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 A “CIDADE DO HOMEM” 
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P ornografia e prostituição, jo-
gos de azar, indústria de ar-
mas, centros de aborto e em-
presas farmacêuticas que fa-

bricam métodos contraceptivos, ou 
trabalham com células embrionárias: 
em todos esses sectores, as organiza-
ções que fazem parte da Santa Sé ou 
do Estado da Cidade do vaticano estão 
proibidas de investir.

Em vez disso, devem optar por 
operações de baixo risco onde pre-
valeçam critérios éticos, sociais e 
ambientais.

Com um documento publicado es-
ta terça-feira e que irá entrar em vigor 
a 1 de Setembro, a Secretaria da Eco-
nomia, liderada pelo jesuíta espanhol 
Juan Antonio Guerrero Alves, conti-
nua a pôr ordem nas contas do Vati-
cano e a unificar os investimentos das 
diferentes instituições curiais, que de-
vem passar pela conta aberta para este 
efeito pela Administração do Patrimó-
nio da Sé Apostólica (APSA) no Insti-
tuto das Obras Religiosas (IOR, banco 
do Vaticano).

Esta decisão do “ministério” lidera-
do por Guerrero foi previamente dis-
cutida pelo Conselho para a Economia 
e com especialistas do sector e foi co-
municada por carta a todos os respon-
sáveis pelos dicastérios e organizações 

INTERNACIONAL

Vaticano centraliza e põe ordem 
nos seus investimentos

da Cúria Romana e demais entidades 
ligadas de uma forma ou de outra à 
Santa Sé. São cerca de uma centena.

O documento com a nova política 
visa “colocar ordem nos investimen-
tos e lançar um processo de centrali-
zação”, pode ler-se na carta. Embora 
esteja prevista uma moratória de um 
ano para cumprir os critérios exigi-
dos, antes do fim de Outubro todas 
as organizações afectadas devem co-
municar à APSA os investimentos que 
possuem e quem os administra, bem 
como os contratos, informações ban-
cárias, ou outros documentos relacio-
nados com elas.

Simultaneamente, o Vaticano lan-
çou uma Comissão de Investimentos, 
entidade prevista na nova constituição 
apostólica “Praedicate Evangelium”, 
que entrou em vigor no início de Ju-
nho passado.

A referida comissão ficará encar-
regada de realizar as consultas neces-
sárias para desenvolver “a estratégia 
de investimento” e ao mesmo tempo 
avaliar “se as decisões são adequadas, 
com particular atenção à conformi-
dade dos investimentos com os prin-
cípios da Doutrina Social da Igreja, 
além dos parâmetros de desempenho 
e risco de acordo com as Políticas de 
Investimento”.

Leia a notícia completa em www.arquidiocese-braga.pt/
revistaimprensainternacional/noticia/34167/
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O Serviço Jesuíta para Refugia-
dos-França iniciou a Esco-
la de Verão, com a duração 
de três semanas, em Julho de 

2017. A escola recebe até 60 migran-
tes e refugiados todos os dias para 
workshops e actividades de conversa-
ção em francês.

“No Verão, a maioria das associa-
ções fecha, enquanto muitos estudan-
tes e jovens nos pedem para nos en-
volvermos”, diz Pauline Blain, directo-
ra do ramo juvenil do JRS-França.

“A Escola de Verão nasceu do aten-
dimento a essa necessidade e da dis-
ponibilidade da população local”, diz.

A maioria dos alunos está em pro-
cesso de solicitação de asilo. São su-
pervisionados por 15 voluntários, es-
tudantes de 17 a 25 anos que são for-
mados durante dois dias no ensino de 
francês como língua estrangeira.

Após o registo, dividem-se em gru-
pos de acordo com seu nível de profi-
ciência no idioma.

“Aqui todos são iguais, homens e 
mulheres, religiões diferentes, esta-
mos aqui para aprender francês de 
uma forma amigável”, diz Morgane, 
que presta serviço cívico no JRS há 
um ano.

Arif traduz as suas palavras para o 
dari, uma das duas línguas oficiais da 
sua terra natal, o Afeganistão. O jovem 

INTERNACIONAL

Jesuítas ajudam imigrantes a 
integrarem-se através de escola de 
idiomas

de 30 anos veio para a escola de verão 
do JRS no ano passado, depois de pas-
sar cinco anos e meio na Suécia.

“Quando cheguei, não falava na-
da de francês”, diz. “Encontrei mui-
tos amigos aqui. No JRS, sinto-me em 
casa”.

Arif obteve recentemente o estatu-
to de refugiado na França. Agora ins-
trutor de vólei ao serviço durante o 
ano, tornou-se um canal valioso para 
os voluntários de Verão na tradução 
e orientação dos recém-chegados. “O 
JRS ajudou-me muito, e agora ajudo-
-os”, sorri.

Para a maioria dos alunos, a Escola 
de Verão é uma breve pausa no meio 
de uma jornada de vida muito difícil.

Por exemplo, Alim, de 28 anos, 
chegou a França em 2020 após oi-
to meses de caminhada pela Europa 
e diz que está feliz por estar em Pa-
ris, que acha “muito bonita”. Além 
de desenvolver o seu francês, os 
workshops permitem que interaja 
com outras pessoas e escape da soli-
dão quotidiana.

Este ano, o Serviço Jesuíta aos 
Refugiados organiza pela primeira 
vez um acampamento de Verão com 
o Movimento Eucarístico Juvenil, 
que terá lugar nos Alpes no fim de 
Julho. Dois dos migrantes irão jun-
tar-se a eles.

Leia a notícia completa em www.diocese-braga.pt/
revistaimprensainternacional/noticia/34332/
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Papa francisco

17 DE JULHO 2022 · A palavra de Jesus é 
um ensinamento que toca e molda a vi-
da, a transforma, a liberta da opacidade 
do mal, satisfaz e infunde uma alegria 
que não passa: é a melhor parte. Por 
isso, Maria lhe dá o primeiro lugar: ela 
para e escuta. O resto virá depois.

19 DE JULHO 2022 · É preciso voltar à 
essência do cristianismo: ao amor de 
Deus, motor da nossa alegria, que nos 
faz sair e percorrer as estradas do mun-
do; e ao acolhimento do próximo, que é 
o nosso mais simples e belo testemu-
nho no mundo.

Papa Francisco

Visita ao Canadá inclui 
missa pela reconciliação
O programa da viagem do Papa ao Canadá, que co-
meça a 24 de Julho, inclui uma missa pela reconci-
liação no Quebec.
No missal divulgado pelo Vaticano está indicado 
que a missa vai ter lugar no Santuário de Santa Ana 
de Beaupré, onde uma das preces é “pelas popula-
ções autóctones e pela nossa nação”, para que “as 
palavras e gestos de reconciliação abram caminho a 
um futuro cheio de esperança”.
O Santuário de Santa Ana de Beaupré é um dos lo-
cais de peregrinação mais antigos e populares da 
América do Norte. Estima-se a presença de entre 
10 e 15 mil pessoas na missa de 28 de Julho, quer 
dentro, quer fora da basílica. 70% dos lugares estão 
reservados para representantes das comunidades 
indígenas.
Na viagem apostólica, o Papa Francisco vai ainda 
estar em Edmonton, a segunda cidade canadiana 
com maior número de indígenas, e Iqaluit, onde cer-
ca de metade da população é Inuit – cuja delegação 
convidou pessoalmente o Papa a ir a este território 
do norte do país.

opinião

Ginkgo biloba*

Jorge vilaça
padre

Não se inquiete se o 
achar cansado, se 
está frequentemen-
te maldisposto e re-

zingão, se não consegue ter 
discernimento para usufruir 
de férias e descanso, se tem 
ataques de ansiedade ou de 
pânico, se parece depressi-
vo, se consegue ter horas pa-
ra almoçar ou se anda com 
cara de sono: é adulto, ca-
so necessário alguém há-de 
cuidar dele e é provável que 
esteja a fazer-se de vítima. 

Não se inquiete se preci-
sar dele a qualquer hora: po-
de pedir com urgência aque-
le papelinho que adiou pedir 
há semanas ou marcar o ca-
samento à hora de almoço, 
um funeral, um batismo ou 
pedir ajuda para mediar um 
conflito: está habituadíssimo 

a controlar emoções, e como 
é pago para isso, ele estará 
disponível e bem disposto.

Não se inquiete se o uti-
lizam como bode expiatório 
para tudo o que corre mal 
lá na terra, desde a falta de 
adesão às atividades ou à fal-
ta de formação das crianças: 
ele só tem de acostumar-se 
a ter costas largas e, se esco-
lheu o que escolheu, é por-
que gosta.

Não se inquiete se ele dei-
xou de figurar nos momen-
tos de festa, de comparecer 
às reuniões, de responder a 
email’s e telefonemas: as más 
notícias correm depressa, se 
não há novidades é porque 
deve estar bem.

Não se inquiete se ele co-
meçou a ficar chato, a des-
cuidar o vestir e a higiene, se 
está confuso das ideias: à ho-
ra em que precisar virá ou-
tro no seu lugar ou, atalhan-
do, deixe simplesmente de 
aparecer.

Não se inquiete se ele as-
sumiu mais encargos e não 
consegue manter os horários 
a que todos estavam habi-
tuados: se assumiu mais tra-
balho é porque podia e, se 
não podia, é porque gosta de 
mandar. 

Não se inquiete se fala-

rem mal dele nas redes so-
ciais, no café da aldeia, no 
autocarro ou na reunião de 
família: não o defenda em 
nenhuma circunstância, ca-
da um sabe de si e Deus sabe 
de todos.

Não se inquiete se ele se 
suicidou ou se, basicamente, 
morreu: escreva num mu-
ral “paz à sua alma”, “condo-
lências à família” ou um elo-
quente “amen”. 

Em qualquer circunstân-
cia, não se inquiete: ele não 
é da sua família, não é sua 
responsabilidade cuidar de-
le. Faça como o levita ou o 
sacerdote, nunca como o sa-
maritano: poupe tempo, di-
nheiro, azeite e vinho.

*Ginkgo Biloba é uma ár-
vore originária da Ásia, co-
nhecida pela sua longevida-
de, resistência e proprieda-
des terapêuticas. De facto, 
foi a única árvore que resis-
tiu às temperaturas (40 ve-
zes superiores às do sol) ge-
radas pelas bombas atómicas 
no Japão, na segunda guerra 
mundial. Um exemplar pode 
ser contemplado no jardim 
do Seminário da Silva em 
Barcelos, recordando os 150 
anos da presença espiritana 
em Portugal.
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T
rês horas. 3h20 da 
madrugada, me-
lhor dizendo. É ho-
ra de acordar no lu-
gar do Alacão, em 
Palaçoulo, onde o 

dia começa ainda debaixo do 
manto de estrelas que cobre 
as terras mirandesas enquan-
to nós, leigos, descansamos. Às 
quatro já é hora de vigília, onde 
30 minutos de oração silencio-
sa antecedem o angelus, me-
mória do momento da Anun-
ciação da concepção de Jesus.

As 10 monjas da trapa – no-
me coloquial para a ordem co-
nhecida como trapista, mas 
que é, oficialmente, a Ordem 
Cisterciense da Estrita Obser-
vância – chegaram ao inte-
rior de Portugal em Outubro 
de 2020. Enviadas a partir do 
Mosteiro de Vitorchiano, pou-
co mais 80 quilómetros a nor-
te de Roma, vieram fundar 
o Mosteiro Trapista de Santa 
Maria, Mãe da Igreja, que tinha 
sido anunciado três anos an-
tes como um “sonho de Deus” 
pelo então bispo de Bragança-
-Miranda, D. José Cordeiro.

A criação de um novo mos-
teiro em pleno século XXI é, 
para Portugal, inédita. Até por-

que o país, apesar de ser esma-
gadoramente católico, não vê 
um novo mosteiro a surgir há 
mais tempo do que é possível 
a memória de alguém alcançar 
sem pesquisa e estudo, e em 
1834 viu as ordens religiosas a 
ser expulsas por decreto. 

O lugar pode parecer estra-
nho, mas dificilmente poderia 
ser mais acertado. Não muito 
longe daqui, em Castro de Ave-
lãs, Bragança, está outro mos-
teiro, beneditino, que deu ori-
gem, através das linhas tortas 
da História, à actual Diocese de 
Bragança-Miranda. A diocese 
que nasceu de um mosteiro faz 
renascer os mosteiros.

O isolamento de Palaçuolo, 
como se diz e escreve na lín-
gua desta terra, faz ainda mais 
sentido para a irmã Giusy. “Os 
cistercienses sempre procura-
ram lugares desertos, bastan-
te afastados das cidades, bas-
tante livres para organizar a 
própria vida com mais liber-
dade. E o silêncio aqui é fan-
tástico”, acrescenta, de sorriso 
inspirado.

É a Ir. Giusy Maffini, su-
periora, que nos vai guiar ho-
je. A monja, de 59 anos, foi, 
em conjunto com a Irmã De-

borah, a primeira a chegar ao 
que, no futuro, será a casa de 
acolhimento deste mostei-
ro. Por agora, esta “cidade do 
Homem” tem que acolher as 
monjas e tudo o que é neces-
sário a esta vida monástica que, 
durante mais um ano, não será 
tão monástica como estavam 
habituadas.

“O primeiro desafio foi 
transformar a realidade da 
hospedaria em convento”. 
Não foi difícil porque o espa-
ço é “bastante grande”, mas ti-
veram que pensar “em pôr os 
lugares regulares dentro da 
hospedaria”.

Regulares, porque estas 
monjas vivem de acordo com 
a Regra de São Bento. O ora et 
labora estipula quatro tipos de 
espaços: oração, trabalho, estu-
do e residência. Estando a re-
sidência tratada com a hospe-
daria e existindo já uma cape-
la, “cerne da nossa vida”, era 
preciso arranjar espaços para o 

Foi em Outubro de 2020 que Palaçoulo recebeu as primeiras monjas 
no Mosteiro Trapista de Santa Maria, Mãe da Igreja. 
A viver no que será a hospedaria, acordam todos os dias para rezar, 
estudar e trabalhar com vista para as obras do mosteiro propriamente 
dito, que só estará pronto nesta altura de 2023. 
O Igreja Viva foi descobrir esta nova fonte de vocações em Portugal.

REPORTAGEM

A “CIDADE 
DO HOMEM” 
QUE ESPERA 
A “CIDADE DE DEUS”
JOÃO PEDRO QUESADO (TEXTO E FOTOS)  

trabalho, estudo e para um es-
critório. Tudo se arranjou. Mas 
o que “mais falta faz” é que “o 
mosteiro é pensado em fun-
ção da vida regular, e portan-
to tem o claustro, que é o cer-
ne do mosteiro, e é à volta dele 
que se desenvolve tudo”. Se há 
algo em que a Ir. Giusy sente a 
diferença face a Vitorchiano é 
que, lá, nem sequer dava con-
ta da passagem das pessoas, en-
quanto em Palaçoulo, para já, 
“quando chega uma pessoa, to-
da a comunidade, de uma for-
ma ou de outra, é envolvida”.

A Regra que cedo acorda as 
monjas também diz que as pri-
meiras horas do dia são passa-
das a rezar. Depois da vigília e 
angelus, celebra-se uma Lec-
tio Divina às 5h15, a oração de 
Laudes – também com a ‘lei-
tura orante’ – às 6h45, e missa 
às 8 horas, integrando a Hora 
Tércia, rezada pelas 9h. Depois 
começa o trabalho.

A intenção é que, como 

acontece noutros mosteiros 
trapistas, o trabalho sustente a 
comunidade. Mas ainda há ca-
minho a fazer para chegar a es-
se ponto, e a superiora sente 
que vai ser um “desafio imen-
so”, até porque “a comunida-
de ainda é bastante pequena” 
e a terra, essa, “não era lavrada 
há muitos anos” e está cheia do 
xisto característico da região. 
Dificuldade que não atinge o 
ânimo, ou não tivesse a irmã 
Giusy contado isto entre risos 
alegres.

Para já, pediram ajuda pa-
ra lavrar a terra, principal-
mente nos trabalhos mais pe-
sados, porque o mosteiro ain-
da não tem as máquinas que 
existem, por exemplo, em Vi-
torchiano. Da horta já brotam 
“batatas, courgettes, toma-
tes, abóboras e muito mais”, e 
tanto o amendoal como o po-
mar – compostos por cente-
nas de árvores oferecidas pela 
diocese local – já estão a “cres-
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chega à superiora uma men-
sagem de uma jovem. A per-
gunta? Se pode levar uma ami-
ga para a acompanhar nos dias 
que tinha marcado no Verão 
Vocacional. Depois de uma 
breve conversa entre sorrisos 
sobre o que responder à jo-
vem, é a irmã Irene que nos 
explica que é assim que estas 
coisas melhor funcionam, por-
que “uma amiga vai puxar ou-
tra, e talvez outra, e mesmo 
que descubram que a vocação 
delas não é esta, já podem falar 
da experiência a outras”.

Depois de almoço celebra-
-se a Hora de Noa, e regressa-
-se ao trabalho. Poucos passos 
nos separam do estaleiro on-
de trabalhadores constroem o 
mosteiro e igreja abacial que 
vai passar a acolher esses mo-
mentos. Entre o xisto da terra 
e o sol que aquece o ar, Giusy 
e Irene guiam-nos pelo espaço 
que cresce perante os olhos an-
siosos das dez monjas. Apon-
tam-nos para onde vão estar 
o claustro, a igreja, as oficinas, 
e mostram-nos o amendoal e 
o pomar que já as orgulha. A 
curiosidade arquitectónica le-
va a perguntar se o xisto tam-
bém vai estar presente daquele 
lado. “Não. Serão dois espaços 
diferentes, separados. A hospe-
daria tem xisto para fazer a li-
gação com as casas desta zona. 
O mosteiro vai ser de granito, 
porque é um local nobre e re-
sistente. São dois espaços sepa-
rados: a cidade do Homem e a 
cidade de Deus”.

É ainda na cidade do Ho-
mem que as monjas voltam 
à oração, a de Vésperas, para 
agradecer a Deus os dons do 
dia, e, depois de jantar, a de 
Completas, como entrega ao 
Senhor antes do descanso noc-
turno, que chega às 20h.

É na cidade do Homem que 
Giusy, Irene, Lucia, Deborah, 
Alice, Luce, Margherita, Sara, 
Augusta e Annunziata esperam 
pela cidade de Deus, onde vão 
passar o resto da vida a trans-
mitir a alegria do Evangelho e 
a trazer, esperam, vocações à 
Igreja portuguesa. Uma tarefa 
que não espera pelos espaços 
da Regra de São Bento para co-
meçar, não vivessem as trapis-
tas numa “atitude contínua de 
receber a vida” e de aceitar o 
que lhes é apresentado. Talvez 
o terreno do interior, árido 
para tanto fruto da vida mo-
derna, possa ser fértil para fa-
zer brotar uma resposta às an-
siedades de hoje.

rituais e da tradição trapista – 
como São Bernardo de Clara-
val, Elredo de Rielvaux, Guer-
rico de Igny e Guilherme de 
Saint Thierry – estão, “infeliz-
mente”, na variante brasileira – 
não fosse esse o país com mais 
falantes de português. Faz tudo 
parte do caminho de “conhe-
cimento das pessoas, do povo 
e da terra”, para onde trazem 
agora a sua vocação.

Vocação, a palavra forte, re-
presentativa da grande necessi-
dade que a Igreja diz sentir. O 
que significa ser trapista? “En-
trar num mosteiro, fazer um 
caminho, fazer votos e pro-
fessar-se segundo a Regra de 
São Bento”. Resposta fácil para 
quem abraça a vocação da vi-
da monástica desde o fim dos 
anos 80. Mas o que fez a irmã 
Giusy escolher esta vida? “En-
contrei uma comunidade pe-
la qual me apaixonei”, explica, 
de novo com um sorriso clara-
mente iluminado pela fé. “A li-
berdade que encontrei naque-
las pessoas teve impacto em 
mim, e também a alegria que 
vi nos olhos e na forma de vi-
ver. Isso fez-me dizer que se 
calhar Deus realmente existe e 
que talvez pudesse ser um de-
safio para mim. Demorei mui-
tos anos para chegar aí porque 
antes tinha que encontrar ver-
dadeiramente quem era Je-
sus Cristo para mim. Enquan-
to não percebi isso, não decidi 
fazer uma vida assim.” E foi as-
sim que decidiu fazer os votos 
de obediência, de pobreza, de 
castidade e de estabilidade – 
“de ficar na mesma comunida-
de toda a vida”.

O desafio, agora, é transmi-
tir isso mesmo e “ter vocações 
portuguesas bastante jovens”, 
porque “quando uma pessoa 
jovem vê outra jovem, e da sua 
terra, é diferente”. Se antes as 
vocações surgiam “dentro do 
contexto familiar”, agora é pre-
ciso “procurar as vocações, fa-
zer a proposta às pessoas”. 

Foi por isso mesmo que as 
monjas lançaram o Verão Vo-
cacional, um desafio às jovens 
e mulheres portuguesas dos 
18 aos 40 anos a passar alguns 
dias de férias na hospedaria do 
Mosteiro e a reflectir sobre as 
suas vocações. É possível esco-
lher vários dias dentro dos pe-
ríodos de 1 a 16 de Julho, de 8 a 
14 de Agosto, de 25 a 30 de Se-
tembro e ainda de 1 a 8 de Ou-
tubro para conhecer a vida das 
trapistas.

Graças a essa iniciativa, já 

foi possível o encontro com 
algumas jovens portuguesas e 
até espanholas, de Madrid, a 
quem a palavra chegou atra-
vés de amigos de padres. É es-
se encontro que é importan-
te. “Eu acho que a base de uma 
vocação está sempre no encon-
tro com uma realidade da vida 
e com pessoas que despertam 
perguntas e interesses”, diz a 
irmã Giusy, para quem o mo-
delo do Verão Vocacional “aju-
dou a introduzir” o assunto da 
questão vocacional, que “de-
mora a surgir dentro do cora-
ção das pessoas, mas às vezes 
não têm coragem de se expor”. 

A que se deve esse medo? 
“As pessoas têm medo sobre-
tudo do quotidiano, da rotina 
constante... Perguntam se não 
nos cansamos de viver assim, 
com uma regra sempre certa”. 
O que está escondido e fica a 
descoberto com o Verão Voca-
cional é que a vida monástica 
“é muito rica em acontecimen-
tos”, porque também é feita de 
convívio entre irmãs. “A ver-
dadeira novidade surge sem-
pre da relação, porque a pessoa 
dá-se conta que a vida é mui-
ta rica e o coração das pessoas 
nunca acaba”. Faz tudo parte 
da “imensidão de riqueza” e da 
“juventude eterna” que Deus 
tem a oferecer.

“Eu acho que o Senhor con-
tinua a falar ao coração do ho-
mem”, continua a irmã, agora 
num tom de maior reflexão e 
profundidade. “Na comunida-
de de onde viemos havia 80 
monjas e o noviciado nunca 
fechou desde que a comunida-
de foi fundada e chegou a Vi-
torchiano, em 1957”. E foi nes-
se sentido que Giusy Maffini 
aceitou partir para o planal-
to mirandês, para dizer “que a 
vida monástica está viva e que 
é uma proposta para hoje em 
dia, e que a comunidade cris-
tã tem que continuar a existir e 
a mostrar o caminho”. Na Eu-
ropa “secularizada”, vê “mui-
tos sinais de esperança, por-
que a verdade é que ainda há 
uma Igreja viva e uma juventu-
de ainda desejosa de encontrar 
caminhos”, mas teme que isso 
se possa perder se não houver 
“gerações fortes que comuni-
quem a fé”. E é isso que quer 
fazer aqui, em conjunto com 
Irene, Lucia, Deborah, Alice, 
Luce, Margherita, Sara, Augus-
ta e Annunziata.

A alegria desta missão tor-
na-se ainda mais óbvia quan-
do, já perto das despedidas, 

cer bem”. Para além de ven-
derem as amêndoas, fabricam 
os amaretti, biscoitos tradicio-
nais da Itália feitos com amên-
doa moída, açúcar e claras de 
ovos, assim como o pãozinho 
do peregrino.

Outra limitação é não con-
seguirem “trabalhar os produ-
tos da forma que a Europa pre-
tende”, o que leva a que, apesar 
de algumas irmãs terem apren-
dido a tratar abelhas e haver 
uma licença para dois hecta-
res de vinha, não haja ainda 
produção nem de mel, nem 
de uvas e vinho. Tudo será re-
solvido pelo mosteiro, que vai 
ter “uma parte em baixo que 
é totalmente estruturada pa-
ra o trabalho”, dando “todas as 
condições” a estas trapistas pa-
ra atingir a tal sustentabilidade 
e “ganhar a vida”.

O mosteiro e a igreja aba-
cial, com toda a importância 
que têm para a vida desta no-
va comunidade, representam 
um esforço de “mais de se-
te milhões de euros”, partilha-
do maioritariamente entre Vi-
torchiano e outros mosteiros 
europeus com capacidade de 
contribuir. Mas “o desafio é 
tão grande que ainda há espa-
ço para toda a ajuda” que possa 

surgir, dizem as monjas.
São 12h30, hora de vol-

tar à oração, rezar a Hora Sex-
ta e voltar a ouvir o angelus. 
No meio de tudo, a facilidade 
com que nos compreendemos 
é surpreendente. As ocasionais 
falhas no português das mon-
jas italianas não são obstáculo 
nenhum. “Desenrascamo-nos, 
mas não sabemos muitas coi-
sas”, diz a irmã Giusy, que ain-
da não se enganou numa úni-
ca palavra na nossa conversa. 
Começaram a aprender a lín-
gua de Camões “praticamen-
te quando o grupo foi forma-
do oficialmente, em 2018”, ten-
do aulas um dia por semana, e 
agora a maior dificuldade é ha-
bituarem-se a falar português 
na vida monástica. Isso mesmo 
testemunhamos quando a ir-
mã Lucia começa a tirar dúvi-
das em italiano de forma auto-
mática, não se apercebendo até 
que a sua superiora diga, sem-
pre sorridente, que têm que fa-
lar português.

Rezar em português ajuda. 
“Toda a liturgia é portugue-
sa”, diz Giusy, que aponta pa-
ra a irmã Irene e explica que 
é ela quem tem o trabalho de 
arranjar a liturgia. Outros tex-
tos, como os de autores espi-
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Co (Ecle) 1, 2; 2, 21-23 
Leitura do Livro de Coelet
Vaidade das vaidades – diz Coelet – 
vaidade das vaidades: tudo é vaidade. 
Quem trabalhou com sabedoria, ciência 
e êxito, tem de deixar tudo a outro 
que nada fez. Também isto é vaidade 
e grande desgraça. Mas então, que 
aproveita ao homem todo o seu trabalho 
e a ânsia com que se afadigou debaixo 
do sol? Na verdade, todos os seus dias 
são cheios de dores e os seus trabalhos 
cheios de cuidados e preocupações; e 
nem de noite o seu coração descansa. 
Também isto é vaidade.

Salmo responsorial
Salmo 89 (90), 3-6.12-14.17 (R. 1) 
Refrão: Senhor, tendes sido o nosso 
refúgio através das gerações.  

LEITURA II Col 3, 1-5.9-11
Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Colossenses
Irmãos: Se ressuscitastes com Cristo, 
aspirai às coisas do alto, onde Cristo 
está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-
vos às coisas do alto e não às da terra. 
Porque vós morrestes e a vossa vida está 
escondida com Cristo em Deus. Quando 
Cristo, que é a vossa vida, Se manifestar, 
também vós vos manifestareis com Ele 
na glória. Portanto, fazei morrer o que 
em vós é terreno: imoralidade, impureza, 
paixões, maus desejos e avareza, que é 
uma idolatria. Não mintais uns aos outros, 
vós que vos despojastes do homem velho 
com as suas acções e vos revestistes 

“A vida de uma pessoa não depende da abundância dos seus bens”

itinerário

homens e mulheres ressuscitados.
 
“Aspirai às coisas do alto”
Viver como ressuscitados não se refere 
a uma vida espiritual desencarnada. O 
nosso modelo é Jesus Cristo. O fragmento 
da Carta aos Colossenses, proposto na 
segunda leitura deste Décimo Oitavo 
Domingo (Ano C), remete para Jesus 
Cristo, tendo como referência a Incarnação, 
ou seja, a relação com esta experiência 
terrena. Sem moralismos.
“Aspirai às coisas do alto”: somos exortados 
a entrar numa nova ordem, que supera 
a ganância do dinheiro e as diversas 
contradições deste mundo, as causas de 
confrontos e divisões.
Quantas vezes somos como o homem 
da parábola do Evangelho, que se 
preocupa em acumular coisas (bens, 
anos, experiências, viagens), e não nos 
apercebemos do sentido profundo da vida. 
O Mestre ensina que “a vida de uma 
pessoa não depende da abundância 
dos seus bens”. Por isso, apreciemos 
os bens deste mundo, valorizemos o 
que temos à nossa disposição, sem 
lhes apegarmos o nosso coração, sem o 
desejo ganancioso de ter sempre mais. 
Comecemos por acolher o valor da 
frugalidade, por agradecer aquilo que 
(ainda) não temos. Deste modo, seremos 
capazes de nos colocarmos ao serviço 
dos outros, para o bem de todos.
Importa ter presente que não se trata 
de desprezar as coisas deste mundo, 
como pretendem algumas propostas 
espirituais que, por isso, não podem 
ser consideradas cristãs. Os bens 
terrenos são bons, precisamos deles. 
Deixam de ser benéficos, quando deles 
nos tornamos escravos, quando os 
queremos como primeira ou até como 
única meta da nossa vida. Essa é a 
aspiração do ‘homem velho’. Essa é a 

do homem novo, que, para alcançar a 
verdadeira ciência, se vai renovando à 
imagem do seu Criador. Aí não há grego 
ou judeu, circunciso ou incircunciso, 
bárbaro ou cita, escravo ou livre; o que há 
é Cristo, que é tudo e está em todos. 

EVANGELHO Lc 12, 13-21 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas
Naquele tempo, alguém, do meio da 
multidão, disse a Jesus: “Mestre, diz 
a meu irmão que reparta a herança 
comigo”. Jesus respondeu-lhe: “Amigo, 
quem Me fez juiz ou árbitro das vossas 
partilhas?”. Depois disse aos presentes: 
“Vede bem, guardai-vos de toda a avareza: 
a vida de uma pessoa não depende da 
abundância dos seus bens”. E disse-lhes 
esta parábola: “O campo dum homem rico 
tinha produzido excelente colheita. Ele 
pensou consigo: ‘Que hei-de fazer, pois 
não tenho onde guardar a minha colheita? 
Vou fazer assim: Deitarei abaixo os meus 
celeiros para construir outros maiores, 
onde guardarei todo o meu trigo e os 
meus bens. Então poderei dizer a mim 
mesmo: Minha alma, tens muitos bens 
em depósito para longos anos. Descansa, 
come, bebe, regala-te’. Mas Deus 
respondeu-lhe: ‘Insensato! Esta noite terás 
de entregar a tua alma. O que preparaste, 
para quem será?’. Assim acontece a quem 
acumula para si, em vez de se tornar rico 
aos olhos de Deus”. 

REFLEXÃO

Uma única riqueza é importante: a do 
amor e da vida que se recebe de Deus 
para ser partilhada com os outros. 
Por outras palavras, trata-se de nos 
revestirmos do ‘homem novo’, ou 
seja, estarmos dispostos a viver como 

‘vaidade’ que destrói a vida.
O cristão assume-se como ‘homem 
novo’, pensa como Jesus Cristo, olha o 
mundo como o Mestre, ama do mesmo 
modo, deixa-se iluminar pelo Espírito do 
Ressuscitado. Esta é uma possibilidade 
ao alcance de todos, sem qualquer tipo 
de segregação. Todos podemos aceder 
à vida divina. Todos podemos ter alegria 
e vontade de viver, colocando ao serviço 
dos outros os nossos bens, sejam 
materiais, sejam os dons que nos foram 
dados por Deus.

Alegria e vontade de viver
A ‘pessoa vitamina’ transmite alegria e 
vontade de viver. Antes de tudo, esforça-
se por aprender a contemplar as pequenas 
dádivas quotidianas, a usufruir das coisas 
simples e agradáveis de cada dia. É 
também por aqui que passa a aspiração às 
‘coisas do alto’.
Começamos a viver como homens e 
mulheres ressuscitados, quando sabemos 
contemplar o quotidiano, quando 
abrimos os olhos com espanto, “a fim 
de viver plenamente e com gratidão um 
dos pequenos presentes da vida” (Papa 
Francisco).
Começamos a viver como homens e 
mulheres ressuscitados, quando usamos 
as nossas capacidades para fazer 
coisas boas, “cultivando a fraternidade, 
seguindo Jesus e apreciando cada 
pequena alegria da vida como um 
presente do amor de Deus”.

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

Semear caridade
Acólitos
Os ministros do altar estão muitas 
vezes rodeados de grandes riquezas. Os 

XVIII Domingo Comum

Colocar uma tina grande com água, contendo pequenos “círios” 
flutuantes acesos.

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES
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altares são de talha dourada sumptuosa 
e as alfaias litúrgicas de grande valor e 
ricamente trabalhadas. Não é por acaso 
que muitos objetos usados nas celebrações 
litúrgicas acabam em museus, graças 
não só ao seu valor, mas também à sua 
qualidade artística. Todavia, tudo isto 
é vaidade se o nosso afeto não estiver 
apenas nas coisas do alto.

Leitores
Por que razão ler textos que já lemos no 
passado? O Mestre da Lei prudente é 
aquele que sabe tirar constantemente do 
seu tesouro coisas novas e coisas velhas. 
Mesmo que se leiam sempre os mesmos 
textos, sobretudo nas festas, há sempre 
coisas novas a fazer nascer pela leitura. 
O leitor que pensa que já percebeu tudo 
e agora procura “descansar, comer, beber 
e regalar-se”, na realidade, já entregou a 
sua alma.

Ministros Extraordinários da Comunhão
Sabemos que “onde está o nosso tesouro, aí 
está também o nosso coração”. Há tesouros 
de trigo que precisam de celeiros cada 

vez maiores. Mas há tesouros de muito 
maior valor que não necessitam de celeiros 
enormes, cabem numa pequena teca, essa 
caixinha na qual a Eucaristia é levada aos 
doentes. Como o Maná no deserto, esse 
alimento espiritual deve ser procurado 
cada dia, não pode ser depositado para 
longos anos.

Músicos
Há organistas que pedem às comunidades 
grandes investimentos em instrumentos 
bons, mas caros. Depois de o órgão 
estar montado, regalam-se no seu novo 
instrumento e nele se instalam como numa 
torre de marfim. Descuram a formação 
de novos organistas e apegam-se com 
avareza ao que consideram seu. Mas, quem 
acumula para si em vez de se tornar rico 
aos olhos de Deus apenas semeia vento e 
vaidade vã.

Celebrar em comunidade 
Evangelho para a vida
Num tempo onde a ditadura da 
imagem, do parecer e do aparecer são 
fins de tantas existências, a Palavra 

deste Domingo, particularmente 
a primeira leitura, é bem oportuna 
para nos recordar a fugacidade e a 
transitoriedade da vida. 
Por sua vez, o Evangelho chama a 
atenção para a relação com os bens 
materiais. A ditadura do “ter”, do 
amealhar para usufruto pessoal sem 
a capacidade de olhar para os outros 
é também uma realidade em tantas 
pessoas. As coisas materiais são 
importantes à vida, não têm que ser 
desprezadas, mas não podem ser um 
fim na vida. 
Por isso, na parábola Jesus desmascara 
a ganância e a avareza, para nos 
recordar que a vida vale muito mais 
do que as coisas que se amealham e 
que viver em autorreferencialidade é 
contraditório ao seu projeto.
Possa esta Palavra ajudar cada um a 
saber cuidar das feridas da fraternidade, 
tratando cada pessoa como irmão.

Oração Universal
Irmãos e irmãs em Cristo: nós, que 
andamos muito ocupados com a vida e 

com os bens deste mundo, elevemos os 
olhos para o Pai do Céu e supliquemos, 
dizendo: 
R. Ouvi, Senhor, o vosso povo.

1. Por todos os bispos, presbíteros e 
diáconos, e pelos que exercem algum 
ministério na Igreja, para que imitem a 
Cristo, que se fez servo, oremos.

2. Pelas pessoas do trabalho e da 
ciência, para que descubram que sem 
Deus tudo é vaidade e nada valem os 
cuidados e as fadigas, oremos. 

3. Por todos aqueles que possuem 
muitos bens, para que não prendam a 
eles o coração, mas se tornem ricos aos 
olhos de Deus, oremos.

4. Por aqueles a quem Cristo revestiu do 
homem novo, para que façam morrer em 
si tudo o que é velho e aspirem sempre 
aos bens do alto, oremos.

Sugestão de cânticos
– Entrada: Deus vive na Sua morada santa – F. Santos
– Ap. Dons: Tudo Vos damos – M. Faria
– Comunhão: Buscai o alimento – M. Luís
– Final: Nós vamos com o Senhor– H. Faria

Eucologia
Orações presidenciais: Orações próprias do 
Domingo XVIII do Tempo Comum (Missal 
Romano, 444)
Prefácio: Prefácio VI Dominical do Tempo Comum 
(Missal Romano, 566)
Oração Eucarística: Oração Eucarística III (Missal 
Romano, 668ss)

Sair em missão de amar
Nesta semana, vou abrir mão de algum bem 
material e dar a alguém que precise. E por 
pequeno que seja esse gesto vou pensar que 
a vida voltada para o “umbigo” de cada um é 
contrária ao Evangelho. 

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

Livro da semana

Livraria diário do minho

Este belo livro de Brant Pitre fornece-nos aquilo 
de que precisamos para essa apreciação do que 
foi, a fim de podermos ver, com ainda maior 
clareza, o que é “agora e sempre, e pelos séculos 
dos séculos”.

Jesus e as 
raízes judaicas 
da Eucaristia
Brant Pitre

17,5€

Compre online em 
www.livrariadm.pt

10% 
Desconto*

* Na entrega deste cupão.
Campanha válida de 21 a 28 de Julho de 2022.

www.dmtv.pt

UMA CONVERSA COM
ALEXANDRE GONÇALVES

Terça-feira, 26/07, às 21h

Comissão de 
Proteção de 
Menores e Adultos 
Vulneráveis

comissao.menores@
arquidiocese-braga.pt 
 

913 596 668

CASA DAS ARTES DE FAMALICÃO

CASA DAS ARTES DE FAMALICÃOHIPÓLITO DE EURÍPIDES (TEATRO)21H30

22
Jul

ESPAÇO VITA (BRAGA)
ESPAÇO VITA (BRAGA)INSÓNIA (TEATRO)21H30

29
JulPastoral da Saúde pede 

uma "Igreja para todos"

O Departamento Arquidio-
cesano da Pastoral da Saú-
de (DAPS) dedicou as reu-
niões deste ano à integração da 
pessoa com deficiência e seus 
familiares/pessoas significa-
tivas, escutando o testemu-
nho de agentes desta pastoral 
específica.
Em comunicado, o DAPS refe-
re que "há caminho já feito, mas 
são ainda imensos os desafios 
eclesiais neste âmbito", pedin-
do atenção a determinados 
elementos.
"Sendo amada por Deus em 
qualquer circunstância, toda a 

pessoa é capaz de amar, inde-
pendentemente das suas ca-
racterísticas bio-psico-sociais 
e espirituais. As pessoas com 
deficiência são, naturalmen-
te, agentes e não são somente 
destinatárias do amor de Deus", 
observam.
O Departamento adianta ainda 
que toda a pessoa é chamada a 
viver em comunidade e que as 
pessoas com deficiência, assim 
como qualquer pessoa, no que 
tem de específico e carismáti-
co, desejam sentir-se parte da 
comunidade cristã, realizando a 
sua vocação baptismal.

Frei Bernardo apresentado 
como patrono da JMJ 2023

A Arquidiocese de Braga esco-
lheu o venerável Frei Bernardo de 
Vasconcelos como patrono dos 
Jovens rumo à JMJ Lisboa 2023.
A apresentação oficial de Frei 
Bernardo de Vasconcelos como 
Patrono da Arquidiocese de Braga 
para a JMJ2023, inserida também 
no momento de oração do Dia 
JMJ23 desenvolvido pela Arqui-
diocese de Braga, será no dia 23 
de Julho, na Casa do Marvão, em 
Celorico de Basto, pelas 10h00.
A iniciativa conta com a presen-
ça do Mons. Mário Rui de Oliveira, 
juiz do Supremo Tribunal da As-
sinatura Apostólica e Postulador 
da Causa.


