos
pelo Evangelho, Senhor, tende piedade de
nós!
R. Senhor, tende piedade de nós!
Homilia
1. Marcos não tem relatos da infância
de Jesus. Por isso, busca narrar alguns
encontros d’Ele com o seu povo e a
sua família. O relato deste domingo
é surpreendente. Jesus foi rejeitado
precisamente pelos seus parentes e
familiares. É a primeira vez que Ele
experimenta uma rejeição coletiva, não
dos dirigentes religiosos, mas da sua
comunidade familiar. Os habitantes de
Nazaré pensam: o Filho de Deus não pode
vir assim, com mãos de carpinteiro, com
os problemas de todos. Não há nada de
sublime nisso. Nada de divino em tudo isso.
2. Também para nós, hoje, continua a

ser difícil crer n’Aquele que se revela
como um de nós. Não é fácil reconhecer
a passagem de Deus pelos caminhos
poeirentos da nossa vida, especialmente
quando essa passagem se reveste de
uma roupagem comum. Por vezes,
procuramos Deus no alto, o pastor de
constelações no infinto dos céus, quando
Ele, pelo contrário, está ajoelhado no chão
com as mãos na bacia para nos lavar os
pés.
3. Na verdade, a inteireza da vida
de Jesus coloca em questão a nossa
segurança, o nosso estilo de vida
e nossa vivência cristã. Entrar no
caminho do seguimento de Jesus
implica estar desapegado de todas as
falsas imagens que podemos fazer
sobre Ele. Se esperamos encontrar
um Jesus domesticado, aceitando o
ídolo que já nos é familiar, resvalamos
para vida cristã atrofiada e pesada,
centrada na doutrina, na lei, na moral,
e não no seguimento d’Aquele que, na
normalidade da vida, deixou transparecer
o amor do Pai.
Oração Universal
Irmãs e irmãos em Cristo: oremos a Deus,
amor todo-poderoso, que nos escuta

quando O invocamos, e apresentemos-Lhe
as nossas preces, dizendo:
R. Senhor, venha a nós o vosso Reino.
1. Pela Igreja, comunidade de curadores
feridos, para que manifeste o amor de Deus
nas suas obras no mundo. Oremos.
2. Pelos povos de toda a Terra, para que
sejam respeitados, na diversidade dos
seus dons e culturas, de modo que a
humanidade cresça na harmonia e na
beleza do seu rosto pluriforme. Oremos.
3. Por todos os emigrantes que regressam
de férias, para que viajem em segurança
e sejam recebidos pelos seus familiares e
comunidades na alegria e na comunhão.
Oremos.
4. Pelos que combatem a pandemia da
COVID-19 e os incêndios deste verão,
para que sejam apoiados, reconhecidos
e acompanhados na sua luta pela vida
das pessoas e pela defesa da nossa “Casa
Comum”. Oremos.

A versão completa do subsídio litúrgico encontra-se
disponível em www.arquidiocese-braga.pt/liturgia/
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Encontro Arquidiocesano junta
acólitos no Bom Jesus a 3 de Julho
O Departamento Arquidiocesano para a Liturgia vai levar a cabo o primeiro Encontro Arquidiocesano de Acólitos no dia 3
de Julho, sábado, durante a tarde, nos santuários do Bom Jesus e do Sameiro.
O encontro, que inicia às 14h30,
começa pelo pórtico dos Escadórios do Bom Jesus e terminará com um concerto de Claudine Pinheiro no Santuário do
Sameiro. De acordo com o Departamento, "o caminho será
feito por um itinerário visível,
permitindo reconhecer a profundidade do que não se vê de
forma imediata, através de diversas dinâmicas: a visita ao
Bom Jesus, a caminhada, o encontro com o Senhor Arcebispo, a celebração da Eucaristia, o
concerto".
A inscrição para o Encontro é
obrigatória e deve ser realizada
através do formulário online (ao

Agenda
Livraria
diário do minho

25 jun

WEBIN

30 AN
E DEPOOS
ECONO IS?
M
SOCIAL IA
AR

18H00

Livro da
semana

10€

Nascemos da Páscoa
qual pode aceder através desta
notícia no site da Arquidiocese)
até ao dia 30 de Junho. A participação tem um custo de cinco
euros, que cobre um kit, visita,
lanche e o concerto. Cada participante deve ainda levar consigo alba e máscara.

Luís Manuel Pereira
da Silva

29 jun
CENT
THEATRO GIL VI

E (BARCELOS)

O MOVIMENTO
DAS COISAS
21H00

EMLSF assinala fim
de actividades lectivas
A Escola Arquidiocesana de
Música Litúrgica – São Frutuoso irá assinalar o fim das
suas actividades lectivas deste ano com a participação na
Eucaristia das 18h na Igreja de
Santa Cruz no dia 27 de Junho,
domingo.
Serão cantados o Introito
e a Antífona de Comunhão
gregorianos próprios do 13º
Domingo do Tempo Comum,
assim como várias peças
polifónicas de Ricardo Campos, João Santos e Eurico
Carrapatoso e um Ordinário

da Missa de Hermenegildo
Faria.
De acordo com o cónego Hermenegildo Faria, a Escola Arquidiocesana retoma as actividades lectivas na primeira
semana de Outubro com uma
"vasta e maleável oferta formativa de forma a preparar os
cristãos para o bom exercício
dos diversos ministérios musicais litúrgicos".
Para mais informações, encontra-se disponível o endereço
electrónico emlsf@arquidiocese-braga.pt.
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HOTEL

30 jun
DO PARQ

UE, BO

M JESU
S
APRESE
“OS SET NTAÇÃO
EC
– D. ROD ASTELOS
R
MOURA IGO DE
TELES”
18H30

Fale connosco no

Os textos que compõem estas
páginas são transcrições das
conferências proferidas nos
encontros nacionais de Pastoral
Litúrgica, em Fátima, entre os
anos de 1997 e 2018. A estas
juntaram-se outros textos, por se
encontrarem no propósito primeiro
de fixar por escrito o que muitos de
nós fomos escutando.

Compre online em
www.livrariadm.pt

