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ENTREVISTA 

 "DANIEL FARIA ERA 
 EXTREMAMENTE 
 SIMPLES, UMA 
 CRIANÇA SÁBIA" 

© DR

As mulheres aspiram a casa para dentro dos pulmões
E muitas transformam-se em árvores cheias de ninhos - digo,

As mulheres - ainda que as casas apresentem os telhados inclinados
Ao peso dos pássaros que se abrigam.

É à janela dos filhos que as mulheres respiram
Sentadas nos degraus olhando para eles e muitas

Transformam-se em escadas

Muitas mulheres transformam-se em paisagens
Em árvores cheias de crianças trepando que se penduram

Nos ramos - no pescoço das mães - ainda que as árvores irradiem
Cheias de rebentos

As mulheres aspiram para dentro
E geram continuamente. Transformam-se em pomares.

Elas arrumam a casa
Elas põem a mesa

Ao redor do coração.

(de Homens Que São Como Lugares Mal Situados, 1998)

 AS MULHERES 
 ASPIRAM A 
CASA PARA 

 DENTRO DOS 
PULMÕES 

  D. CARLOS AZEVEDO, PROFESSOR, ORIENTADOR, 
  DIRECTOR ESPIRITUAL E AMIGO DE DANIEL FARIA  

P. 04-05
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Rosa, cor de Outubro

Carla Rodrigues
advogada

Cancro. Palavra maldita que invade o nosso vocabulário co-
mo se tivesse sido convidada para fazer parte da nossa vida. 
Doença cobarde que chega sorrateira, sem avisar, que alte-
ra os nossos planos, que arranca as nossas ilusões e mergu-

lha o nosso acordar num mar de dor e luta. Ao escrever estas linhas, 
recordo-me da minha infância: quando era criança não se dizia a 
palavra cancro. Morria-se com cancro, mas não se dizia a palavra, 
falava-se em “mal ruim”. Agora, já verbalizamos a palavra cancro, 
chamamos o inimigo pelo nome, mas quando o fazemos, instin-
tivamente, mudamos o tom de voz, como se a memória de todos 
os que (nos) partiram invadisse o nosso ser e exigisse, sem margem 
para negociações, um silêncio interior, um pesar doloroso, uma 
oração de saudade. Crescemos assim: na certeza que a doença se 
multiplica, indiferente à idade, ao sexo e ao estatuto social, indife-
rente à falta que as nossas pessoas nos fazem.

Outubro, vestido de rosa, é mês que nos vem falar deste mons-
tro silencioso, que nos vem lembrar: “Olha lá, a força mais eficaz 
de combater este inimigo, tão cruel e insensível, é através da pre-
venção!”. Ao insistir nesta tecla, urgente e sempre actual: prevenção, 
prevenção, prevenção, multiplicam-se os programas de apoio in-
ternacional e de sensibilização para o diagnóstico precoce do can-
cro, tornando mais próxima e possível a cura.

O que é o Outubro Rosa? É uma campanha anual que se reali-
za, mundialmente, durante o mês de Outubro, que visa alertar as 
mulheres, e a sociedade em geral, para a importância da prevenção 
e do diagnóstico precoce do cancro da mama (mais recentemente 
tem abarcado também o cancro do colo do útero). Teve início em 
1990, nos Estados Unidos da América, com um evento chamado 
“Corrida pela Cura”, que visava não apenas alertar a sociedade para 
a doença e para a prevenção, mas, sobretudo, angariar fundos pa-
ra intensificar os estudos e a investigação. Iniciativas como o Ou-
tubro Rosa permitem uma maior consciencialização para o cancro, 
impulsionam e multiplicam os cuidados diários, favorecem uma 
maior partilha de informação a todos os cantos da sociedade, tor-
nam possível uma maior sensibilização para a prevenção e para a 
importância do diagnóstico precoce, arrecadando fundos destina-
dos à investigação.

São detectados, anualmente, entre nós, cerca de 7.000 novos ca-
sos de cancro da mama! São cerca de 1.800 mulheres que morrem 
com esta doença. São cerca de 1.800 vidas interrompidas, de 1.800 
sonhos ceifados, de muitas mais que 1.800 famílias enlutadas, por 
ano. Como se detecta esta doença? Através, desde logo, da apalpa-
ção da mama, que devemos fazer, regularmente, em casa, para con-
seguir um diagnóstico precoce. Através de exames clínicos, de ma-
mografias e ecografias mamárias e, se necessário, de biópsias. Não 
há certezas absolutas, não há visões microscópicas, nem toques mi-
lagrosos. Cada caso é um caso, cada vida é uma vida, cada luta é 
uma luta… cada morte é um vazio. Sabemos o quanto já choramos e 
nos revoltamos com a perda de familiares e amigos, o quanto pro-
curamos na fé o conforto que a ciência não dá. Sabemos o que é 
deixar o mundo órfão, o que é deixar a vida amputada das pessoas 
que amamos, sabemos o que é a impotência perante a perda. E sa-
bemos a alegria da recuperação, o milagre do abraço, a força que 
nos move e que se veste de rosa. 

OOs bispos católicos da Escó-
cia anunciaram o desinvesti-
mento dos combustíveis fós-
seis em antecipação da ci-

meira COP26, a cimeira sobre alte-
rações climáticas que vai ter lugar em 
Glasgow a partir de 31 de Outubro.

Aos bispos católicos juntam-se 72 
outras organizações religiosas inter-
nacionais, da Austrália, Irlanda, Itália, 
Quénia, Nepal, Perú, Ucrânia, Reino 
Unido, os Estados Unidos e Zâmbia, 
num desinvestimento avaliado em 
mais de 4 mil milhões de euros.

As organizações britânicas in-
cluem todas as dioceses católicas 
escocesas e quatro dioceses católi-
cas na Inglaterra e no País de Gales. 
Entre as envolvidas estão as arqui-
dioceses de Glasgow, St. Andrews e 
Edinburgo, Birmingham, Southwark 
e as dioceses de Brentwood e Ports-
mouth, para além de cinco ordens 
religiosas católicas, incluindo as Re-
ligiosas da Assunção na Inglaterra, os 
Missionários Columbanos no Reino 
Unido, e a Universidade de St. Mary, 
em Twickenham.

O anúncio segue-se ao recente ape-
lo do Papa Francisco para enfrentar 
a “crise ecológica sem precedentes” 
antes da COP26 e exigências seme-
lhantes de activistas, como o grupo 
ambientalista cristão Operation Noah 
(Operação Noé), que pediram o fim 
imediato do financiamento de com-
bustíveis fósseis.

O bispo de Galloway, Bill Nolan, o 
porta-voz para o ambiente na Confe-
rência de Bispos Católicos da Escócia, 
disse: “Dado o dano que a produção e 
consumo de combustíveis fósseis es-
tá a causar ao ambiente e às popula-

INTERNACIONAL

Bispos escoceses desinvestem 
de combustíveis fósseis antes de 
cimeira climática

ções de países com rendimentos bai-
xos, não era correcto lucrar com in-
vestimento nessas empresas.”

Sugerindo que esta acção dos bis-
pos deve ser seguida por outras orga-
nizações, o bispo Nolan acrescentou 
que a justiça exige “que devemos afas-
tar-nos dos combustíveis fósseis”.

O reverendo Joshtrom Isaac Ku-
reeethadam, coordenador de ecologia 
e criação no Dicastério para o Serviço 
do Desenvolvimento Humano Inte-
gral, apresentou a decisão como uma 
“grande razão para celebração” e dis-
se que esta apresenta “uma clara exi-
gência para governos e investidores 
acabarem com a era dos combustíveis 
fósseis”.

O arcebispo de Birmingham, Ber-
nard Longley, disse que a decisão de 
desinvestir era “uma resposta tanto 
ao grito da terra como ao dos pobres, 
aproximando-nos mais do seu conso-
lo”. Ver “tantos unidos neste objecti-
vo”, disse Longley, “dá-me grande es-
perança para o futuro”.

Dentro e fora da Igreja, o movi-
mento de desinvestimento dos com-
bustíveis fósseis tem crescido expo-
nencialmente nos recentes anos. De 
acordo com um novo relatório, 1.485 
instituições com activos com um va-
lor combinado de mais de 37 biliões 
de euros comprometeram-se a desin-
vestir, uma subida face aos 49 mil mi-
lhões de euros em valor representa-
dos por esses compromissos em 2014. 
A Agência Internacional de Energia 
avisou no início deste ano que não 
pode haver novos investimentos em 
carvão, petróleo e gás para o mundo 
limitar o aquecimento global a menos 
de 1,5 graus Celsius.

Leia a notícia completa em https://www.diocese-braga.pt/
revistaimprensainternacional/noticia/30684/
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Papa francisco

25 DE OUTUBRO 2021 · Expresso a minha 
proximidade aos milhares de migran-
tes e refugiados na Líbia: Nunca esque-
ço de vocês; ouço seus gritos e rezo por 
vocês. Sintamo-nos todos responsáveis 
por estes nossos irmãos e irmãs, que há 
tantos anos são vítimas desta gravíssi-
ma situação.

24 DE OUTUBRO 2021 · "Jesus, tem pie-
dade de mim!”. Façamos nossa esta ora-
ção hoje. Repitamo-la. A Jesus, que tudo 
pode, é pedido tudo. Ele não vê a hora 
para derramar sua graça e a sua alegria 
em nossos corações. 

jornada mundial da juventude

JMJ Lisboa lança corrida 
global em Novembro
A organização da edição de 2023 da Jornada 
Mundial da Juventude (JMJ) lançou a WYD Glo-
bal Race, um evento entre os dias 21 e 30 de No-
vembro para angariar fundos para a preparação e 
realização do evento da Igreja Católica.
A corrida vai ser realizada em formato digital, 
com cada atleta a correr no seu contexto e os 
“tempos e distâncias são registadas por numa 
plataforma global, o que permite a participação e 
a competição entre todos, independentemente da 
sua geografia”. As verbas vão ser recolhidas “tan-
to através das inscrições, como dos patrocínios 
da corrida”.
As inscrições na WYD Global Race estão dispo-
níveis no site www.wydglobalrace.com ou fazen-
do o download da App.
Duarte Ricciardi, secretário-executivo da JMJ 
Lisboa 2023, explica que a organização aceitou 
“com gratidão e expectativa a proposta da Mo-
ve Sports para sermos parceiros de uma inicia-
tiva que, para além do seu carácter inovador, alia 
a prática do exercício físico à dimensão solidária 
e desejamos que os frutos desta corrida possam 
ajudar milhares de jovens a viver a experiên-
cia única de participar numa Jornada Mundial da 
Juventude”.

opinião

Do futuro com memória

José Lima
Padre

Este mês de Outubro 
termina com o refrão 
de anunciar o Evan-
gelho hodiernamente 

e dá lugar ao tradicional mês 
dedicado às Almas do Purga-
tório. Finda um período vol-
tado para as Missões em to-
da a Igreja e entra-se num ou-
tro consagrado aos que dei-
xaram este mundo e agora 
pertencem ao mundo invi-
sível, tendo deixado os seus 
na saudade, na nostalgia e na 
esperança.

Outrora faziam-se ofícios 
de oração por todos os en-
tes queridos e celebravam-se 
sentidas liturgias em benefí-
cio de quantos nos ajudaram 
a ser. Tantas celebrações hoje 
impossíveis em muitas paró-
quias, dada a escassez de clé-
rigos, as maleitas de alguns e 
a metamorfose dos ambien-
tes sociais: muitas formas de 

vida caíram em desuso pela 
transformação que foi opera-
da nos nossos meios culturais 
e sociais de vida. Acresce a isto 
a época que se vive de possí-
vel esmorecimento da pande-
mia. Perdemos muitos hábi-
tos bons durante ela e esque-
cemo-nos talvez de realidades 
essenciais. O tempo encobre 
dificuldades e esmorece facil-
mente a vida. 

Acontecimentos há que po-
dem acordar-nos, fundamen-
tais para uma leitura sensata 
da realidade de todos os dias. 
Despertam-nos. Este mês foi o 
de passamento para o meu co-
lega padre Manuel de Oliveira 
Lemos, deixando familiares, 
colegas e paroquianos em luto 
e tristeza e tornando-se cida-
dão do mundo invisível. Co-
legas, familiares e paroquia-
nos disseram ao padre Lemos 
um último adeus no dia 8 de 
Outubro em Ponte da Barca: 
cantámos, rezámos e entregá-
mo-lo a Deus. Uma celebração 
como tantas outras. Importa 
não perder as oportunidades. 
Muitas celebrações pareci-
das vão acontecendo por toda 
a parte, já que a morte é uma 
realidade omnipresente, espe-
cialmente no tempo mais frio.

A vida é um constante desa-
fio para todos, desafio para de-
senvolver na alegria e no exer-
cício quotidiano, na aplicação 
ao que se tem em mãos. Desa-

fiar e recordar: uma díade pa-
ra caminhar de forma sensata. 
Abre-se assim o futuro.

 A vida vai rolando, mesmo 
inadvertidamente, do desafio 
constante com memória, co-
mo de Outubro a Novembro. 
Desafio de anunciar é também 
memória de quem parte. No-
vembro é mês de anunciar com 
memória. Inventemos outras 
formas. Importa ir criando há-
bitos do mundo espiritual, dia-
riamente, para não se ser sur-
preendido um dia ignoto.

A memória activa recorda-
ções que tecem a vida, acar-
reta sentimentos nobres mui-
to humanos, enraíza itine-
rários, refaz reviravoltas nos 
percursos, enfatiza práticas 
de comunhão, regista agrade-
cimentos, embeleza protago-
nistas que inventam o futuro 
no presente, presenteia répli-
cas de aprendizagem, esboça 
o mundo do além nas dinâmi-
cas contemporâneas. Importa 
não esmorecer, nem esquecer, 
tantos e tantas que obstinada-
mente contribuíram para o 
que nos é dado viver hoje. No 
hoje inventa-se o amanhã, ali-
cerçado em tantas vidas ofere-
cidas e maduras que Deus re-
cebe na Sua morada eterna. 
Nunca é demasiado tarde pa-
ra dizer um obrigado, alinha-
do em práticas congruentes. 
A saudade burila existências 
sensatas.

©
 D
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[Igreja Viva] Foi professor, 
orientador e amigo de Daniel 
Faria. Como o recorda?
[D. Carlos Azevedo] Conhe-
ci-o com 17 anos, ainda esta-
va no Seminário Médio, an-
tes de ir para o Seminário 
Maior, e depois fui seu direc-
tor espiritual. Acompanhei a 
tese de licenciatura dele so-
bre um poeta, o Agostinho 
da Cruz. O Daniel depois vi-
veu comigo três anos na pa-
róquia, quando estava a estu-
dar na Faculdade de Letras. 
Era um aluno sempre muito 
reservado, com a sua timidez, 
mas muito atento nas aulas… 
E depois também transmi-
tia o que sabia quando era 
chamado aos exames, com 
grande beleza, mesmo literá-
ria, como era sempre carac-
terístico dele. E com muita 
inteligência. 

[Igreja Viva] Por vezes, te-
mos a tentação de olhar os 
poetas como inacessíveis, 
inatingíveis. Não era o caso 
de Daniel Faria, pois não?
[D. Carlos Azevedo] Não, o 
Daniel era extremamente 
simples. Até lhe tenho cha-
mado “uma criança sábia”, 
porque tinha uma alma mui-
to simples, mas era uma pes-
soa fora do comum. O que 
ele vivia da realidade e que 
nos transmitia era sempre 

como alguém que vive an-
corado no alto e não vive na 
superficialidade da Terra. 
No entanto, era benfiquista, 
falava muito de futebol (ri-
sos), à mesa brincava e discu-
tia com o Pe. Fernando Silva, 
que também vivia lá em ca-
sa, ou seja, na normalidade 
divertida do dia-a-dia. Lem-
bro-me, por exemplo, dele 
a dançar no corredor quan-
do andava a aprender espa-
nhol… tantas coisas que se 
podiam recordar! Passámos 
férias juntos – éramos quatro 
ou cinco a passar férias jun-
tos – e era sempre uma pes-
soa extremamente simpática, 
com quem se gostava de es-
tar porque tinha um cultivar 
da amizade que era enorme. 
Ele teve imensos amigos que 
o consideravam como maior 
amigo. Quando ele “apanha-
va” uma pessoa, dedicava-
-se e procurava estimulá-la a 
ser o mais possível aquilo que 
ela era. E isso são coisas fan-
tásticas, não só de um poeta, 
mas de um ser humano com 
grandeza.

[Igreja Viva] Daniel também 
adorava teatro e cinema. É 
justo se a ele nos referir-
mos como “homem dos sete 
ofícios”?
[D. Carlos Azevedo] O teatro 
vem um bocadinho do meu 

“vício” do teatro no Seminá-
rio. Quando eu saí, ele aca-
bou por continuar mais um 
ano ou dois. Primeiro era eu 
o ensaiador, depois passou a 
ser ele. Sempre gostei de tea-
tro, tinha 900 livros de tea-
tro que até ofereci à Junta 
de Freguesia da minha terra. 
Chegámos a ir ao FITEI (Fes-
tival Internacional de Tea-
tro de Expressão Ibérica), a 
quatro espectáculos num só 
dia. A tal ponto que uma vez 
não fomos jantar ao Seminá-
rio, esquecemo-nos de levar 
a chave e ele teve que saltar 
o muro, tive de pegar nele às 
cavalitas para o ajudar a saltar 
e assim conseguirmos entrar 
(risos). Daniel também tinha 
muito gosto pelas colagens: 
fazia desenhos de colagens 
espectaculares! (...)

[Igreja Viva] Ou seja, Daniel 
estava aberto a tudo o que 
era arte…
[D. Carlos Azevedo] Sim! Eu 
também lhe dizia para não se 
concentrar só na poesia por-
que a riqueza dele interior, 
o mundo interior dele po-
dia exprimir-se de variados 

d. carlos azevedo – professor, orientador, director 
espiritual e amigo de daniel faria – explicou ao igreja viva 
como é importante bebermos do legado que nos deixou um 
poeta pleno de "luz" e "sapiência", uma "criança sábia".

ENTREVISTA

"A AUSÊNCIA DE 
DEUS É O GRANDE 
TEMA DA POESIA 
DE DANIEL FARIA"
FLÁVIA BARBOSA (ENTREVISTA)  

modos. Mesmo na paróquia 
do Marco de Canaveses, ele 
criou e ensaiou peças que eu 
também tinha feito no Semi-
nário, como “Les fourberies 
de Scapin”, de Molière. Sen-
do um tímido, Daniel sabia 
pôr os outros em cena a fazer 
essas peças. Não só fazendo 
valer cada um naquilo que ti-
nha de melhor, mas a pôr ca-
da um no papel que devia re-
presentar em palco.

[Igreja Viva] É curioso pen-
sarmos numa pessoa tímida 
a fazer esse tipo de coisas. O 
encanto de Daniel também 
residia aí?
[D. Carlos Azevedo] Sim, 
ele também não quis ser pa-
dre diocesano, quis ser mon-
ge precisamente porque não 
se via a estar ali falar para o 
povo, a reunir pessoas, a ser 
líder… Ele tinha outro modo 
de estar com as pessoas. As 
coisas nele nasciam do inte-
rior, do silêncio. Eu chamo-
-lhe “operário do silêncio”, 
um cavador do interior. E is-
so exigia-lhe tempo, exigia-
-lhe também não ter que fi-
car perdido no ter que fazer 

coisas e dividir-se… Ser pa-
dre diocesano não era a sua 
vocação e por isso escolheu 
ser monge, infelizmente por 
pouco tempo, porque a mor-
te o levou.

[Igreja Viva] Para quem 
nunca leu a poesia de Da-
niel, quais são os grandes te-
mas retratados? Por onde 
começar?
[D. Carlos Azevedo] A poesia 
dele está reunida num volu-
me. “Dos líquidos” é o livro 
de maior maturidade e tal-
vez o mais difícil, escrito em 
1999, estava a acabá-lo quan-
do morreu. Depois foi a Ve-
ra Vouga e eu que decidimos 
algumas coisas ao publicá-lo, 
se era esta ou aquela pala-
vra porque ele tinha lá duas. 
Se as pessoas quiserem fazer 
uma visão cronológica, é co-
meçar no princípio, na “Ex-
plicação das Árvores e de 
Outros Animais”, ou os “Ho-
mens que são Como Luga-
res Mal Situados”. Esse talvez 
seja o livro mais existencial, 
mais fácil de ler. Os gran-
des temas são o da morte, o 
do corpo… (…) É uma poesia 
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ma expressão de outrem, fá-
-lo com referências concre-
tas. A poesia dele tem algo de 
muito próprio; como disse a 
Alexandra Lucas Coelho, é 
uma raridade, um poeta raro, 
um rapaz raro. (…) E é preci-
so saber a Bíblia, ou pelo me-
nos estar muito atento, para 
ler a poesia dele: está entre-
laçada de expressões bíbli-
cas! Aliás, a poesia dele tem 
de ser lida no silêncio: como 
foi feita, assim tem que ser 
lida. Envolvida em silêncio 
e lida uma, duas, três vezes, 
para se perceber o que está a 
ser transmitido, ou corre-se o 
risco de passar por cima de-
la e de não captar nada, co-
mo se passa por muita beleza 
sem se ser encantado. 

[Igreja Viva] Se Daniel fosse 
vivo, teria 50 anos. O que o 
imagina a fazer?
[D. Carlos Azevedo] A sua es-
crita seria uma revolução, 
se ele continuasse a produ-
zir. Quando uma pessoa des-
tas desaparece assim tão no-
va, fica sempre a ideia do que 
poderia vir a ser, fosse num 
mosteiro como monge, ou a 
atracção que poderia exer-
cer em tantos pela sua rique-
za humana e espiritual… Mas 
deixou-nos o que nos dei-
xou e portanto há que beber 
destas metáforas, desta poe-
sia aberta à transcendência. 
A confiança que podemos ter 
no futuro vem desta capaci-
dade de ele ler dentro de si 
próprio e de estar aberto à 
luz de Deus. E isso transfor-
ma depois as palavras e leva 
a ir muito longe, não só pe-
la criatividade surpreenden-
te, mas também em gestos 
concretos. É precisamente is-
so que as pessoas desconhe-
cem de Daniel: conhecem a 
poesia dele, mas não sabem 
o quanto ele em gestos con-
cretos tinha uma amabilidade 
grande, de pessoa que encan-
tava, não só pelas palavras, 
mas pela sua capacidade de 
doação, de imolação. Como 
alguém já escreveu, o facto 
de ele morrer novo foi uma 
certa imolação, fez o que ti-
nha a fazer, deixou-nos o seu 
testamento nas suas palavras 
e cumpriu a sua missão. Por 
isso, quando colocamos esses 
“se”, “como seria”, é só a nos-
sa imaginação a trabalhar: 
se uma pessoa como ele aos 
28 anos escrevia assim, com 
a profundidade do futuro, o 
que seria? Mas isso são meras 
imaginações, o que importa 
é colher e recolher a sapiên-
cia que transparece nos seus 
textos. 

sia dele é uma poesia com 
tensão dramática, que às ve-
zes fere –, as feridas da hu-
manidade, mas que também 
são atravessadas por uma sal-
vação, mais do que por um 
fácil sentimentalismo. Que 
não se busque na poesia dele 
por edificação “espiritualói-
de”, mas uma profundidade 
espiritual, isso sim! Portanto, 

muita gente, ainda hoje, ao 
lê-lo, fica espantada porque 
é um grandíssimo poeta que 
soube não só criar a beleza da 
forma, mas perceber a majes-
tade da simplicidade e cantar 
aquilo que é a esperança que 
tudo renova. A poesia tem es-
ta capacidade de interceptar 
com antecedência o que o ser 
humano arrisca a perder por-
que não vibra. Acho que aqui 
o Daniel encontra palavras 
para as coisas de sempre; os 
poetas inventam metáforas e 
as metáforas nele – e o para-
doxo, então! – são contínuas. 
Multiplica-se noite/dia, tre-
vas/luz, subir/descer… São 
metáforas recorrentes por-
que, para nomear o invisível, 
é necessário compreender es-
te crescimento para a realiza-
ção das coisas que passa pe-
la morte. Daí que o tema da 
morte seja também um tema 
recorrente! O facto de Daniel 
ser monge, de certo modo, é 
uma morte que ele escolhe. 
Às vezes as pessoas assustam-
-se porque ele diz: “o meu 
ofício é morrer”. As pessoas 
dizem que é doentio, mas 
não, é precisamente uma op-
ção de vida, é optar por viver 
morrendo, uma morte que 
ilumina! (...)

[Igreja Viva] Daí a sua poe-
sia dizer tanto a crentes e não 
crentes…
[D. Carlos Azevedo] Exacta-
mente. Ele é capaz de reco-
lher da experiência interior 
aquilo que viu nos filmes, no 
teatro, aquilo de que se aper-
cebeu nos contactos com os 
amigos… Depois é desdobra-

do interiormente e transpa-
rece em palavras e em me-
táforas em que as pessoas se 
sentem reconhecidas. As Jor-
nadas da Juventude querem 
um vídeo sobre o Daniel! Os 
jovens são chamados a esta 
capacidade de olharem pa-
ra o seu interior e de reflec-
tirem. É hoje um grande pro-
blema das novas gerações, a 
capacidade de meditarem, de 
fazerem silêncio, de reflecti-
rem para terem um sentido 
crítico. As pessoas nas redes 
sociais só se conectam com as 
que pensam como elas e por 
isso há uma dificuldade em 
criar esse sentido crítico. Esta 
poesia é uma poesia cheia de 
densidade e tensão que obri-
gam a pensar, obrigam a re-
flectir: é uma certa provoca-
ção! Muitas vezes, uma poe-
sia do Daniel aparece como 
um negativo de uma fotogra-
fia que só quando é revelado 
é que se vê o que lá está. Pa-
rece muito dramática, mui-
to negativa, quase pessimis-
ta, mas quando a revelamos, 
o retrato que está lá é o de 
uma realidade que vive de es-
perança. Aliás, a palavra “es-
pera”, que é recorrente nele, 
tem uma espiritualidade de 
advento, de chegada que, no 
fundo, é a luz de Deus. Por-
que se fala de morte, de so-
bressair um pouco esta au-
sência de Deus, se a gramá-
tica dele é muito corporal 
– como os místicos sempre 
foram –, o corpo a morrer, a 
subir degraus, é para chegar a 
Deus. Deus é que é a lâmpa-
da, a luz para o caminho.

[Igreja Viva] Daniel primava 
pela diferença. Era bem acei-
te pelos pares?
[D. Carlos Azevedo] Sim! Os 
seminaristas e os padres que 
o acompanhavam – aliás, fo-
ram os padres do seminário 
que o puseram em contacto 
com os grandes poetas – vi-
ram que ele tinha esse dom, 
esse génio já nele. A profes-
sora de português dele no Li-
ceu guardou os poemas de-
le, disse-me no dia do fune-
ral. Pensava ela que ele copia-
va aquilo de algum lado, com 
16 ou 17 anos ninguém escre-
via poesia assim! (risos) De-
pois começou a ver que aqui-
lo era uma constante, que 
afinal era mesmo dele. Mas 
as leituras foram cultivadas, 
como as de Eugénio de An-
drade, de Sophia, ou de Car-
los Drummond de Andrade 
e foram ajudando o Daniel a 
criar a sua própria gramática. 
Daí que seja um poeta ímpar, 
até porque quando usa algu-

As pessoas conhecem 
a poesia de Daniel 
Faria, mas não sabem 
o quanto ele em 
gestos concretos tinha 
uma amabilidade 
grande, de pessoa que 
encantava, não só pelas 
palavras, mas pela sua 
capacidade de doação, 
de imolação.

©
 D

R

Poemas de Daniel 
sugeridos por 

D. Carlos Azevedo

"Zaqueu", "Do sacrifício de Isaac", 
"Elogio da Mulher", "A morte de 

Joanatas" e "As mulheres aspiram a 
casa para dentro dos pulmões"

cheia de corporeidade. Se a 
palavra Deus está quase au-
sente, é porque ele sente que 
a ausência de Deus é o gran-
de tema! E um grande cris-
tão, uma pessoa que tem ten-
são mística como ele, é aque-
le que vive sobretudo esta 
ausência de Deus. A sua fé 

é uma fé que é bater à por-
ta, sabendo que está sempre 
alguém lá dentro. Deus nun-
ca é aquilo que conseguimos 
agarrar, é algo muito diferen-
te e transcendente. E aí ele 
revela não só os sofrimentos 
do mundo contemporâneo 
que estão patentes – a poe-
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LITURGIA da palavra

LEITURA I 1 Reis 17, 10-16
Leitura do Primeiro Livro dos Reis 
Naqueles dias, o profeta Elias pôs-se a 
caminho e foi a Sarepta. Ao chegar às 
portas da cidade, encontrou uma viúva 
a apanhar lenha. Chamou-a e disse-lhe: 
“Por favor, traz-me uma bilha de água 
para eu beber”. Quando ela ia a buscar 
a água, Elias chamou-a e disse: “Por 
favor, traz-me também um pedaço de 
pão”. Mas ela respondeu: “Tão certo 
como estar vivo o Senhor, teu Deus, eu 
não tenho pão cozido, mas somente 
um punhado de farinha na panela e 
um pouco de azeite na almotolia. Vim 
apanhar dois cavacos de lenha, a fim 
de preparar esse resto para mim e meu 
filho. Depois comeremos e esperaremos 
a morte”. Elias disse-lhe: “Não temas; 
volta e faz como disseste. Mas primeiro 
coze um pãozinho e traz-mo aqui. 
Depois prepararás o resto para ti e teu 
filho. Porque assim fala o Senhor, Deus 
de Israel: «Não se esgotará a panela da 
farinha, nem se esvaziará a almotolia 
do azeite, até ao dia em que o Senhor 
mandar chuva sobre a face da terra»”. A 
mulher foi e fez como Elias lhe mandara; 
e comeram ele, ela e seu filho. Desde 
aquele dia, nem a panela da farinha se 
esgotou, nem se esvaziou a almotolia do 
azeite, como o Senhor prometera pela 
boca de Elias. 
    
Salmo responsorial
145 (146), 7.8-9a.9bc-10 (R. 1 ou Aleluia)    
Refrão: Ó minha alma, louva o Senhor. 

LEITURA II Hebr 9, 24-28 
Leitura da Epístola aos Hebreus
Cristo não entrou num santuário 

“Ofereceu tudo o que tinha”

itinerário

REFLEXÃO
 
Um ensinamento sobre a sinceridade 
de coração: Deus não olha às 
aparências, conhece o íntimo dos 
nossos pensamentos. Está em causa 
a generosidade, a caridade. Os gestos 
comprovam a autenticidade do amor.
 
“Tudo o que possuía para viver”
A Sagrada Escritura revela-nos que 
Deus está ao lado dos pobres e dos 
frágeis. Convida-nos a ver para além do 
visível, a fim de reconhecer o invisível 
que actua em cada coração simples e 
desprendido.
À primeira vista, pensamos que as 
“quantias avultadas” são mais úteis para 
o exercício da caridade do que “duas 
pequenas moedas”. Jesus Cristo, porém, 
tem outros critérios. Apresenta o gesto 
da viúva como modelo da sua proposta 
de discipulado. E ensina-nos como 
podemos perceber a graça santificante 
de Deus: nos pobres e na partilha do 
essencial (e não do que sobeja). A viúva, 
“na sua pobreza, ofereceu tudo o que 
tinha, tudo o que possuía para viver”.
A confiança em Deus exprime-se na 
entrega de tudo, também de si mesmo. 
Os textos bíblicos deste Trigésimo 
Segundo Domingo (Ano B) descrevem 
duas viúvas (na primeira leitura e no 
evangelho) que, a seu modo, dão tudo o 
que tinham para (sobre)viver. Elas são, 
em certa medida, imagem do próprio 
Jesus Cristo, que se oferece pelos 
nossos pecados (como refere a segunda 
leitura).
O cristão confia em Deus e confia-se 
a Deus. A minha entrega à vontade 
divina torna-se concreta e visível no 
serviço aos irmãos. Cabe a mim e a 
ti, hoje, ser a imagem de Jesus Cristo. 
Qual é a proposta do Mestre? Confiar-
se a Deus no serviço aos irmãos, sem 
vaidade nem soberba. Encontro a 

feito por mãos humanas, figura do 
verdadeiro, mas no próprio Céu, para 
Se apresentar agora na presença de 
Deus em nosso favor. E não entrou 
para Se oferecer muitas vezes, como o 
sumo sacerdote que entra cada ano no 
Santuário, com sangue alheio; nesse 
caso, Cristo deveria ter padecido muitas 
vezes, desde o princípio do mundo. 
Mas Ele manifestou-Se uma só vez, na 
plenitude dos tempos, para destruir o 
pecado pelo sacrifício de Si mesmo. E, 
como está determinado que os homens 
morram uma só vez e a seguir haja 
o julgamento, assim também Cristo, 
depois de Se ter oferecido uma só 
vez para tomar sobre Si os pecados 
da multidão, aparecerá segunda vez, 
sem a aparência do pecado, para dar a 
salvação àqueles que O esperam. 

EVANGELHO Mc 12, 38-44 
(forma longa) 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Marcos 
Naquele tempo, Jesus ensinava a 
multidão, dizendo: “Acautelai-vos dos 
escribas, que gostam de exibir longas 
vestes, de receber cumprimentos 
nas praças, de ocupar os primeiros 
assentos nas sinagogas e os primeiros 
lugares nos banquetes. Devoram as 
casas das viúvas, com pretexto de 
fazerem longas rezas. Estes receberão 
uma sentença mais severa”. Jesus 
sentou-Se em frente da arca do tesouro 
a observar como a multidão deitava 
o dinheiro na caixa. Muitos ricos 
deitavam quantias avultadas. Veio uma 
pobre viúva e deitou duas pequenas 
moedas, isto é, um quadrante. Jesus 
chamou os discípulos e disse-lhes: 
“Em verdade vos digo: Esta pobre 
viúva deitou na caixa mais do que 
todos os outros. Eles deitaram do que 
lhes sobrava, mas ela, na sua pobreza, 
ofereceu tudo o que tinha, tudo o que 
possuía para viver”. 

vida, quando me dou aos outros com 
humildade.
“Cada dia é-nos oferecida uma nova 
oportunidade, uma etapa nova. […] Hoje 
temos à nossa frente a grande ocasião 
de expressar o nosso ser irmãos, de ser 
outros bons samaritanos […]. Cuidemos 
da fragilidade de cada homem, cada 
mulher, cada criança e cada idoso, com 
a mesma atitude solidária e solícita, a 
mesma atitude de proximidade do bom 
samaritano” (FT 78-79).
Uma imagem vale mais do que mil 
palavras; e um testemunho vale mais 
do que todos os discursos. Este último 
episódio, da «série» sobre o tema do 
ano pastoral, “Onde há amor nascem 
gestos”, remete para a parábola do 
bom samaritano, também ele imagem 
de Jesus Cristo e modelo para nós, 
discípulos.

Igreja Samaritana
O ano pastoral pede-nos gestos 
concretos, semelhantes aos do 
samaritano, onde abundem “ligaduras, 
azeite e vinho”. Por outras palavras, 
trata-se de dar tudo o que temos em 
favor dos irmãos mais necessitados.
A atitude de cada um, das 
comunidades e dos seus grupos, 
será a revelação da nossa capacidade 
de olhar, nos deixarmos perturbar 
e compadecer, expressa em  gestos 
adequados e necessários para trazer 
consolação e alegria, a fim de que 
outros, connosco, tenham o necessário 
para viver.
“Empenhemo-nos na espiritualidade 
da comunhão. A mútua e a contínua 
caridade como programa. Jesus no 
meio como o verdadeiro interlocutor” 
(D. Jorge Ortiga). Onde há amor 
nascem gestos: uma Igreja Samaritana 
não é o que fazemos; é o que somos!

Reflexão preparada por Laboratório 
da Fé in www.laboratoriodafe.pt

XXXII Domingo comum

Colocar um arranjo floral que integre uma figura a representar 
duas mãos abertas.

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES
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“Ofereceu tudo o que tinha”

Semear caridade
Acólitos
Elias pede à viúva que lhe traga 
a água e o pão. Temos aqui uma 
metáfora do serviço do altar, ao qual 
também são levados pão, água e 
vinho. Confiando na palavra de Elias, 
ela não oferece apenas o pão e a 
água, mas antes tudo o que tem para 
viver. Todavia, a generosidade do seu 
gesto faz com que a abundância da 
vida ressurja. Que o servo do altar 
ponha também no seu serviço a 
generosidade da viúva de Sarepta.

Leitores
A Epístola aos Hebreus lembra que 
morremos uma só vez, assim como 
Cristo morreu uma só vez por nós.  
A leitura litúrgica da Palavra de 
Deus também é feita uma só vez. 
Alguém que massacra o texto 
tornando-o incompreensível não faz 
a leitura uma segunda vez. Perdeu-
se uma oportunidade de semear a 
Palavra de Deus. O ditado diz: “Não 
existe uma segunda oportunidade 
para causar uma boa primeira 
impressão”.

Ministros Extraordinários 
da Comunhão
Observar os outros não é pecado; 
pecado será condenar levianamente. 
Jesus observava os que davam 
as suas esmolas no Templo de 
Jerusalém. O MEC também observa 
as mãos dos comungantes: umas 
marcadas por um trabalho duro, 
outras pela doença, outras mostrando 
um cuidado talvez excessivo ou 
então uma candura comovente. Que 
o ministro observe e, como Jesus, 
transforme o seu olhar em oração e 
pedagogia.

Músicos
“Quem dá o que tem, a mais não é 
obrigado”. Todavia, na música litúrgica 
não é assim absoluto. Não basta dar 
o que se “tem”, é necessário que o 
que se tem seja digno da celebração. 
Por vezes, é melhor não cantar do 
que cantar de forma que não edifique 
quem ouve. “Mas, ele deu o melhor que 
sabia!” Não basta, é preciso formação 
prévia e aptidão constatada. Por isso, é 
obrigatório trabalhar para se ter muito 
para dar.

Celebrar em comunidade

Homilia
1. A liturgia apresenta-nos hoje dois gestos 
de uma profunda generosidade e confiança 
em Deus: na primeira leitura, a viúva de 
Sarepta partilha do alimento que precisa 
para sobreviver; no Evangelho, a viúva, no 
templo, deixa uma esmola pequena, mas 
que é tudo o que tem. As duas são exemplo 
de quem, na sua entrega, não dá apenas 
as sobras, mas é capaz de dar daquilo 
que também precisa. Elas ensinam-nos 
que na partilha mais importante do que 
a quantidade é a qualidade daquilo que 
partilhamos.
2. “Jesus sentou-se em frente à arca 
do tesouro a observar como a multidão 
deitava o dinheiro na caixa”. É interessante 
este gesto de Jesus: Jesus senta-se a 
observar a multidão. Esta atitude alerta-
-nos como é importante parar e observar 
o que nos rodeia. Isso ajuda-nos a ter 
lucidez naquilo que se faz e naquilo que 
se diz. A nossa acção, para ser justa, deve 
partir de uma boa observação. Para isso é 
preciso ter tempo para parar e observar. 
3. No término da Semana dos 
Seminários pode ser pertinente, na 

homilia, apresentar o sacerdócio como 
uma forma de partilha e entrega. Não 
partilhamos apenas bens, mas também 
talentos. A vocação é a descoberta de 
um chamamento que se realiza num 
projecto de felicidade que deve estar ao 
serviço do outro. 

Oração Universal
Irmãos e irmãs, ao terminarmos a semana 
de oração pelos Seminários Diocesanos, 
recordamos que, como a farinha da viúva de 
Sarepta, a graça de Deus nunca se esgota. 
Peçamos-Lhe pelas equipas formadoras e 
seus seminaristas, dizendo:
R. Senhor, olhai para nós e enchei o nosso 
coração.
1. Pela Igreja, presente nas nossas Dioceses 
e nas nossas comunidades, para que não se 
feche e se centre em si própria e nas suas 
seguranças humanas, oremos ao Senhor 
das vocações.
2. Pelas viúvas pobres, por aqueles que 
dão tudo o que possuem, para que os 
seus gestos discretos sejam expressão 
de um coração generoso, oremos ao 
Senhor das vocações.

Sugestão de cânticos
– Entrada: Chegue até Vós, Senhor, F. Santos
– Apresentação de dons: Meu Deus, na simplicidade do 
meu coração, Az. Oliveira
– Comunhão: Brilhe a vossa luz diante dos homens, M. 
Simões
– Final: Grandes e admiráveis, F. Santos

Eucologia
Orações presidenciais: Orações próprias do XXXII 
Domingo do Tempo Comum (Missal Romano, 
426)
Prefácio: Prefácio dos Domingos do Tempo 
Comum IX (Missal Romano, 484)
Oração Eucarística: Oração Eucarística V/B 
(Missal Romano, 1163ss)

Sair em missão de amar
Nesta semana, vamos ponderar sobre os dons 
que recebemos de Deus e como os podemos 
tornar talentos, não para a promoção pessoal, 
mas para o serviço e a entrega aos outros.

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

Livraria diário do minho

Fale connosco no
Director: Damião A. Gonçalves Pereira · Coordenação: Departamento Arquidiocesano da Comunicação Social 
(Pe. Paulo Terroso, Pe. Tiago Freitas, Flávia Barbosa, João Pedro Quesado) · Design: Romão Figueiredo 
Contacto: comunicacao@arquidiocese-braga.pt

O presente volume reúne toda 
a poesia de Daniel Faria e dá a 

conhecer ao público, pela primeira 
vez, treze poemas inéditos.
A edição é de Vera Vouga, 
professora do poeta que 

acompanhou os seus primeiros 
passos literários.

poesia
daniel faria

22€

Compre online em 
www.livrariadm.pt

Subsídios da Semana de Oração pelos 
Seminários já estão disponíveis

inscrições para o retiro do clero 
abertas até 5 de novembro

A Comissão Episcopal das Vo-
cações e Ministérios já publi-
cou os subsídios para a Sema-
na de Oração pelos Seminá-
rios, celebrada de 31 de Outu-
bro a 7 de Novembro de 2021.
A Semana tem como tema 
“Para estarem com Ele e pa-
ra os enviar a proclamar” (Mc 
3, 14) e, de acordo com D. An-
tónio Azevedo, Presidente da 
Comissão Episcopal das Vo-
cações e Ministérios,  é uma 
altura oportuna para reconhe-
cer que os seminários são ins-
tituições marcantes em cada 
diocese.
"São lugares que evocam me-
mórias únicas, momentos e 
vivências inesquecíveis do 
percurso pessoal e da histó-
ria das igrejas locais. Mas é 
sobretudo ocasião para to-
mar consciência da realidade 
actual, que, em alguns casos, 
não deixa de ser preocupan-

O I Retiro para o Clero des-
te ano pastoral será de 15 
a 19 de Novembro, no Cen-
tro Apostólico do Sameiro. A 
orientação será do Frei Luís 
de Oliveira, com o tema: "Co-
locarei a minha vida nas pala-
vras da minha boca e exporei 
a minha alma entre as palmas 
da mão (Job 13,14)". As ins-
crições terminam no dia 5 de 
Novembro e devem ser efec-
tuadas nos Serviços Centrais 
da Arquidiocese.

te, dado o reduzido número de 
alunos. Diga-se, porém, que 
esta situação não é nova mas 
tem sido constante nas últi-
mas décadas", afirma.
Todos os materiais podem ser 
descarregados em http://www.
ecclesia.pt/cevm/.

Agenda

IGREJA DE SANTO ANTÓNIO

IGREJA DE SANTO ANTÓNIOAPRESENTAÇÃO "TEXTOS DISPERSOS"21H30

6
nov

CASA DE NAZARÉ
CASA DE NAZARÉCONCERTO KYRIOS21H30

30
OUT

10% 
Desconto*

* Na entrega deste cupão. 
Campanha válida de 28 de Outubro 

a 3 de Novembro de 2021.


