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Breves

Crianças pobres sofrem mais
nas cidades do que no campo,
diz UNICEF
Um estudo da UNICEF revela que nem todas as
crianças nas cidades são beneficiadas pela “vantagem urbana”, e que nem sempre um rendimento mais alto, melhores infraestruturas e a proximidade dos serviços são sinónimo de uma vida
melhor.
Segundo o documento, é mais provável que as
crianças mais pobres de áreas urbanas morram
antes do quinto aniversário.
Em média, na maioria dos países, as crianças têm
mais possibilidades na cidade do que no campo.
Mas esses resultados escondem grandes desigualdades e, quando comparadas as famílias urbanas e rurais com níveis semelhantes de riqueza, a vantagem urbana torna-se menos notória.

opinião

Olhares (19) - O Ministério do Acolhimento

olto já” — prometia
o papel colado na
porta.
Porque “já”, ao
menos teoricamente, não demora nada ou quase nada, decidi esperar.
Com um olho na ponta do
corredor e outro no relógio,
fui esperando; minuto atrás
de minuto…
Quando o tempo começou a correr — a impaciência é um acelerador — dei comigo a sentir que as palavras
têm significado diferente pa-

las que os ajudam a passar por
entre os pingos da chuva.
Reparemos, por exemplo,
no texto de certos Convites:
não nos convocam para uma
hora determinada, certa, mas
para algo que acontece “por
volta das…”.
Quando um destes cai na
minha caixa de correio, encho-me de dúvidas sobre o
momento em que devo comparecer: vou antes e pareço
apressado, ou chego depois e
pode ser tarde?
O acolhimento é um acto fidalgo. Fazer esperar o
convidado ou quem convida é descuido ou, no limite,
desrespeito!…
A pontualidade é uma virtude, filha muito querida da
organização.
Quem tantas vezes se
queixa da falta de tempo, facilmente pensa que os demais
têm todo o tempo do mundo.
Sucumbe, por isso, à tentação
de tratar displicentemente
agendas alheias — pressupondo que os demais são uns de-

fica de coração feliz e aberto — reagindo com a mui frequente exclamação: “Não me
sinto desejado!”
Um cartório mal disposto,
onde se pergunta “mas você
que quer?”, ou um olhar que
parece ofendido só porque alguém apareceu com uma dúvida ou um pedido de ajuda,
ou ainda uma resposta avinagrada a quem se percebeu que
“não é freguês” — são portas
fechadas na cara!…
Pelo contrário, um sorriso
delicado e paciente, uma explicação pausada, uma informação clara, um “em que posso
ser útil?” — em suma, simples
gestos de cidadania e boa educação! — revelam-se meio caminho andado para fazer sentir o calor da casa. Convenhamos: se a Igreja e as igrejas não
são casas acolhedoras, mesmo
sob o seu tecto físico podemos
sentir-nos sem-abrigo.
Tiago Freitas publicou, estes dias, a sua tese de doutoramento, intitulada “Colégio
de paróquias - a paróquia em

ra quem as escreve e para
quem as lê. Afinal, que quer
dizer “já”?...
Após quase uma hora de
espera — a necessidade manda muito! — murmurei com
os meus botões: “Afinal, não
vem já… Acho mesmo que já
não vem!”
Penso que isto dos recados colados talvez funcione
na porta familiar do frigorífico; mas noutros espaços...
Bom, conceda-se o benefício
da dúvida!
Voltemos a olhar o papel:
“Volto já”.
Informação
aparentemente delicada. Assim a leio;
mas…
É que há avisos tão simpáticos como enganadores. Alguns, subtis, assumem fórmu-

socupados, a quem muito se
honra dando-lhes a oportunidade de encher umas horas!…
“Volto já” não pode de
modo algum ser sinónimo de
“vá à sua vida e volte, se lhe
apetecer, noutra ocasião”. Sobretudo — e é isso que agora
me interessa — não o pode
ser em espaços e instituições
que têm a obrigação de especial acolhimento. Na Igreja,
por exemplo!...
Não sei se a pastoral do
acolhimento algum dia fará
parte dos currículos dos seminários e afins. Mas que merecia essa dignidade, ai isso merecia!... Até porque sem um
honesto acolhimento, tudo o
mais corre o risco de fracassar ou dificilmente frutificar.
Sem acolhimento, ninguém

tempos de mobilidade”. Uma
das categorias que aí apresenta para a paróquia destes
tempos é a hospitalidade. Vale muito ler, meditar e construir; ou, melhor, ir construindo, pois que a citação de
Derrida coloca-nos num tempo incoactivo: “A hospitalidade (…) é um receber num espaço que nunca será suficientemente grande para aquilo
que virá”.
Em vez do “Volto já” a amarelecer, urge o “Eis-me aqui”.
Assumir o acolhimento como acção imprescindível do
papel evangelizador das nossas comunidades é, penso,
uma urgência.
Penso, por isso, que o acolhimento merece bem um
Ministério!

João Aguiar Campos
Padre

V

"

Desilusão toma conta de
caravana de migrantes
A desilusão e o medo tomaram conta da caravana de centro-americanos instalada na cidade
de Tijuana, no México, depois de uma tentativa
falhada de atravessar a fronteira para os Estados Unidos da América. Um grupo de 500 migrantes tentou forçar a entrada no posto fronteiriço, mas foi afastado pelos militares com gás
lacrimogéneo.
A caravana com cerca de 5 mil partiu das Honduras em Outubro, para fugir à violência e à pobreza. Percorreu mais de 4.000 quilómetros, até se
fixar em Tijuana, vizinha da cidade norte-americana San Diego. No Domingo, cerca de 1.000 migrantes realizaram uma manifestação para exigir
aos EUA que lhes permita o pedido de asilo. Metade a coluna separou-se e tentou cruzar a fronteira, mas encontrou a oposição dos militares.
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A alma (para cuidar bem do mundo)
Papa francisco
27 DE NOVEMBRO 2018 · Não A Igre-

ja nos convida esta semana a nos perguntarmos: como gostaria que o Senhor me encontrasse quando me chamar? #SantaMarta

José lima

D. Jorge Ortiga
28 DE NOVEMBRO 2018 · Hoje é o tem-

po do martírio. Não os primeiros séculos, mas hoje. Quanta graça e amor a
Jesus Cristo são necessários para preferirmos a morte à perda de fé!
#RedWednesday #CongregadosVermelho #Cristãos #IgrejaQueSofre

Vaticano

Audiência pública marcada
por criança autista que
brincou diante do Papa
O Papa reflectia ontem sobre a importância de
“uma existência livre, grata, autêntica”, marcada pela “alegria de sermos amados e de amar”,
quando uma criança subiu ao palanque da Sala Paulo VI e começou a brincar e a saltar à sua
frente, fazendo Francisco e todos os presentes
sorrir ao correr para junto de um dos guardas-suíços e apertar-lhe a mão.
A mãe subiu também para tentar trazer o filho
para baixo e explicou ao Papa que “vinham da
Argentina” e que se tratava de “uma criança autista, que não consegue falar”.
“Queridos irmãos, este menino não consegue falar, é mudo, mas sabe comunicar, sabe expressar-se e tem uma coisa que me deixou a pensar,
ele é livre. É indisciplinadamente livre”, apontou
Francisco. “Mas é livre. E fez-me pensar… Será
que eu também sou assim, livre, diante de Deus?
Quando Jesus diz que temos de ser mais como as
crianças, ele quer dizer que temos de ter a liberdade que tem uma criança, diante do seu pai”.

Padre

s

ão sugestivos os livros actuais que versam o tema, apontando para a sua origem latina, anima, como
conceito. Ao encontro desta
realidade todos são unânimes em reconhecer que a vida do homem sobre a terra
é a tensão constante para viver ao encontro da alma, encontrando o que é mais íntimo. Por vezes, as distracções
da vida provocam dissabores que poderíamos solucionar. “Teimamos em andar

fora”. Somos atraídos por
muitas realidades que sentimos, e procuramos dar-lhes
solução.
1.Invulgar
Um último texto que acabo
de ler tem este título sugestivo: “a alma para o Corpo da
Igreja”, última Carta Pastoral
do senhor arcebispo de Braga
(DM, 2018). O senhor arcebis-

po partilha uma reflexão vital,
“capaz de espelhar a minha
vida e o meu ideal pessoal”
(página 3). A Carta Pastoral dá
muito que pensar: o Espírito, “a alma da Igreja nascente,
impondo-Se a perseguições
e adversidades” (4), age ainda
hoje. Na realidade, estamos
convictos de que a Igreja, no
nosso tempo, está atenta nos
seus actores ao Espírito que
neles age. A alma vitaliza todo
o corpo que é a Igreja: realidade discreta e essencial.
O texto da Carta Pastoral brinda-nos com algo suculento,
atractivo e fluente que ajuda a
imprimir em todos um desejo
de maior abertura à alma, possível de desvios em todos os
tempos: “todos somos chamados a ser santos” (11) , o que nos
convida à “escolha” (12) constante de “aprender a lidar com
Deus” (13) para que se forme
em nós “uma estrutura interior
forte” (Ibidem).
2. Pessoalmente
Para tal, cada um terá “um
grande cuidado no equilíbrio

entre dois pólos na vida cristã: o polo individual e o pólo comunitário ou eclesial”
(17), o que acarreta um constante discernimento nas opções que se fazem. “Valoriza-se a experiência de cada um”
(18), já que o Espírito (alma do
corpo) habita cada um no seu
agir sábio; na origem de existência cristã, “Deus fala” (21).
Também hoje.

Na verdade, o encontro com
Deus será desenvolvido, pertencendo a Deus a iniciativa
e dependendo do homem a
resposta sensata a todos os estímulos. A oração neste processo é a revalorizar, sendo
nela que os homens se encontram com Deus e assim fazem
todos os dias a descoberta da
vocação. A proximidade íntima com Deus pressupõe “silêncio” para “escutar e perceber” (25-26).
3. Caminhando
A “clausura interior” no coração de quem se gasta na actividade agitada” apoia “o envolvimento do cristão nas lides do mundo” (29), sempre
acompanhado do sentido da
presença de Deus: “obtendo o
espaço de recato onde possa
dialogar com Deus” (Ibidem).
Isto acarreta uma atitude de
“vigilância espiritual” (30),
relevante para se ser “cristão
adulto”, conjugando “exigência e compreensão” (34) na
forma de “fazer caminho”. Para todos.

Um Carta a reler com cuidado
e prazer, como quem gosta de
saborear o que o faz ser. Uma
forma de se aperceber que se
está no mundo com um sentido e uma missão: “o corpo vive e marca a sociedade através da alma, que permanentemente o revitaliza” (40): duas
pontas a cuidar.
Obrigado senhor arcebispo.
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LIBERDADE
RELIGIOSA ESTÁ
EM QUEDA
O MAIS RECENTE RELATÓRIO DA FUNDAÇÃO
AJUDA À IGREJA QUE SOFRE ANALISA A
SITUAÇÃO DA LIBERDADE RELIGIOSA EM 196
PAÍSES, ENTRE JUNHO DE 2016 E JUNHO DE
2018, E AS CONCLUSÕES SÃO CLARAS: NOS
ÚLTIMOS DOIS ANOS 75% DAS PERSEGUIÇÕES
RELIGIOSAS FORAM CONTRA CRISTÃOS,
E A SITUAÇÃO DOS GRUPOS RELIGIOSOS
MINORITÁRIOS PIOROU EM 18 DOS 38 PAÍSES
ONDE HÁ VIOLAÇÕES SIGNIFICATIVAS DA
LIBERDADE. ALGUNS SÃO JÁ REFERÊNCIAS
HABITUAIS NOS RELATÓRIOS DA INSTITUIÇÃO.
As conclusões do relatório da Fundação AIS sobre
Liberdade Religiosa no Mundo são um alerta para a
situação em que se encontram milhares de pessoas
em todo o mundo vítimas da intolerância, fanatismo
religioso e terrorismo, mas também da violência
exercida por grupos radicais, actores estatais e
regimes autoritários. O documento foi elaborado
com base nos testemunhos de representantes da
Igreja local, documentos oficiais, artigos de agências
de notícias ou outros média especializados em
assuntos religiosos, e também nas informações
fornecidas por organizações de direitos humanos.
Conclusões
1.a) No período em análise, a situação dos grupos
religiosos minoritários deteriorou-se em 18 dos
38 países – quase metade – onde há violações
significativas da liberdade religiosa. Notou-se um
declínio especialmente acentuado na China e na
Índia. Em muitos dos outros países – incluindo
Coreia do Norte, Arábia Saudita, Iémen e Eritreia
– a situação já era tão má que dificilmente poderia
piorar.
1.b) Agravamento da intolerância para com as
minorias religiosas significou que, pela primeira
vez, dois países – Rússia e Quirguistão – foram
colocados na categoria ‘Discriminação’.
1.c) Em comparação com há dois anos atrás, mais
países com violações significativas da liberdade
religiosa mostraram sinais de degradação das
condições para as minorias religiosas – 18 países,
mais quatro do que em 2016.
1.d) Um aumento das violações da liberdade
religiosa por parte de actores estatais – regimes
autoritários – resultou em mais países que
mostram um declínio da liberdade religiosa quando
comparada com 2016.
1.e) Por outro lado, um acentuado declínio na
violência militante do Al Shabaab significou que a
Tanzânia e o Quénia – classificados como países
onde havia ‘Perseguição’ em 2016 – fossem agora
colocados na categoria ‘Não classificada’ em 2018.
Apesar de se terem notado menos violações
religiosas islamitas nalguns países, a posição
agravou-se manifestamente em muitos outros.

2. O nacionalismo agressivo, hostil às minorias
religiosas, agravou-se ao ponto de o fenómeno
poder ser chamado de ultra-nacionalismo. A
intimidação violenta e sistemática dos grupos
religiosos minoritários levou a que fossem
considerados como estrangeiros desleais e uma
ameaça para o Estado.
3. Há cada vez mais provas de uma cortina de
indiferença por trás da qual as comunidades
religiosas vulneráveis sofrem, sendo a sua luta
ignorada pelo Ocidente iletrado em termos
religiosos.
4. Aos olhos dos governos e da comunicação
social ocidentais, a liberdade religiosa está a
cair nos rankings de prioridades dos direitos
humanos, sendo eclipsada pelas questões de
género, sexualidade e raça.
5. Tem havido uma reinstalação rápida e
inesperada de alguns grupos religiosos
minoritários em partes do Médio Oriente
anteriormente ocupados pelo Daesh (ISIS) e por
outros grupos hiper-extremistas.

QUINTA-FEIRA | 29 DE NOVEMBRO | 2018

//

IGREJA VIVA 5

12. Há provas do agravamento do anti-semitismo,
levando a um aumento do número de judeus que
emigram para Israel.
Das 38 nações no mundo onde existem “violações
significativas da liberdade religiosa”, 21 estão
classificadas na categoria “Perseguição” (onde
as minorias religiosas são perseguidas por uma
religião maioritária) e 17 na categoria “Discriminação”
(onde os próprios estados discriminam as minorias
religiosas).
Portugal
6. A maioria dos governos ocidentais falhou em dar
a assistência urgentemente necessária aos grupos
religiosos minoritários, em especial às comunidades
deslocadas que desejam regressar a casa.
7. O sucesso das campanhas militares contra o
Daesh e outros hiper-extremistas escondeu a
propagação de movimentos islamitas militantes em
regiões de África, do Médio Oriente e da Ásia.
8. O conflito entre o Islamismo sunita e xiita
alimentou grupos extremistas, incluindo o Daesh.
9. Novas provas mostram a extensão do abuso
sexual de mulheres por grupos e indivíduos
extremistas em África, no Médio Oriente e em partes
do subcontinente Indiano.

10. Houve um recrudescimento dos ataques
extremistas na Europa e noutras partes do Ocidente,
motivados, em parte, pelo ódio religioso. Os ataques
sugerem que a ameaça do extremismo militante
está a tornar-se universal, iminente e sempre
presente. Como tal, esta ameaça pode ser apelidada
de terrorismo de proximidade.
11. A islamofobia no Ocidente aumentou, em parte
devido à crise migratória em curso.

No capítulo dedicado a Portugal, o relatório destaca que
não houve “casos significativos de discriminação por
razões religiosas ou abusos de liberdade religiosa que
possam ser imputáveis ao Estado ou a outras entidades,
nem se perspectivam num horizonte temporal próximo,
tensões sociais, económicas ou políticas que façam
prever uma alteração desta situação”.
O relatório sublinha até que “a questão da liberdade
religiosa ou da perseguição às comunidades cristãs”
poderá “vir a ganhar um protagonismo assinalável”,
uma vez que as instituições públicas têm dado
cada vez mais atenção a esse problema — quando,
por exemplo, deputados portugueses escreveram
ao embaixador do Paquistão em Lisboa exigindo a
libertação de Asia Bibi, a cristã condenada à morte
por blasfémia naquele país.
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“Foi dirigida a Palavra de Deus”
II DOMINGO aDVENTO
ATITUDE
Avaliar

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES

itinerário

CONCRETIZAÇÃO: Acrescentar aos elementos simbólicos já existentes (vaso,
luz/círio, água e terra) um saco com sementes.

LITURGIA da palavra
LEITURA I Bar 5, 1-9
Leitura do Livro de Baruc
Jerusalém, deixa a tua veste de luto e
aflição e reveste para sempre a beleza
da glória que vem de Deus. Cobre-te
com o manto da justiça que vem de
Deus e coloca sobre a cabeça o diadema
da glória do Eterno. Deus vai mostrar o
teu esplendor a toda a criatura que há
debaixo do céu; Deus te dará para sempre
este nome: “Paz da justiça e glória da
piedade”. Levanta-te, Jerusalém, sobe ao
alto e olha para o Oriente: vê os teus filhos
reunidos desde o Poente ao Nascente,
por ordem do Deus Santo, felizes por
Deus Se ter lembrado deles. Tinhamte deixado, caminhando a pé, levados
pelos inimigos; mas agora é Deus que os
reconduz a ti, trazidos em triunfo, como
filhos de reis. Deus decidiu abater todos
os altos montes e as colinas seculares e
encher os vales, para se aplanar a terra,
a fim de que Israel possa caminhar em
segurança, na glória de Deus. Também os
bosques e todas as árvores aromáticas
darão sombra a Israel, por ordem de Deus,
porque Deus conduzirá Israel na alegria,
à luz da sua glória, com a misericórdia e a
justiça que d’Ele procedem.
Salmo responsorial
Salmo 125 (126), 1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R.3)
Refrão: Grandes maravilhas fez por
nós o Senhor: por isso exultamos de
alegria.
LEITURA II Filip 1, 4-6.8-11
Leitura da Epístola do apóstolo São
Paulo aos Filipenses

Irmãos: Em todas as minhas orações,
peço sempre com alegria por todos
vós, recordando-me da parte que
tomastes na causa do Evangelho,
desde o primeiro dia até ao presente.
Tenho plena confiança de que Aquele
que começou em vós tão boa obra
há-de levá-la a bom termo até ao dia
de Cristo Jesus. Deus é testemunha
de que vos amo a todos no coração de
Cristo Jesus. Por isso Lhe peço que a
vossa caridade cresça cada vez mais
em ciência e discernimento, para que
possais distinguir o que é melhor e vos
torneis puros e irrepreensíveis para o
dia de Cristo, na plenitude dos frutos
de justiça que se obtêm por Jesus
Cristo, para louvor e glória de Deus.
EVANGELHO Lc 3, 1-6
Evangelho de Nosso Senhor Cristo
segundo São Lucas
No décimo quinto ano do reinado do
imperador Tibério, quando Pôncio
Pilatos era governador da Judeia,
Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão
Filipe tetrarca da região da Itureia
e Traconítide e Lisânias tetrarca de
Abilene, no pontificado de Anás e
Caifás, foi dirigida a palavra de Deus a
João, filho de Zacarias, no deserto. E
ele percorreu toda a zona do rio Jordão,
pregando um baptismo de penitência
para a remissão dos pecados, como
está escrito no livro dos oráculos do
profeta Isaías: “Uma voz clama no
deserto: «Preparai o caminho do Senhor,
endireitai as suas veredas. Sejam
alteados todos os vales e abatidos os
montes e as colinas; endireitem-se os
caminhos tortuosos e aplanem-se as
veredas escarpadas; e toda a criatura
verá a salvação de Deus»”.

REFLEXÃO
Levanta-te, Jerusalém, sobe às alturas
e vê a alegria que vem do teu Deus.
Baruc 5, 5; 4, 36

O Advento evoca toda a história do povo
de Israel, várias vezes personificado na
cidade de Jerusalém, como preparação
da plenitude dos tempos, a presença
do Salvador entre nós. Jerusalém é
convidada a “levantar-se”, quer dizer,
estar preparada para acolher o Messias.
Dele recebe a alegria que vem de Deus.
E o Advento evoca igualmente toda a
história da humanidade, para a qual
também chegou a plenitude dos tempos.
João, o Baptista, assume em si todo
este processo e acompanha-o, de forma
decisiva, até ao último passo: Jesus
Cristo.
“Foi dirigida a palavra de Deus”
O fragmento do Evangelho proposto
para o Segundo Domingo de Advento
(Ano C) faz uma apresentação solene
de João Baptista, situando com detalhe
o seu lugar e momento concreto na
história: “no décimo quinto ano”…
Parece que o evangelista Lucas quer
mostrar o carácter real de tudo o
que se dispôs a narrar. E sublinhar o
contraste entre alguns personagens
(o imperador Tibério, o governador
Pôncio Pilatos, os tetrarcas Herodes,
Filipe e Lisânias, os pontífices Anás
e Caifás) e a simplicidade extrema do
verdadeiro instrumento de Deus: “Foi
dirigida a palavra de Deus a João”.
Hoje como ontem, não é fácil
compreender a figura deste precursor.
Mais ainda num tempo em que
predomina o ruído, a multiplicidade
de mensagens, a azáfama do tempo,
as multitarefas quotidianas, a

volatilidade das redes sociais. Contudo,
João Baptista pode ser um bom
companheiro para, neste Advento,
voltar a descobrir o verdadeiro sentido
da vida.
“Foi dirigida a palavra de Deus”.
Nestas “palavras muito simples está
contida a minha vocação. […] Sei que
ela vem à minha procura por todos os
despenhadeiros, colinas, vales do meu
coração retorcido, e não se cansa de
mim. Substituo o meu nome, e sei que
posso tornar-me voz livre, e grãozinho
de areia, grãozinho de misericórdia e
de justiça no mecanismo desta história
desencontrada. […] Para que a Palavra
chegue ao coração. Inventa maneiras
que a façam entrar, até bem fundo
no coração. Multiplica as sendas da
sedução de Deus. Deixa-te fascinar,
mesmo que por uma só palavra. Dá,
cada dia, um pouco de tempo e um
pouco de coração ao Evangelho,
até se tornar normal, como o pão,
como a respiração. […] A Palavra,
quando verdadeiramente a acolhes,
transforma-te” (Ermes Ronchi).
Avaliar
O tempo de Advento celebra três vindas
do Salvador: veio, vem e virá. Detemonos na “segunda vinda”, a que “tem
lugar todos os dias, com frequência e
em muitas ocasiões, em cada coração
que ama, acompanhado de novas graças
e dons, segundo a capacidade de cada
um” (Beato João Van Ruysbroeck).
Nesta constante “segunda vinda”,
também nos é dirigida a palavra de
Deus. Em modo de oração, acolho a
pergunta: “Como procuro acolher a
Palavra de Deus no meu dia a dia e como
me deixo configurar por ela?”.
Reflexão preparada por Laboratório
da Fé in www.laboratoriodafe.net
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Eucologia

Viver na esperança

Sugestão de cânticos

Orações presidenciais: Orações próprias do II
Domingo do Advento (Missal Romano, 110)
Prefácio: Prefácio do Advento I (Missal
Romano, 453)
Oração Eucarística: Oração Eucarística II
(Missal Romano, 523ss)

Nesta semana, vamos entronizar a Bíblia em
nossa casa. Vamos colocá-la num sítio acessível
e bem visível a todos. Poderemos ler e meditar o
Evangelho da Liturgia de cada dia.

— Entrada: Povos que caminhais, J. Santos
— Apresentação dos Dons: Abre, claro céu, Sousa
Marques
— Comunhão: Preparai os caminhos do Senhor, M.
Carneiro
— Final: Avé, Senhora do Advento, Az. Oliveira

Elementos
celebrativos
a destacar
Ser comunidade acolhedora
Acolhimento dos fiéis
Conforme as pessoas vão chegando à Igreja,
entregar um pequeno saco com sementes e
a frase bíblica escolhida como mote para esta
celebração: “foi dirigida a Palavra de Deus”.
Este gesto pode ser preparado pela catequese
e, para a entrega, pode confiar-se ao 4º ano
de catequese esta responsabilidade, uma vez
que celebram a Festa da Palavra. Também
pode ser o grupo de catequistas a dinamizar
esta celebração, porque têm uma missão
específica de semear a Palavra.
Admonição à Liturgia da Palavra
Depois da oração colecta, os leitores
aproximam-se do ambão em procissão
solene, acompanhada de um cântico. Quem
proclamar a primeira leitura transporta o
Evangeliário, depositando-o sobre o altar.
Os outros dois proclamadores do salmo e da
segunda leitura trazem um saco de sementes.

Segue-se uma admonição explicativa:
A Palavra de Deus é dirigida a todas as
pessoas de todos os tempos e lugares de
forma nova e criativa. Esta iniciativa de
comunicação da parte de Deus gera alegria,
desperta esperança, faz endireitar os
caminhos da vida e abre espaço no nosso
coração para fazer germinar o Salvador.
Por isso, hoje queremos deixar que a Palavra
de Deus seja semente que fecunda o terreno
da nossa condição humana, que nos ensina
a morrer para uma vida nova e que nos abre
à vitalidade de Deus em nós.
No final da admonição e de forma bem visível
para todos, os dois leitores que traziam o
saco colocam sementes na terra que está
dentro do vaso e o leitor que transportava o
Evangeliário rega as sementes lançadas à
terra.
Ser comunidade missionária
1. Homilia
. A Palavra de Deus é dirigida a João
Baptista no deserto. Lucas não nos diz
qual é a palavra, mas fala-nos das suas
consequências: João deixa a solidão
do deserto e avança para o Jordão,

anunciando um baptismo de penitência
para remissão dos pecados. Como
precursor, João tem a missão de preparar o
povo para receber aquele que é “a salvação
de Deus”.
. Anos mais tarde, Jesus fará o percurso
inverso. Depois de baptizado no Jordão, é
conduzido pelo Espírito ao deserto, onde
permanecerá em jejum e oração durante
quarenta dias e quarenta noites, escutando
a Deus longe de todas as distracções.
. Em que espaços da minha vida
consigo cultivar o silêncio interior e a
contemplação? Como procuro acolher a
Palavra de Deus no meu dia-a-dia e como
me deixo configurar por ela?
1. Envio missionário
V. Ide: levantai-vos e alegrai-vos, porque
Deus Pai vos reuniu e se lembra de vós.
R. Ámen.
V. Ide: anunciai a Palavra, porque Jesus
Cristo se fez carne para habitar em vós.
R. Ámen.
V. Ide: usai a vossa inteligência e
discerni novos caminhos de caridade
e de vida em Igreja, porque o Espírito

Santo nos mantém unidos em oração.
R. Ámen.

Oração Universal
Irmãs e irmãos: peçamos ao Senhor que
a voz de João Baptista desperte em nós
o desejo de percorrer, com alegria, os
caminhos de conversão e vida em Cristo,
dizendo, com humildade:
R. Vinde, Senhor, e salvai-nos.
1. Pelo Papa Francisco, pelos bispos,
presbíteros e diáconos, e por aqueles que
nos desertos deste mundo continuam a
anunciar a vinda do Senhor, oremos.
2. Pelos povos que não conhecem o
Evangelho, pelos homens e mulheres que
lhe são fiéis e pelos pobres, oprimidos e
despojados, oremos.
3. Pelos que reconhecem em Jesus o seu
caminho, e por todos os que pedem ao
Senhor que abata os montes, alteie os
vales e aplane a terra, oremos.
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Sé volta a celebrar Dia de
S. Geraldo com o “Milagre da Fruta"
O Serviço Educativo do Tesouro-Museu da Sé de Braga, em
colaboração com a Escola EB1
da Sé, organiza, mais uma vez,
a representação “S. Geraldo e o
Milagre da Fruta”. A iniciativa
vai realizar-se na Sé de Braga,
no dia 5 de Dezembro (4ª feira),
pelas 10h30.
Já a Capela de S. Geraldo estará
aberta ao público durante todo
o dia, mostrando o retábulo ornamentado com a fruta da época, uma alusão ao suposto milagre de S. Geraldo.
S. Geraldo nasceu em Cahors,
França. Entrou muito novo para o Mosteiro de Moissac, onde estudou e se tornou famoso
pelas suas qualidades humanas e intelectuais. Foi Arcebispo de Braga do ano de 1099 a
1108. Morreu em Bornes, em Vi-
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Sexta-feira, das 23h00 às 24h00

la Pouca de Aguiar, a 5 de Dezembro de 1108, durante uma
visita pastoral. É o padroeiro da
cidade de Braga. Na Sé foi responsável por várias reformas e
mandou construir uma Capela
que dedicou a S. Nicolau e onde
está sepultado.

O programa Ser Igreja entrevista
esta semana o professor José Carlos
Miranda, da Faculdade de Ciências
Sociais da Universidade Católica.
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frase – da Bíblia, da Liturgia
do Dia, da Liturgia das Horas ou de um Santo. A complementar, a RMOP Portugal
apresenta 24 desafios, que
convidam a uma acção concreta, conduzindo ao espírito
festivo e solidário do Natal.
A campanha “Advento 2018”
está disponível no site da Rede Mundial de Oração do Papa,
no Instagram e no Facebook,
sendo possível receber diariamente a proposta de oração no
email, após inscrição.
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Rede Mundial de Oração propõe
desafios para viver o Advento
A Rede Mundial de Oração do
Papa em Portugal promove,
entre 2 e 25 de Dezembro, a
campanha de oração “Advento 2018”. São 24 imagens, 24
frases inspiradoras e 24 desafios, que convidam os cristãos
a preparar a chegada do Deus
Menino.
Diariamente, são apresentadas pinturas que captam a
essência do presépio, criadas por diferentes autores em
épocas distintas. Cada imagem é acompanhada por uma
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Saborear e
saber
Saborear e Saber, duas palavras da
sabedoria espiritual de Inácio de Loyola
que nos servem de orientação nos
caminhos da vida, caminhos tantas
vezes complicados e incertos. Este livro
apresenta-nos apelos e propostas para
que cada um de nós possa tornar-se mais
plenamente o que já é, no fundo de si, mas
tantas vezes desconhece. Sim, já somos…
até mais do que pensamos, mas há sempre
mais caminho a percorrer para a nossa
“autorrealização”.
* Na entrega deste cupão. Campanha válida
de 29 de Novembro a 6 de Dezembro de 2018.

