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 Cónego Hermenegildo Faria 
 ESCOLA DE MÚSICA LITÚRGICA SÃO FRUTUOSO 

P. 04-05



2 IGREJA VIVA // QUINTA-FEIRA | 20 DE SETEMBRO | 2018 

Breves

Sínodo dos bispos sobre os 
jovens vai contar com 408 
participantes
A Santa Sé divulgou a lista de participantes da 
Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos 
que, entre os dias 3 e 28 de Outubro, vai debater 
«Os jovens, a fé e o discernimento vocacional». 
De acordo com o Vaticano, o sínodo vai contar 
com 408 participantes, onde se incluem 50 audi-
tores, 37 dos quais leigos.
Entre os mais de 150 bispos delegados contam-
-se dois portugueses: D. Joaquim Mendes, bispo 
auxiliar de Lisboa e presidente da Comissão Epis-
copal do Laicado e Família, e D. António Azevedo, 
bispo auxiliar do Porto e presidente da Comis-
são Episcopal das Vocações e Ministérios. O Papa 
Francisco, presidente da assembleia sinodal, vai 
presidir à missa de abertura do Sínodo, às 10h de 
3 de Outubro, na Basílica de São Pedro.

Ortodoxos querem 
aprofundar diálogo com 
Roma, diz metropolita russo
O número dois da Igreja Ortodoxa Russa, o me-
tropolita Hilário Alfeyev, considera que seria útil 
católicos e ortodoxos debaterem a fundo as suas 
respostas a questões como a família e o casa-
mento. Alfeyev reconhece que as relações entre 
Moscovo e Roma estão agora num plano melhor, 
depois de os respectivos líderes se terem encon-
trado em Cuba, em Fevereiro de 2016. “Claro que 
agora temos de trabalhar na implementação do 
que foi discutido durante este encontro. A decla-
ração conjunta do Papa e do Patriarca tinha mui-
tos pontos concretos, que não estão relacionados 
com Teologia ou Eclesiologia, mas sim com ques-
tões práticas da vida das pessoas. Agora estamos 
a trabalhar na sua implementação”.

opinião

Olhares - 9

João Aguiar Campos
Padre

Num tempo de direi-
tos superlativos e de-
veres mínimos, dei 
comigo, numa som-

bra destes últimos dias, a pen-
sar num dever que nunca ou-
vi formular: o dever do bom 
aspeto…
Também nunca ouviram 
mencioná-lo, certo?… 
Vou, pois explicá-lo, sendo 

que para o entender melhor 
é importante ter passado pelo 
crivo apertado de uma doen-
ça. Uma dessas que põe os 
amigos a falar entre si e nas 
nossas costas…
Sabem como são essas con-
versas: são feitas de reticências 
e surdinas que nos pintam al-
quebrados e com um futuro 
muito incerto. Abrem-nos bre-
chas no tempo, riscos na face e 
maceram-nos os olhos.

Por vezes são tão grandes o 
realismo ou o medo conver-
sados, que nos “moribun-
dam” de véspera, escreven-
do lapidar sentença: “Não vai 
longe!”.
Felizmente, não é obrigató-
rio que assim seja. Mas é en-
tão, perante a profecia incum-
prida, que, num encontro for-
tuito, alguém  nos vai olhar e 
examinar mais ou menos dis-
cretamente, até soltar o es-
panto: “Afinal, estás com tão 
bom aspecto!…”
Já passaram por esta expe-
riência, não?… 
Eu já. Dezenas de vezes. E em 
todas elas me apeteceu pedir 
desculpa e, correndo a casa, 
vestir o  melhor rosto de je-
jum e/ou aparafusar na voz 
a dolência de um queixume 
carpideiro…
É, pois, neste contexto que 
inscrevo — e me esforço por 

cumprir — o tal dever do 
bom aspecto!…
Não, não se trata de vestir uma 
máscara e entrar em negação. 
Nem de disfarçar a legítima fra-
gilidade, quase sempre cheia de 
perguntas, que nos (me) invade 
os dias. Trata-se, tão somente, de 
um realismo combatente que ti-
ra do rosto a resignação e esco-
lhe a determinação.
Um doente é como um po-
bre que não tem posses para 

roupa nova e até veste, mui-
tas vezes, peças remendadas 
e, quiçá, com um ou outro 
buraquinho.  Pode, contudo, 
vesti-las limpas e não sujas e 
descuidadas.
Não temos de curvar-nos, en-
vergonhados, perante a dor — 
como se carregássemos um 
castigo. Nem temos de fazer o 
favor de parecer uns coitadi-
nhos disponíveis para a preo-
cupação, às vezes exagerada, 
de alguém — porque há gen-
te que precisa, muito!, de sen-
tir pena…
Não. Livremente choramos  
e livremente rimos e teima-
mos. E, humildemente, pre-
cisamos de aceitar ou pedir 
ajuda!…
Encarar as circunstâncias e 
descobrir o que fazer nelas 
e com elas é, quanto a mim, 
o melhor caminho. Porque, 
mais que escarafunchar num 

porquê qualquer, importa che-
gar ao como e ao o quê. Que 
posso fazer agora com o que 
tenho e como estou?…
Provavelmente, posso en-
trar mais profundamente em 
mim, purificar perspectivas e 
sonhos e tentar tornar fecun-
da esta terra de silvas.
Há outras escolhas. Quero 
muito esta. 
E, sim, cumprir, até ao limite, 
o dever do bom aspeto!
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opinião

Quem cala (nem sempre) consente

 

Jorge Vilaça
Padre

1“Quando me deram 
a notícia da morte da 
minha esposa senti 
que o mundo me caiu 

em cima; apesar disso, à me-
dida que o tempo passa, ve-
jo as coisas de outra maneira. 
Contudo há momentos e dias 
em que penso que é melhor 
não me levantar da cama; as-
sim é a vida e há que enfren-
tá-la como ela é. Há momen-
tos em que penso que a vida 
não é justa e zango-me com 
ela e comigo mesmo. Vejo a 
face obscura da realidade da 
vida e pergunto-me: porquê 
a mim? porquê agora? E estas 
perguntas magoam-me…”
 
 

2. As 
perguntas
magoam. Sobretudo 
quando não temos a quem di-
rigir a pergunta ou nos escu-
te a história. Quando as per-
guntas magoam estamos de 
luto, esse processo natural e 
universal diante de uma per-
da. Perdas às vezes ancoradas 
por medicamentos, tantas ve-
zes silenciadas por frases fei-
tas de pessoas cheias de boas 
intenções: “sei o que isso é” 
(não sabes!); “tens de ter for-
ça!” (não tenho!); “pensa nou-
tra coisa” (não penso!); “tens 
de andar em frente” (não con-
sigo!); “está no céu” (mas eu 
estou aqui!). Sim, precisa-
mos de viver o luto, de nos 
desarranjarmos por dentro. 

Luto pelos que morrem; lu-
to pelos que, continuando vi-
vos, partem da nossa vida; lu-
tos antes do tempo da parti-
da; lutos prolongados e lutos 
bem ritmados; lutos que vi-
ram doenças e lutos que ge-
ram oportunidades; lutos 
que põem em causa a fé e lu-
tos que redobram a confian-
ça em Deus; lutos pela pátria 
que deixamos e luto pela saú-
de que perdemos; luto pelo 
divórcio ou luto por um filho 
perdido; luto pela traição, pe-
la falta de emprego e de senti-
do; luto pela imagem perdida 
ou pelo animal de estimação 
que morreu; luto pela fé que 
sentimos ter perdido. No fun-
do, há sempre um luto a mo-
rar em nós. E perder é verbo 
de difícil conjugação. 

3. A palavra “luto” vem de lu-
gere, que quer dizer “chorar”, 
e expressa a dor natural pela 
perda de algo ou de alguém. 
É a consequência da perda de 
um vínculo. Manifesta-se em 
sinais de sofrimento (físico, 
psíquico, social, espiritual), 
em comportamentos (vestir...) 
e, frequentemente, em rituais 
(ida ao cemitério...). É um 
processo lento que passa por 
diferentes fases, muitas vezes 
fases que vão e voltam. Quan-
do a sua resolução é adaptati-
va, a integração da perda leva 
à possibilidade de uma nova 
vida, de novos projectos, de 

uma vida reconfigurada. Ou-
tras vezes, se a perda não é as-
sumida, conduz a doenças fí-
sicas, psíquicas, espirituais... 
Não é garantido que quem 
cala consente. 

4. “É praticamente impossí-
vel sobreviver a uma situação 
de sofrimento se não formos 
capazes de conseguir contar 
uma história articulada sobre 
a mesma, pelo menos a nós 
próprios”. O Departamen-
to Arquidiocesano da Pasto-
ral da Saúde quer proporcio-
nar um lugar para quem es-
tá em luto. Além do Centro 
de Escuta e Acompanhamen-
to Espiritual, serviço gratuito 
ao dispor de todos, nos dias 
26-28 de Outubro realizará o 
primeiro retiro espiritual pa-
ra pessoas em luto. Um lugar 
que se espera de encontro, de 
escuta, de fraternidade, de 
oração, de misericórdia, de 
perfume e de esperança cris-
tã... no caminho de Emaús! Se 
está em luto, se conhece al-
guém em luto, seja esperan-
ça e dê um “empurrãozinho” 
para esta experiência. O luto 
é “terra de missão”. 

5. “na hora de pôr a mesa, 
éramos cinco:  / o meu pai, 

a minha mãe, as mi-
nhas irmãs  / e 

eu. depois,  a 
 

 
 
 
 
 

 
 

minha irmã mais velha  / ca-
sou-se. depois, a minha irmã 
mais nova  / casou-se. depois, 
o meu pai morreu. hoje, / na 
hora de pôr a mesa, somos 
cinco, / menos a minha irmã 
mais velha que está  / na ca-
sa dela, menos a minha irmã 
mais  / nova que está na casa 
dela, menos o meu / pai, me-
nos a minha mãe viúva. cada 
um  / deles é um lugar vazio 
nesta mesa onde  / como so-
zinho. mas irão estar sempre 
aqui. / na hora de pôr a mesa, 
seremos sempre cinco.  / en-
quanto um de nós estiver vi-
vo, seremos  / sempre cinco” 
(José Luís Peixoto).

jovens e o futuro

Congresso em Lisboa quer 
“interpelar o sector juvenil”
“Ser jovem hoje” é um assunto que vai dominar 
360 minutos do próximo dia 10 de Novembro, 
na Aula Magna, em Lisboa. A partir das 9 horas 
estará em andamento a iniciativa “3 milhões de 
nós”, um congresso “de jovens para jovens”, que 
se debruçará “inteiramente na juventude actual”.
“Há cerca de três milhões de portugueses com 
menos de 25 anos. São eles os futuros adultos 
do nosso país. É por isso essencial conhecê-los 
mas também interpelá-los, envolvê-los nos te-
mas que fazem parte da actualidade”, referem os 
organizadores.
As palestras serão uma ocasião para abordar te-
mas ligados à família, relações, sociedade, “pro-
jecto de vida”, espiritualidade e fé. Os momentos 
de partilha de ideias vão incidir sobre a prática de 
voluntariado, convicções, empreendedorismo e 
inovação. Entre os organizadores do evento en-
contra-se a Família Missionária Verbum Dei. Os 
bilhetes para o congresso podem ser adquiridos 
online através da Blue Ticket.

Papa francisco

16 DE SETEMBRO 2018 · Enfrentemos 
as mudanças climáticas por meio da 
cooperação internacional: as escolhas 
de cada um têm repercussões na vida 
de todos.

D. Jorge Ortiga

14 DE SETEMBRO 2018 · Fazer o sinal da 
cruz logo ao acordar é traçar o cami-
nho da jornada. #SantaCruz #Exal-
tação #Amar #Fé #Oração #Coisas- 
-Simples #Cristianismo
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[Igreja Viva] Como surgiu 
a ideia da criação deste coro 
infantil?
[Con. Hermenegildo] O Gru-
po de Pueri Cantores São Fru-
tuoso nasce de uma conver-
gência de vontades dos ele-
mentos do Departamento Ar-
quidiocesano para a Música 
Sacra e de um desafio lança-
do pelo Senhor Arcebispo pa-
ra que houvesse em Braga um 
grupo de Pueri Cantores que 
cantasse em algumas celebra-
ções na Sé Catedral ao longo 
do ano. O Departamento de-
cidiu assim aproveitar a es-
trutura já existente da Esco-
la de Música Litúrgica de São 
Frutuoso, que integrou no 
seu projecto formativo esse 
grupo.

[Igreja Viva] Qual é a inten-
ção da criação do coro?
[Con. Hermenegildo] A criação 
do coro tem uma dupla finali-
dade. Primeiramente, preparar 
reportório litúrgico e sacro de 
qualidade para ser usado em 
celebrações litúrgicas, em par-
ticular na Sé Catedral. Em se-
gundo lugar, iniciar um grupo 
de crianças ao canto em con-
texto litúrgico para, desta for-
ma, se irem preparando e aper-
feiçoando no exercício de um 
ministério musical na liturgia. 

A formação para esse exercí-
cio tem três vertentes, uma li-
túrgica, uma musical e uma 
espiritual.

[Igreja Viva] Sentiu a neces-
sidade de preencher alguma 
lacuna com a criação deste 
coro?
[Con. Hermenegildo] Os gru-
pos de Pueri Cantores flores-
cem em muitas partes do 
mundo, em particular na Eu-
ropa e na América do Norte. 
A Igreja apela com insistência 
para que se criem estes gru-
pos de Pueri Cantores. Apenas 
a título de exemplo, lembro 
o nº 114 da Instrução sobre a 
Música Sacra e a Sagrada Li-
turgia publicado no pontifi-
cado de Pio XII e relembrado 
pelos pontífices posteriores:
“É para desejar e é preciso tra-
balhar por que todas as igre-
jas tenham o seu grupo coral 
de meninos-cantores, perfei-
tamente instruídos na sagrada 
Liturgia e sobretudo na arte de 
cantar com beleza e piedade.” 
Existe mesmo uma Federação 
Internacional de Pueri Canto-
res que realizou este ano o seu 
42º congresso anual em Barce-
lona sob o lema “Vós sois a luz 
do mundo”. Em Portugal en-
contramos inúmeras escolas de 
futebol, mas talvez seja neces-

sário diversificar a oferta for-
mativa das crianças com algo 
exigente, educativo mas pro-
fundamente recompensador 
como é o canto e a música em 
geral. A começar por Palestrina 
[compositor italiano do Renas-
cimento], inúmeros grandes 
músicos saíram destes viveiros 
de arte. Isto para não referir as 
reconhecidas virtudes pedagó-
gicas e educativas que o canto 
coral tem nas crianças. 

[Igreja Viva] Que propósitos 
vai servir o coro?
[Con. Hermenegildo] O co-
ro tem uma finalidade peda-
gógica e outra litúrgica: For-
mar musicalmente as crianças 
ao reportório vocal exequível 
em contexto litúrgico e can-
tar em algumas celebrações 
da Sé Catedral de Braga. Es-
ta iniciativa pretende também 
ter um papel motivador para 
que, em particular as institui-
ções de ensino ligadas à igre-
ja bracarense, invistam em 
grupos de cariz e finalidade 
semelhantes. 

[Igreja Viva] O coro vai es-
tar aberto a crianças de que 
idades?
[Con. Hermenegildo] As ida-
des serão as correspondentes 
ao 2º ano e o 6º de escolari-
dade com alguma elasticida-
de, claro. As inscrições neste 
projeto podem ser feitas atra-
vés do site da Escola de Músi-
ca Litúrgica São Frutuoso. 

[Igreja Viva] Como se articu-
lará o coro com as actividades 
da escola de música litúrgica?
[Con. Hermenegildo] A Es-
cola de Música Litúrgica São 
Frutuoso já tinha uma peque-

na turma de iniciação à Mú-
sica Litúrgica para as crian-
ças com as mesmas idades. As 
crianças que integrarem este 
projecto serão inseridas nesse 
grupo e poderão também, se 
tal for o seu desejo, seguir au-
las dos instrumentos leccio-
nados na Escola. Como base 
comum, todos terão uma au-
la de formação musical e ou-
tra de canto coral que funcio-
narão ao Sábado de manhã. A 
EMLSF tem uma oferta for-
mativa muito mais vasta para 
jovens e adultos e inicia tam-
bém este ano o projeto a que 
chamamos Schola Cantorum 
São Frutuoso que, de cer-
ta forma, é o correspondente 
para adultos do Pueri Canto-
res São Frutuoso.

[Igreja Viva] Em que estilo 
de música se vai inserir este 
coro?

[Con. Hermenegildo] O esti-
lo de música será aquele que a 
dignidade da Liturgia exige e 
pode ir do canto gregoriano à 
polifonia sacra passando pelo 
canto litúrgico mais popular 
e contemporâneo. Tentare-
mos valorizar toda a riqueza 
do que se compôs no passado 
e se compõe no presente para 
o serviço Divino. Muitas vezes 
pensa-se que os cânticos para 
as crianças e para os jovens 
não podem ter mais do que 
meia dúzia de notas acom-
panhadas por uns gestos pa-
ra “animar” e de dois ou três 
acordes, no máximo, para não 
ser muito difícil. Todavia, de-
pois somos confrontados com 
o que outros grupos de outros 
países são capazes e envergo-
nhamo-nos por chamar in-
fantil e jovem àquilo que de-
via ser chamado medíocre e, 
às vezes, indigno. Como refe-

Fundada há 15 anos, Quando o Cónego 
hERMENEGILDO Faria CHEGOU À PARÓQUIA DE 
SÃO JERÓNIMO DE REAL, a escola de música 
litúrgica são frutuoso CRIA ESTE ANO O GRUPO 
DE PUERI CANTORES. O SACERDOTE EXPLICOU AO 
IGREJA VIVA O NOVO PROJECTO.

ENTREVISTA

“O TEMPO VAI 
FAZENDO A SELECÇÃO 
DO QUE É BOM E BELO 
EM CADA ÉPOCA”
JOÃO PEDRO QUESADO (TEXTO E FOTOS)
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ri, o coro também tem uma 
finalidade pedagógica e pre-
tende formar as crianças à be-
leza musical.

[Igreja Viva] Considera, en-
tão, que esta música é a 
mais digna para celebrações 
litúrgicas?
[Con. Hermenegildo] Os prin-
cípios a observar para que 
uma determinada música se-
ja digna das celebrações litúr-
gicas estão bem estabelecidos 
e não são próprios a este ou 
aquele estilo musical. Tem a 
ver com a relação que a músi-
ca estabelece com o texto, li-
túrgico ou bíblico, com a be-
leza e correcção formal da 
linguagem musical e com a 
finalidade com que foi escrita 
a obra musical. Ajuízada posi-
tivamente segundo estes três 
critérios, qualquer obra musi-
cal, em latim ou vernáculo, é 
digna de ser cantada na litur-
gia desde que haja adequação 
entre a música interpretada e 
o momento litúrgico em que 
ela é interpretada.

[Igreja Viva] Como é que se 
consegue ensinar estilos de 
música tão particulares e in-
comuns hoje em dia a crian-
ças pequenas?
[Con. Hermenegildo] Antes de 
mais não devemos subvalori-
zar a capacidade de aprendi-
zagem das crianças. Em de-
terminados contextos lin-
guísticos, as crianças de tenra 
idade podem aprender várias 
línguas simultaneamente en-
quanto isso se torna mais di-
fícil para os adultos. A música 
é uma arte cumulativa e não 
excludente, o reportório novo 
soma-se ao já existente sem o 
excluir. O tempo vai fazendo 
a selecção do que é bom e be-
lo em cada época. Nós deve-
mos ser os zelosos herdeiros 
desse passado e é nossa res-
ponsabilidade torná-lo pre-
sente. Seria uma lástima pri-
var as gerações mais novas 
dos tesouros que as gerações 
mais velhas vão legando. Nes-
te sentido, a música é como a 
literatura: devemos ler os au-
tores contemporâneos, mas 
também Camões e Eça de 
Queirós, etc. 

[Igreja Viva] Quanto tempo 
passará até decorrer a primei-
ra actuação do coro?
[Con. Hermenegildo] Espera-
mos que seja possível por vol-
ta do Natal.

[Igreja Viva] Considera que 
esta pode também ser uma 
forma de atrair os jovens pa-
ra a Igreja?

A música é uma arte 
cumulativa 
e não excludente, 
o reportório novo 
soma-se ao 
já existente sem o 
excluir. 
Nós devemos 
ser os zelosos 
herdeiros desse 
passado e é nossa 
responsabilidade 
torná-lo presente.

[Con. Hermenegildo] A fina-
lidade não é essa mesmo que 
esse até possa ser um efeito 
colateral. Na liturgia não se 
tenta atrair os jovens, ou os 
velhos, ou as crianças, ape-
nas se deve “atrair” a perfu-
são das graças de Deus sobre 
o mundo.

[Igreja Viva] A música po-
de ser um meio de acesso ao 
Divino?
[Con. Hermenegildo] Eu não 
diria tanto um meio mas um 
catalisador. Curiosamente, na 
liturgia, a música tem a mes-
ma função que o silêncio, que 
é a de criar as condições ne-
cessárias para um bom aco-
lhimento da Palavra e da 
Graça.

[Igreja Viva] Que benefício 
poderão as crianças partici-
pantes retirar da finalidade 
pedagógica deste projeto?
[Con. Hermenegildo] Imen-
sos. A literatura referindo es-
ses benefícios é imensa. Va-

mos apenas referir alguns. 
Pôr as crianças em contacto 
com os tesouros artísticos da 
humanidade, transmitir o ri-
gor e a disciplina próprios à 
música, incutir a atenção ao 
outro e o sentido da procu-
ra comum da harmonia, de-
senvolver aptidões vocais e 
auditivas que serão úteis em 
muitas profissões, crescer es-
piritualmente pela frequen-
tação dos grandes textos da 
tradição cristã e pela parti-
cipação mais consciente nos 
Divinos Mistérios… Podería-

mos continuar numa enu-
meração sem fim.

[Igreja Viva] Esse rigor e dis-
ciplina de que fala podem ter 
benefícios noutras partes da 
vida das crianças? Nos estu-
dos, por exemplo?
[Con. Hermenegildo] Sem dú-
vida, não só nos estudos mas 
também na vida social em 
geral.

[Igreja Viva] Falou em “incu-
tir a atenção ao outro”. Con-
sidera que as crianças neste 
projecto podem tornar-se so-
cialmente mais aptas e atentas 
graças ao coro?
[Con. Hermenegildo] Pela 
prática coral, a criança desen-
volve uma tríplice atenção: à 
partitura que se executa à qual 
devemos respeito, ao cole-
ga que connosco canta e com 
quem me devo harmonizar e 
ao maestro que dirige o coro 
e a quem devo obedecer. Des-
ta tríplice atenção depende o 
resultado final de uma inter-

pretação que não é um soma-
tório justaposto de actos in-
dividuais mas deve ser senti-
do como uma unidade sono-
ra na multiplicidade dos seus 
elementos.

[Igreja Viva] Isso não acaba 
por ser, no fundo, formação 
cristã?
[Con. Hermenegildo] Eu diria 
antes que é uma forma de tra-
balhar o terreno humano para 
que depois a Graça cristã se-
ja nele derramada e dê mui-
to fruto.



6 IGREJA VIVA // QUINTA-FEIRA | 20 DE SETEMBRO | 2018 

LITURGIA da palavra

LEITURA I Num 11, 25-29
Leitura do Livro dos Números
Naqueles dias, o Senhor desceu na nuvem 
e falou com Moisés. Tirou uma parte do 
Espírito que estava nele e fê-lo poisar 
sobre setenta anciãos do povo. Logo que 
o Espírito poisou sobre eles, começaram 
a profetizar; mas não continuaram a 
fazê-lo. Tinham ficado no acampamento 
dois homens: um deles chamava-se 
Eldad e o outro Medad. O Espírito poisou 
também sobre eles, pois contavam-se 
entre os inscritos, embora não tivessem 
comparecido na tenda; e começaram a 
profetizar no acampamento. Um jovem 
correu a dizê-lo a Moisés: “Eldad e Medad 
estão a profetizar no acampamento”. Então 
Josué, filho de Nun, que estava ao serviço 
de Moisés desde a juventude, tomou a 
palavra e disse: “Moisés, meu senhor, 
proíbe-os”. Moisés, porém, respondeu-lhe: 
“Estás com ciúmes por causa de mim? 
Quem dera que todo o povo do Senhor 
fosse profeta e que o Senhor infundisse o 
seu Espírito sobre eles!”.   

Salmo responsorial
Salmo 18 (19), 8.10.12-13.14 (R. 9a)
Refrão: Os preceitos do Senhor 
alegram o coração. 
 
LEITURA II Tg 5, 1-6 
Leitura da Epístola de São Tiago
Agora, vós, ó ricos, chorai e lamentai-
vos, por causa das desgraças que vão 
cair sobre vós. As vossas riquezas estão 
apodrecidas e as vossas vestes estão 
comidas pela traça. O vosso ouro e a vossa 
prata enferrujaram-se, e a sua ferrugem 

“Quem não é contra nós é por nós”

itinerário ATITUDE
Celebrar na Esperança

REFLEXÃO

Vós sois justo, Senhor, em tudo o que 
fizestes. 
Pecámos contra Vós, não observámos 
os vossos mandamentos. 
Mas para glória do vosso nome, 
mostrai-nos a vossa infinita misericórdia.
Daniel 3, 31.29.30.43.42

A fé não opta pela lógica da divisão e 
falsa é a imagem de um Deus feito ao 
alcance dos nossos sonhos e desejos. 
A justiça de Deus segue a medida da 
infinita misericórdia. Não o aceitar é 
afastar-se dos mandamentos divinos. 
Aliás, a glória de Deus pode chegar até 
nós através de canais imprevisíveis e 
inimagináveis. Ser crente implica deixar 
que Deus seja Deus!

“Quem não é contra nós é por nós”
Um dos Doze, João, espera a 
complacência do Mestre por ter 
proibido a acção benfazeja de alguém 
que dizia agir em nome de Jesus 
Cristo, mas não pertencia ao grupo 
dos discípulos. “Não anda connosco”. 
Este “não anda connosco” pode incluir 
os que não partilham as nossas ideias 
religiosas ou quaisquer outras.
O discípulo João, no trecho evangélico 
do Vigésimo Sexto Domingo (Ano B), 
queria decidir quem podia fazer parte 
do grupo; mais grave ainda, quem 
podia agir em nome de Jesus Cristo. 
A resposta do Mestre é contundente: 
“Quem não é contra nós é por nós”.
A grandeza da fé não consiste em fazer 
separação entre os que “não andam 
connosco” e os outros, nem em supor-
se superior por um qualquer tipo de 
privilégio. Os verdadeiros discípulos 
missionários de Jesus Cristo vivem 
sempre numa atitude de acolhimento 

vai dar testemunho contra vós e devorar 
a vossa carne como fogo. Acumulastes 
tesouros no fim dos tempos. Privastes 
do salário os trabalhadores que ceifaram 
as vossas terras. O seu salário clama; e 
os brados dos ceifeiros chegaram aos 
ouvidos do Senhor do Universo. Levastes 
na terra uma vida regalada e libertina, 
cevastes os vossos corações para o dia da 
matança. Condenastes e matastes o justo 
e ele não vos resiste.

EVANGELHO Mc 9, 38-43.45.47-48  
Evangelho de Nosso Senhor Cristo 
segundo São Marcos 
Naquele tempo, João disse a Jesus: 
“Mestre, nós vimos um homem a 
expulsar os demónios em teu nome e 
procurámos impedir-lho, porque ele 
não anda connosco”. Jesus respondeu: 
“Não o proibais; porque ninguém pode 
fazer um milagre em meu nome e depois 
dizer mal de Mim. Quem não é contra 
nós é por nós. Quem vos der a beber um 
copo de água, por serdes de Cristo, em 
verdade vos digo que não perderá a sua 
recompensa. Se alguém escandalizar 
algum destes pequeninos que crêem 
em Mim, melhor seria para ele que lhe 
atassem ao pescoço uma dessas mós 
movidas por um jumento e o lançassem 
ao mar. Se a tua mão é para ti ocasião 
de escândalo, corta-a; porque é melhor 
entrar mutilado na vida do que ter as 
duas mãos e ir para a Geena, para esse 
fogo que não se apaga. E se o teu pé é 
para ti ocasião de escândalo, corta-o; 
porque é melhor entrar coxo na vida 
do que ter os dois pés e ser lançado na 
Geena. E se um dos teus olhos é para 
ti ocasião de escândalo, deita-o fora; 
porque é melhor entrar no reino de Deus 
só com um dos olhos do que ter os dois 
olhos e ser lançado na Geena, onde o 
verme não morre e o fogo nunca se 
apaga”. 

e gratidão, sem cair na pretensão de 
condicionar a ação do Espírito Santo.
“Quem quer que ajude o mundo a 
florescer é dos nossos. Semeias 
amor, curas o oceano de mal que já 
no mundo? Fazes isso? Então és dos 
nossos, és de Cristo. […] Segundo a bela 
definição de Orígenes: «Os cristãos 
são os amigos do género humano». […] 
Quantos no mundo seguem Cristo sem 
nem sequer o saber!” (Ermes Ronchi). 
Todos os que estão sempre dispostos 
a estender a mão para despertar 
esperança, os que amam e se dedicam 
a fazer emergir a comunhão…
A missão dos discípulos, a nossa 
missão, supõe uma abertura à imensa 
realidade na qual Deus continua a 
escrever a história da salvação. Nessa 
história, os pequenos, os simples, os 
pobres, os necessitados, os frágeis, 
os marginalizados, todos os que estão 
nas mais diversas periferias, têm 
uma prioridade aos olhos de Deus. A 
eles, por isso, precisamos de dedicar 
o melhor tempo e esforço pessoal e 
comunitário.

Celebrar na esperança
A defesa da verdade perde legitimidade 
quando falta a caridade. É inadmissível 
pensar que se pode reduzir a acção do 
Espírito do Ressuscitado aos nossos 
cálculos ou horizontes. Uma coisa são 
as discrepâncias, outra as intolerâncias. 
O cristão aprende sempre a somar e a 
multiplicar e nunca a subtrair ou dividir. 
Acolher a semente de bem que há 
nas pessoas e no mundo é celebrar na 
esperança!

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

XxvI Domingo Comum 
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CONCRETIZAÇÃO: A nossa vocação profética enraíza-se na nossa condição 
baptismal e, por isso, no mistério central da fé. Neste sentido, vamos manter 
a cruz com doze pequenas velas e o espelho, no qual se torna visível o reflexo 
da cruz e da luz. Mas, para evidenciar a beleza desta missão profética, vamos 
acrescentar flores brancas.
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“Quem não é contra nós é por nós”

Elementos 
celebrativos  
a destacar
Despertar a Esperança
Introdução ao espírito celebrativo
O Reino de Deus é demasiado valioso. 
Por isso, num tom profético, Jesus 
alerta os seus discípulos para o perigo 
que é escandalizar alguém pelo pecado. 
Melhor seria arrancar aquilo que é causa 
de pecado do que arriscar perder a vida 
eterna. O Reino de Deus é o prémio pelo 
qual vale a pena deixar tudo.

Enraizar a Esperança
Dinâmica própria do Tempo Litúrgico
1. Preparação penitencial
O Senhor da misericórdia reuniu-nos 
à volta da sua mesa. Reconheçamos 
os nossos pecados e fracassos, para 
na sua misericórdia, celebrarmos 
dignamente estes sagrados mistérios.
V. Senhor, misericórdia.
V. Cristo, misericórdia.
V. Senhor, misericórdia.

2. Proclamação da Palavra
[Primeira Leitura] Esta narrativa 
deve ser proclamada em tom 
profético, com consciência de quem 
anuncia a Palavra do Senhor a todo 
o povo. Dê-se maior ênfase à última 
frase do texto.
[Segunda Leitura] Esta 
leitura assume um carácter 
predominantemente imprecativo. 
Faça-se com assertividade, mas sem 
ser rude. Não se encare a assembleia 
de forma persistente, para evitar uma 
personalização.

Partilhar a Esperança
Indicações para a reflexão 
partilhada na homilia
. Jesus não nos pede para embarcar em 
grandes façanhas pelo Reino de Deus, 
mas que sejamos discípulos íntegros 
que espelhem o amor de Deus;
. Jesus exalta aqueles que ensinam 
o Evangelho pelo seu exemplo de 
vida;
. Jesus deixa claro que nenhum 
pecado é tão grande que possa 

superar o Amor de Deus;
. A fé exige que cortemos em nós 
tudo aquilo que nos diminui, como o 
egoísmo, preconceitos ou desejos de 
vingança.

Oração universal
Irmãs e irmãos em Cristo: atentos 
aos apelos de Deus Pai e movidos 
pela ação do Espírito Santo, oremos 
pela Igreja e por todas as pessoas 
do mundo, cantando, com toda a 
confiança:

R. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, 
Senhor.  

1. Pela Arquidiocese de Braga, suas 
paróquias e fiéis, pelos seus pastores e 
comunidades religiosas e por aqueles 
que não professam a mesma fé, 
oremos.

2. Pelas pessoas que são conduzidas 
pelo Espírito, pelas que fecham o 
coração aos seus apelos e pelas que 

têm inveja dos dons alheios, oremos.
3. Por aqueles que no dinheiro têm o 
seu deus, pelos trabalhadores privados 
de salário e pelos que morrem por não 
terem o que comer, oremos.
4. Pelos que se julgam depositários 
da verdade, pelos que se deixam 
escravizar pelas paixões e pelas crianças 
escandalizadas pelos adultos, oremos.

5. Pelos professores e alunos de todas 
as escolas, pelos que vão entrar no 
último ano de estudos e pelos que já 
terminaram, mas estão desempregados, 
oremos.

6. Pelos que, entre nós, são imagem de 
Jesus, pelos que rejeitam a intolerância e 
a vaidade e pelos que procuram ser fiéis 
ao Evangelho, oremos.

Senhor, nosso Deus, dai a cada pessoa 
um coração que se deixe conduzir pelo 
Espírito, e que acolha, com alegria, a 
Boa Nova anunciada pelo vosso Filho. 
Ele que vive e reina por todos os séculos 
dos séculos.

Eucologia
Orações presidenciais: Orações próprias do 
XXVI Domingo do Tempo Comum (Missal 
Romano, 420)
Prefácio e Oração Eucarística: Oração 
Eucarística II das Missas da Reconciliação com 
prefácio próprio (Missal Romano, 1320ss.)

Viver na esperança
Muitas vezes Deus manifesta-se de modo 
inesperado. Ao longo desta semana procuremos 
perceber de que modo e com que meios Ele se 
manifesta na nossa vida.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Vós sois justo, Senhor, F. Valente— 
Apresentação dos Dons: Onde há caridade, 
M. Luís
— Comunhão: Nós conhecemos e acreditamos, 
M. Carneiro ou Vós sereis meus amigos, M. Luís
— Final: Deus é Pai, Deus é Amor, F. Silva
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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 · Multimédia: Ana Marques Pinheiro · Contacto: comunicacao@arquidiocese-braga.pt

A psicologia da religião estuda os 
mecanismos psicológicos que estão na 
base dos comportamentos religiosos 
e que, frequentemente, escapam ao 
crente, uma vez que são motivados pela 
zona inconsciente da pessoa. “Quantos 
conflitos na relação pastoral poderiam ser 
evitados se o pastor se desse conta dos 
mecanismos inconscientes que o motivam, 
ou motivam os seus fiéis,” afirma o livro 
do presbítero da Arquidiocese de Braga.

* Na entrega deste cupão. Campanha válida de 20 a 27 de Setembro de 2018.

Miguel 
Ângelo 
Gomes 
Psicologia da 
religião

15€
10% 
Desconto

O programa Ser Igreja entrevista, esta 
semana, D. Jorge Ortiga, Arcebispo de 

Braga, sobre o novo Ano Pastoral.

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

Sexta-feira, das 23h00 às 24h00

Liga eucarística celebra 70 anos

Acolhimento a novos alunos 
da católica em braga é no dia 26

A Basílica do Sameiro, em Bra-
ga, vai acolher, dia 14 de Outu-
bro, às 11h00, uma celebração, 
presidida por D. Jorge Ortiga, 
para celebrar os 70 anos da 
fundação da Liga Eucarística a 
nível nacional e na Arquidioce-
se de Braga.
Com efeito, foi em 1948, que o 
padre João Augusto Gonçal-
ves, da Companhia de Jesus 
(Jesuíta), criou a Liga Eucarísti-
ca em Portugal, no seguimento 
do “apelo forte e cerrado” que o 
Papa Pio XII fez em 17 de Feve-
reiro de 1942, para que a Euca-
ristia se tornasse a força prin-
cipal dos católicos, de acordo 
com a nota enviada.
Em Portugal, o objectivo inicial 
da criação da Liga Eucarística 
“foi atrair os homens em mas-
sa para Cristo na Eucaristia”. O 
primeiro país a criar a Liga Eu-
carística foi a Bélgica.

A Universidade Católica Por-
tuguesa em Braga dá as boas-
-vindas aos seus novos alu-
nos no próximo dia 26 de Se-
tembro às 9h00, no Auditório 
Prof. Manuel Isidro Alves, no 
Campus Camões. A cerimónia 
de rececção aos estudantes 
trata de acolher os que ingres-
sam na Universidade pela pri-
meira vez, mas também todos 
os que decidiram, de alguma 
forma, dar início a um novo 
percurso formativo.
Os alunos serão recebidos pe-

lo presidente da Universida-
de Católica Portuguesa em 
Braga, João Manuel Duque e 
pelos diretores das duas fa-
culdades bracarenses, a Fa-
culdade de Filosofia e Ciên-
cias Sociais e a Faculdade de 
Teologia, dando a conhecer os 
principais serviços. 
A Universidade Católica alar-
gou também o convite a fami-
liares e amigos dos novos alu-
nos, para que também eles fi-
quem a conhecer a instituição 
e as pessoas da Universidade. 

Agenda

IGREJA DE SÃO VICENTECONCERTO BRAGA BARROCA 2018 21H30

20
set
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