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Johnny,
o cantor,
Deus e a Igreja Católica
directora adjunta do "la croix"

A França continua a ser um país
católico, algo que a celebração
desta manhã, durante o funeral do
cantor Johnny Hallyday, mostrou
novamente. Um país católico não
significa — como é repetido uma e
outra vez em inquéritos sociológicos
angustiantes — um país onde 90%
dos habitantes vão à missa. Trata-se de um país imerso em História,
cultura, símbolos — em sacramentos
— católicos. Um país onde a Igreja
permanece presente durante as
grandes passagens da vida das
pessoas e, em particular, na maior
dessas passagens.
Fé e prática
O cantor provavelmente não estaria
todos os Domingos de manhã
nos bancos de uma paróquia. Ao
querer aprisionar a fé numa série
de proibições e dogmas, acabamos
por esquecer que ela não é reservada
apenas a uma espécie de pequena
elite de crentes, deve antes tocar em
todos. Esse risco ameaça sempre
a religião. Basta lembrarmo-nos

de um momento em que a Igreja
se recusou a celebrar o funeral dos
“acrobatas”. Hoje, a secularização
coloca outro risco: o de confundir fé
e prática, o de abordar apenas uma
pequena minoria que é encontrada
em comunidades fechadas.

fraternidade, solidariedade e
amizade que Johnny era tão bom
a cantar. Uma piedade que se
diz ser “popular” , mas que reúne
muitos mais homens e mulheres
do que cristãos “confessantes” e
que é dito encaixarem em todo
um conjunto de símbolos e ritos.

da união no nosso país, muito
para além dos praticantes. Isso
acontece com as pessoas no seu
dia-a-dia, naquilo que elas têm
de mais profundo nas suas vidas
quotidianas. No seu último livro,
“Urgência pastoral” , o teólogo
Benoit Tessier/Reuters

Isabelle de Gaulmyn

A cerimónia desta manhã na
Igreja de Madeleine e o fervor
que a cercou mostram que o
catolicismo ainda tem essa virtude

Christoph Theobald fala de uma
“fé fundamental” , abundante
no nosso país, que se exprime
através de todos esses gestos de

dr

O essencial do cristianismo
mostrou-se em Madeleine
No fundo, na celebração do funeral
do cantor foi demonstrada a
essência da fé cristã: a esperança.
A emoção, a tristeza e o amor que
iluminou essa imensa multidão
expressaram melhor do que
qualquer discurso que a morte
não tem a última palavra. É
precisamente nesse momento
em que as nossas perspectivas
humanas são alcançadas pela morte
que precisamos de experimentar,
colectivamente, esse brilho
luminoso que significa “esperar
contra toda a esperança”. A relação
com a morte representa hoje o
principal problema das nossas
sociedades. Johnny está feliz por a
Igreja ainda estar presente nesses
momentos.
*artigo de Isabelle de Gaulmyn, publicado no
blog “Une foi par semaine”, do Jornal La Croix,
a 09-12-2017. Tradução e adaptação de Flávia
Barbosa.
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PAPA FRANCISCO
@pontifex_pt

11 de Dezembro de 2017

Peçamos a graça de tornar a nossa
fé cada vez mais laboriosa através
da caridade.
10 de Dezembro de 2017

É necessário que a acção política
seja verdadeiramente colocada ao
serviço da pessoa humana, do bem
comum e do respeito pela criação.

D. JORGE ORTIGA
@djorgeortiga

11 Dezembro de 2017

Para uma definição de perdoar:
possibilidade de nos levantarmos
e caminharmos. #Twittomilia
#EvangelhoDiário #Perdoar
#Pecados #Advento

Mais de 50 mil
contribuem para
ajudar os rohingya

bispos europeus pedem
respeito pela casa de
várias religiões

Papa: dia mundial do
doente 2018 já tem
mensagem escrita

A campanha para ajudar os mais de 600
mil refugiados rohingya que fugiram de
Myanmar para o Bangladesh, lançada
há menos de duas semanas, está prestes
a atingir o objectivo de dois milhões
de euros, adianta a página “Fátima
Missionária”. Em pouco tempo foram
angariados 1,7 milhões de euros graças
aos donativos de mais de 52 mil pessoas
espalhadas por todo o mundo. Os
activistas asseguram que o dinheiro será
usado para entregar ajuda “vital” aos
refugiados, nomeadamente alimentos,
água potável e medicamentos.

O Conselho das Conferências Episcopais
da Europa (CCEE) sublinhou em
comunicado a importância de “respeitar
o status quo” de Jerusalém, já que a
cidade é tida como a casa de “inúmeras
pessoas que, no interior das paredes da
cidade, veneram os lugares santos das
suas respectivas religiões”.
“Estamos convictos de que qualquer
mudança a este nível irá favorecer
um clima de mais violência”, afirmou
o organismo, apelando a acções com
justiça, sabedoria e prudência com vista
à preservação da paz.

A Santa Sé divulgou no dia 11 de
Dezembro a Mensagem do Papa
Francisco para o XXVI Dia Mundial
do Doente, que se assinala a 18 de
Fevereiro. Com o título “«Eis o teu filho!
(…) Eis a tua mãe!» E, desde aquela
hora, o discípulo acolheu-a como sua”,
a mensagem realça a vocação materna
da Igreja para com os doentes e as
pessoas necessitadas. “Em todo o lado,
ela procura cuidar, mesmo quando não
é capaz de curar”, sublinhou Francisco,
aludindo novamente à ideia da Igreja
como “hospital de campo”.
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casa original
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espatifar

arquitecto

Do tempo em que a brincadeira era a
espionagem, por entre esta enorme casa, fica-me
uma imagem especial:
No silêncio do seu quarto, a mãe recolhia-se
num mistério “por detrás da cortina”, numa
transparência sedutora, sentando-se no chão, ao
vão da janela, sob o conforto da parede grossa de
meio metro, de casa antiga. E ficava...
Esta imagem, como outras, foi para mim rica de
catequese: “O que é que a leva a fazer isso?”

ROWE; “The Architecture of Good Intentions”

1. Assim descobri a oração. E o espaço
de ombreira ficou para sempre a
ela associado. A oração, qual “nova
ombreira”, está entre interior e
exterior, baralha luz e sombra, natural
e artificial.1 Ademais, esta visão diz
respeito à casa da infância, onde formei
a ideia de arquitectura. Tive o privilégio
de crescer numa casa de final de século
XIX que apresenta especificidades
espaciais, programáticas e construtivas
de grande interesse mas que, antes
destas, se apresenta à rua como um
chalet 2 cumprindo o imaginário da
casa com alçado com porta, janela e
chaminé sobre o telhado de duas águas.
2. Colocando a questão não pela
psicologia da criança mas pela teoria
da arquitectura, o problema da origem
da arquitectura foi com efeito um
tema recorrente entre os teóricos.
Vitrúvio refere-se à origem mítica da

(1) Cfr. MANSILLA, Luis Moreno; “Apuntes de viaje al
interior del tempo”; Colección Arquíthesis, núm. 10; Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2001, p.201
(2) Chalet no dicionário de Inglês reporta à casa usada
pelos holidaymakers e, de facto, a casa situa-se em
Nevogilde, freguesia contígua à Foz do Douro, zona que
se desenvolveu no século XIX com as casas de férias dos
Ingleses comerciantes no Porto.
(3) Cfr. FORTY, Adrian; “Words and Buildings – A
Vocabulary of Modern Architecture”; Thames & Hudson, London, 2000, p.220-223
(4) Leitura do Domingo de Quasimodo, Oitava da Páscoa
(5) BACHELARD, Gaston; “A Poética do Espaço”, Martins Fontes, São Paulo, 2005 [ed. orig. 1957], p.103-104

jorge vilaça
padre

1. Todos sabemos para que serve o
acelerador. E acelerados andamos
todos. No dia-a-dia como nos sonhos
há, contudo, descidas abruptas na
qual o travão deixa de funcionar. E
espatifamo-nos: numa decisão errada,
numa doença ou num qualquer
imprevisto. Acordamos e recordamos
tempos de outrora em que havia tempo
para tudo. Fazemos juras de mudança
e... aceleramos.
2. Não faltam hoje programas de
desaceleração, de atenção plena
(mindfulness), de sintonização com
a energia vital universal (reiki),
de programação neurolinguística
(PNL)... Todos para, potencialmente,
nos ajudarem a centrar no essencial
e a encontrar modos saudáveis de
“conduzir”. Sim, sei que estou a
simplificar os prováveis benefícios
de ferramentas ancestrais ou
DR

pedro cruz

arquitectura, mas são de modo especial
os renascentistas e pós-renascentistas
que discutirão amplamente sobre a forma
da primeira arquitectura, entre a gruta, o
abrigo, a cabana, a tenda, ultimamente no
sentido de advogar a ideia de arquitectura
como sistema racional. O caso mais
paradigmático é o de Marc-Antoine
Laugier e o seu Essai Sur l’Architecture,
cujo frontispício de 1753 ficou famoso,
mostrando a Arquitectura a apontar
para a “construção natural” e a instruir
a humanidade em tais princípios.3 A
alegoria mostra a Arquitectura apontando
ao pequeno putto o caminho para
o abrigo primitivo. Trata-se de uma
proposição sobre as origens e os princípios
fundamentais e de como através deles se
recupera a pureza. Na gravura vemos o
abrigo evocando colunas, entablamento e
cobertura inclinada.
3. Na novela Notre-Dame de Paris,
escrita por Victor Hugo em 1831,
Quasimodo é o deformado que habita na
catedral. “Quasi modo geniti infantes...”,
o início da Epístola de Pedro 4, revela
o sentido do nome do personagem,
reforçando o modo de nascer com
um edifício. Na Poética do Espaço,
Bachelar vai fazendo a apologia de
que um microcosmos é um paradoxo
de aspiração eterna: um microcosmos
como um pequeno-universo. Hugo,
por ele citado, usa a cadência “o ovo,
o ninho, a casa, a pátria, o universo”.
Hugo pretende que não nos retenhamos
na deformação do Quasimodo mas na
consubstancialidade de um homem
e de um edifício. Por isso Bachelard
afirma: “O bem estar devolve-nos à
primitividade do refúgio”. 5
4. No século XIII, Francisco de Assis
foi responsável por figurar o presépio a
partir das imagens bíblicas, inaugurando
a representação que nos é tão querida.
O presépio ou estábulo afigura-se como
“nova hospedaria”. A cabana original, a
única capaz de receber o Deus-menino
frente à lotação esgotada de todas as
outras casas, torna-se metáfora do desejo,
em nós, de receber e de ser recebido. A
cabana do presépio onde Jesus nasceu
figura já alguns traços do seu modo de ser
– espontâneo, simples, original.
Voltas dadas, aquela ombreira é o meu
presépio, naquela casa redescubro a
minha esperança.

vanguardistas de encontro
connosco próprios, de vivência
pacificada com os outros, de vida
saudável, de afrontamento de
situações de “stress”... Mas faço-o
deliberadamente, pedindo perdão
aos que trabalham honestamente.
Simplifico, essencialmente em nome
dos que se espatifam seguindo
palavras mágicas de lobos vestidos
de cordeiro (cura espiritual, o que
significa?).

3. Um exemplo prático: o reiki
(traduzindo, energia vital universal).
É uma técnica que se apresenta de
cura natural e uma filosofia de vida,
inventadas no Japão em finais do século
XIX por Mikao Usui no decurso do
estudo de textos budistas. 1 Não é, até
agora, reconhecida em Portugal como
terapêutica. Baseia-se nos conceitos de
energia, de autoterapia e de equilíbrio,
usando as mãos do terapeuta. Não
é comunicação com falecidos ou
preventivo de maus olhados. Não é passe
mágico, predição do futuro ou modo de
“fechar o corpo”. Reiki tornou-se numa
palavra mágica que atrai também patifes
2
e esses conduzem muitas pessoas a
espatifarem-se numa qualquer luz ao
fundo do túnel.
4. Não está tudo descoberto, é certo:
há muita verdade para lá da medicina
convencional. Mas não pode valer
tudo! Em 2009 a Conferência de
Bispos Católicos dos Estados Unidos
escreveu orientações para a avaliação
do reiki como terapia alternativa.
Também a 15 de Outubro de 1989,
a Congregação para a Doutrina
da Fé enviou uma carta acerca de
alguns aspectos da meditação cristã
(ambas podem encontrar-se na
internet). Sobretudo os cristãos têm
o direito mas também o DEVER de se
informarem.
5. A história do cristianismo, desde
há muitos séculos, confunde-se com a
história do serviço à saúde. Tenho pena
que, de facto, estejamos a descurar a
sua natural dimensão terapêutica e o
seu alcance holístico. Espatifamo-nos
quando nos dispensamos
de uma proximidade
responsável aos mais
frágeis. Espatifamo-nos
quando racionalizamos
tudo ou quando não
ensinamos a escutar e
pensar. Espatifamo-nos
quando desmazelamos
os ritos, os símbolos e os
gestos. Espatifamo-nos
no que é “nosso”... e há
quem nos substitua com
“classe”.
6. 2017 é (foi) o ano do
terapeuta reiki. Saúdo
aqueles que, honestamente, se dedicam
à investigação dos benefícios desta e de
outras artes de viver melhor.
(1) Consideram-se Terapêuticas Não Convencionais (TNC) aquelas que partem de uma base filosófica
diferente da medicina convencional (Lei 45/2013). A
prática de terapêuticas não convencionais é credenciada
e tutelada pelo Ministério da Saúde. Os profissionais são
devidamente certificados. São reconhecidas como TNC as
praticadas pela acupunctura, homeopatia, osteopatia,
medicinal tradicional chinesa, naturopatia, fitoterapia e
quiropraxia (Lei n.º71/2003).
(2) Continuam na moda as “ervanárias” que garantem
solução até para a “amarração amorosa”...
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"Se Deus criou o ser humano com a
capacidade de rir, Jesus com certeza riu"
filipa correia
Fotos: Dacs e Operação nariz Vermelho

C

hama-se Mark Mekelburg, mas há três dias na
semana em que o “nariz vermelho” o transforma
em Dr. Pedro Pirata Pateta Pipoca. Veste a pele
de palhaço para arrancar sorrisos a crianças
hospitalizadas e, por instantes, tirá-las da cama de
hospital. Garante que consegue, tal como os restantes Drs. da
Operação Nariz Vermelho. “Quando a criança está distraída,
já não está focada na sua dor, no seu problema”, explica.

Como surgiu a Operação Nariz
Vermelho?

O trabalho de palhaços a visitar crianças
ou pessoas em hospitais ou lares não é
nada de novo. O ditado “rir é o melhor
remédio” já tem uma vida muito longa.
Em todas as culturas existe a figura do
palhaço. Em 1986, um dos palhaços
fundadores do “Big Apple Circus”, em
Nova Iorque, fazia o que já acontecia em
muitas partes do mundo em ocasiões
especiais: um espectáculo no hospital
para que as crianças, as pessoas doentes
pudessem descer para assistir. Sabendo
que havia crianças que não podiam
sair dos quartos, decidiu subir para o
internamento, sem pedir autorização,
e encontrou um médico do serviço,
que lhe disse que o hospital não era
lugar para palhaços. E ele respondeu:
“Concordo consigo, Dr., mas o hospital
também não é lugar para crianças”.

A partir daí começou a pensar numa
forma de visitar essas crianças. E depois
lembrou-se: o médico! O médico vai
de serviço em serviço, quarto a quarto,
então porque não Dr. Palhaço, ou seja,
fazer paródia na figura de médico?
O que era diferente no seu projecto é
que queria fazer um trabalho regular
e criou uma sub-parte do “Big Apple
Circus”. Começaram a angariar
fundos para o projecto e contrataram
artistas profissionais para assumirem
o compromisso de trabalhar um ou
dois dias por semana. Um dos artistas
desse grupo original, que era brasileiro,
após três anos voltou para o Brasil e
começou um grupo chamado “Drs. da
Alegria”. Outra artista começou um
grupo em Paris, outro na Alemanha,
e assim a ideia começou a espalhar-se. A Beatriz Quintela conhecia o
grupo do Brasil e o grupo original, de
Nova Iorque, e resolveu criar um em

Portugal. A história começou em 2001,
com um projecto de quatro meses
em três hospitais, com a Beatriz,
uma actriz portuguesa, a Bárbara
Ramos Dias, e eu. Tivemos o apoio
de uma farmacêutica e ao fim dos
quatro meses avaliámos o trabalho.
Os hospitais queriam continuar, nós
queríamos continuar, e o patrocinador
disse: “Então apresentem um
orçamento para todo o ano de 2002”.
O orçamento foi aprovado e em Junho
de 2002 estabelecemos a associação
sem fins lucrativos. Entretanto, “a
bola começou a rolar” e temos vindo a
crescer. (…)

Como é que mantêm a
sustentabilidade do projecto?

Estamos completamente
dependentes de doações de
empresas, de pessoas, porque todos
os hospitais em que trabalhamos são
públicos e não pagam nada por este
serviço. Temos doadores regulares,
que dão 5 a 10€ por mês, e temos
doações de empresas. Sendo uma
associação artística, também temos a
vantagem de poder fazer acções que
muitas vezes outras entidades não
artísticas não têm tanta facilidade
em concretizar.
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Actualmente somos 25 artistas
profissionais remunerados. Por
norma trabalhamos dois/três dias por
semana. Temos também 12 pessoas
no backoffice, ligadas à contabilidade,
área financeira, administração,
comunicação, imagem, angariação de
fundos e direcção artística.

Alguma vez pensou vir
a ser Dr. Palhaço?

Nunca imaginei vir a ser palhaço, eu
estudei para ser professor. Na escola
secundária comecei a praticar desporto
na 5.ª classe, e imaginava ser professor
e treinador. Só que quando cheguei
à faculdade, apesar de continuar a
praticar os desportos, apaixonei-me
pelo teatro, então dei aulas durante um
ano e decidi tentar seguir carreira no
teatro. Caso não corresse bem, podia
voltar a dar aulas. Estive dois anos
nesse caminho e surgiu a oportunidade,
através de uma amiga de uma amiga,
de trabalhar como palhaço. Era um
personagem que já existia, num
espectáculo já montado, não era uma
criação própria. Desde o princípio,
visitávamos crianças na pediatria, ou
idosos em lares. Este aspecto social

do palhaço já fazia parte das minhas
primeiras experiências. Então, quando
a Beatriz me ligou para falar sobre o
projecto, não tive problema nenhum em
ir ao hospital. Ia com muito gosto. Fiz
isto durante cinco anos e apaixonei-me.
Eu sou cristão, e Deus fez uma obra na
minha vida quando eu tinha 29 anos.
Entreguei o volante a Jesus e disse para
Ele fazer o que quisesse. Pensei que Ele
me iria dizer: “Vamos largar o palhaço,
largar o teatro e fazer outro caminho”.
Mas acabou por ser o contrário. Eu
descobri que havia pessoas a fazer o
ministério como palhaço, então comecei
a investigar isso e a desenvolver coisas
nesse sentido.

Acredita numa ligação entre
humor e Deus?

(risos) Eu sou testemunha disso. As
pessoas pensam que Deus é desmancha
prazeres, mas eu acho que Deus tem
sentido de humor. Quem não acreditar,
é muito fácil, basta olhar-se ao espelho.
(risos) (…) Se Deus criou o ser humano
com a capacidade de rir, Jesus com
certeza riu, Deus riu.

Para si, o palhaço “anda com
um pé na realidade e outro
na fantasia”. O que é que isso
significa?

Para que serve a fantasia, o sonho,
o desejo? É porque não estamos
satisfeitos com a condição actual, há
sempre alguma coisa que nos atrai.
Com os dois pés na realidade, estamos
equilibrados, mas estamos parados.
(...) Quando nós vemos ou queremos
alguma coisa, ficamos desequilibrados,
somos atraídos e algo vai acontecer,
temos um pé na fantasia. Isso chama-se
progresso, é isso que nos faz mexer. Para
a maior parte das pessoas, o palhaço é
só parvo, mas, se nos lembrarmos do
bobo da corte, verificamos que muitas
vezes ele era um dos mais sábios, às
vezes era o conselheiro do rei. Só que
hoje em dia não se encontra muito o
palhaço a fazer estas coisas, levantar o
espelho para a sociedade. Mas temos
outros exemplos, stand up comedy, talk
shows. Em Portugal tivemos o programa
“Contra-informação” que fazia isso,
ridicularizava a situação política.
Eu gosto de resumir o palhaço assim:
o palhaço é o ser humano nu, na sua
humanidade, exagerado.

É isso que procuram fazer no
hospital, transportar a criança
para esse mundo da fantasia, para
que não fique com os “dois pés
na realidade”?
Sim, sim. Nós às vezes dizemos que
tiramos a criança do hospital enquanto
ela lá está. Porque quando a criança
está distraída, já não está focada na

sua dor, no seu problema. O nosso foco
não é no problema da criança, mas
pura e simplesmente na criança. Temos
consciência do seu estado, porque às
vezes pode afectar aquilo que podemos
ou não fazer, mas o nosso foco não é
esse. E é exactamente isso que acontece,
de repente a criança já está noutra,
já não está no hospital, já não está na
situação, está focada noutra coisa, e essa
é a magia que acontece entre a criança e
o palhaço. De repente fica a pensar: “O
que é que vai acontecer agora?”. Surge
a curiosidade, o interesse e, sem dar
conta, já saiu dali, já saiu.

E quando a criança regressa
à realidade?

Cada caso é um caso. Por exemplo,
muitas vezes o Dr. Palhaço vai fazer a
visita de manhã e os pais ou familiares
vão à tarde. A criança está entusiasmada
para contar ao papá ou à mamã o que
aconteceu de manhã, por isso o efeito
continua. Se a criança está internada
mais tempo, então sabe que naquele
dia é o dia de virem os Drs. Palhaços,
e já há um efeito de antecipação do
que vai acontecer. Só a lembrança
já entusiasma. Mas nem sempre
conseguimos o sorriso das crianças.
Muitas vezes são incapazes, muitas
vezes as dores ou as complicações que
têm não o permitem. Às vezes, a única
reacção que temos é um olhar. Às vezes
temos crianças que estão em coma e o
enfermeiro pode dizer: “Não vale a pena
porque está em coma, não reage”. Mas a
nossa resposta é: “Não faz mal”. Porque
há uma criança lá. Se não conseguirmos
uma reacção, não é o mais importante. E
não é só pela criança, mas também pelos
familiares que lá estão e percebem que
o seu filho é tratado tal como qualquer
outra criança, independentemente da
sua condição presente. São várias as
aprendizagens que temos feito nesse
sentido. Por vezes temos surpresas. Às
vezes a criança supostamente não reage
e o facto é que alguma coisa “anormal”
— o palhaço, a música, alguma coisa a
que não estão habituados — acaba por
produzir uma reacção.

Quem é o Mark enquanto
Dr. Palhaço? Pedia-lhe que se
apresentasse…

O meu nome como Dr. Palhaço é P.P.P.
Pipoca. (risos) Dr. Pedro Pirata Pateta
Pipoca. Sou especialista. Se não sabe o
que é especialista, especialista é alguém
que escolheu uma área mais pequena
para aprender mais sobre a área mais
pequena. E começa a continuar a
escolher a área mais pequena para
aprender ainda mais sobre a área mais
pequena, ainda na área mais pequena,
para aprender sobre a área mais
pequena. E eventualmente sabe tudo
sobre nada. Eu sou um dos professores
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em todo o mundo que sabe mais sobre…
nada. (risos)

Como é que as pessoas, no seu
dia-a-dia, podem levar a vida com
melhor disposição e serem mais
felizes?
Vivendo um momento de cada vez. A
maior parte de nós passa grande parte
das suas vidas no passado ou no futuro.
E os médicos dizem que 60%, ou mais,
dos nossos problemas de saúde não
têm causas orgânicas. Por isso, quando
nós fazemos a matemática, verificamos
que muitos dos nossos problemas
de saúde começam aqui. Como? Nós
podemos, com a audição e a visão,
lembrar e imaginar imagens, lembrar
sons, músicas ou criar, na nossa mente,
na nossa imaginação. Uma coisa que
eu comecei a aprender há muitos anos

chama-se cinema na nossa mente. O
público desse cinema são as nossas
emoções. As nossas emoções não vão
distinguir se as imagens ou sons são
actuais, de alguma coisa que eu estou a
ver ou a ouvir agora, ou se correspondem
a alguma coisa que estou a lembrar ou
a imaginar. Noutras palavras, isto quer
dizer que não podemos sentir alguma
coisa ontem. Não podemos sentir
alguma coisa amanhã. Quando nós
sentimos algo, é sempre no presente.
Por exemplo, quando uma pessoa está
ansiosa, stressada ou preocupada,
normalmente não é por causa do que
está a acontecer naquele momento, é
alguma coisa que lembrou do passado,
ou algo que projecta no futuro, ou seja,
aquilo que vai sentir se acontecer aquela
coisa que está a imaginar no futuro…
Portanto, nós começamos a juntar
coisas de várias situações do passado
como lenha na fogueira. E de repente
temos uma grande fogueira no presente
quando a situação presente não merece
nada disso. O palhaço diz isso: vive um
momento de cada vez. Isso significa estar
presente, pensar sobre o futuro, lembrar
e aprender com o passado, mas não viver
lá. Pensar, planear sobre o futuro, mas
não viver lá. Viver aqui, estar com as
pessoas que estão à sua volta, envolver-se naquilo que está a acontecer à sua
volta. Isso já ajuda bastante.
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“O VERBO ERA A LUZ VERDADEIRA,
QUE, VINDO AO MUNDO, ILUMINA
TODO O HOMEM”
natal do senhor

LITURGIA da palavra
MISSA do DIA
LEITURA I Is 52, 7-10
Leitura do Livro de Isaías

Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, que traz a
boa nova, que proclama a salvação e diz a Sião: “O teu Deus é Rei”. Eis o grito das tuas
sentinelas que levantam a voz. Todas juntas soltam brados de alegria, porque vêem com
os próprios olhos o Senhor que volta para Sião. Rompei todas em brados de alegria, ruínas
de Jerusalém, porque o Senhor consola o seu povo, resgata Jerusalém. O Senhor descobre
o seu santo braço à vista de todas as nações e todos os confins da terra verão a salvação do
nosso Deus.

salmo responsorial Salmo 97 (98)
Refrão: Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus.

LEITURA II Hebr 1, 1-6
Leitura da Epístola aos Hebreus

itinerário

Muitas vezes e de muitos modos falou Deus antigamente aos nossos pais, pelos Profetas.
Nestes dias, que são os últimos, falou-nos por seu Filho, a quem fez herdeiro de todas
as coisas e pelo qual também criou o universo. Sendo o Filho esplendor da sua glória
e imagem da sua substância, tudo sustenta com a sua palavra poderosa. Depois de ter
realizado a purificação dos pecados, sentou-Se à direita da Majestade no alto dos Céus e
ficou tanto acima dos Anjos quanto mais sublime que o deles é o nome que recebeu em
herança. A qual dos Anjos, com efeito, disse Deus alguma vez: “Tu és meu Filho, Eu hoje
Te gerei”? E ainda: “Eu serei para Ele um Pai e Ele será para Mim um Filho”? E de novo,
quando introduziu no mundo o seu Primogénito, disse: “Adorem-n’O todos os Anjos de
Deus”.

EVANGELHO Jo 1, 1-5.9-14
CONCRETIZAÇÃO: Propomos que se construa o presépio num lugar
próprio e consoante os costumes da comunidade. Para a caminhada
propomos que o poste seja colocado no centro da Igreja. Junto dele deve
ficar o banco que esteve presente durante todo o Advento. As indicações
podem estar todas presentes ou então serem colocadas em cada uma das
celebrações de Natal, consoante a homilia do sacerdote ou o que se julgue
mais conveniente para a comunidade: se as placas já estiverem no poste
basta apenas referir-se a elas; se não estiverem, as mesmas poderão ser
colocadas após a proclamação do Evangelho.
Para o efeito, sugerimos também que em cada comunidade se procurem
frases relativas à esperança, ou então, desafios e compromissos para a
semana, e que sejam distribuídos no final da eucaristia.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Nasceu-nos um Menino (F. Santos)
— apres. dons: És príncipe (M. Luís)
— Comunhão: Da plenitude de Cristo (M. Luís)
— pós-Comunhão: Cantai um cântico novo (J. Santos)
— Final: Cantem os Anjos (M. Faria)

Eucologia
— Orações presidenciais: Orações próprias da Solenidade do Natal do
Senhor (Missal Romano, p. 141).
— Prefácio: Prefácio do Natal (Missal Romano, p. 457).
— Oração Eucarística: Oração Eucarística III (Missal Romano, pp. 529ss).

Viver na Esperança
Neste dia de Natal, vamos manter uma verdadeira atitude de esperança no
nosso ambiente familiar. Vamos, para isso, colocar um lugar à mesa para
Jesus, nossa Esperança, e rezar uma oração em família, para que Ele faça
reinar em nós a sua luz.

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João

No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No princípio, Ele
estava com Deus. Tudo se fez por meio d’Ele e sem Ele nada foi feito. N’Ele estava a vida e
a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a receberam. O Verbo
era a luz verdadeira, que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. Estava no mundo e
o mundo, que foi feito por Ele, não O conheceu. Veio para o que era seu e os seus não O
receberam. Mas àqueles que O receberam e acreditaram no seu nome, deu-lhes o poder
de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne,
nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo fez-Se carne e habitou entre nós. Nós
vimos a sua glória, glória que Lhe vem do Pai como Filho Unigénito, cheio de graça e de
verdade.

Missa da noite

Missa da aurora

L1 Is 9, 1-6;
Sal 95 (96),
L2 Tito 2, 11-14
Ev Lc 2, 1-14

L1 Is 62, 11-12;
Sal 96 (97)
L2 Tito 3, 4-7
Ev Lc 2, 15-20
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elementos celebrativos a destacar
Um Menino nasceu para nós, um Filho nos foi dado.
Tem o poder sobre os seus ombros
e será chamado Conselheiro admirável.
Isaías 9, 6
O Natal (cristão) não pode ser reduzido a uma tradição anual marcada pelo
folclore emotivo, como se fosse uma espécie de fábula envolvida num manto de
luz e de cor. É a festa memorial do nascimento de Jesus Cristo na nossa carne,
acontecimento pelo qual Deus “habitou entre nós”. Deus feito Menino veio a nós,
nasceu para nós, incarnou por nós. Este é o seu maior “poder”! Jesus Cristo, que
hoje contemplamos na fragilidade de um recém-nascido, é parte verdadeira e
irrenunciável da história humana, ainda que haja quem o não queira “receber”.
Sim, a Palavra, que está na origem e no fim da história, é carne da nossa carne,
assume a nossa condição humana. O sentido profundo da mensagem natalícia não
destrói o seu lado mais poético e festivo, todavia remete para uma realidade mais
singular: Deus, em Jesus Cristo, ao assumir a nossa humanidade assume-se como
o nosso melhor “conselheiro”.
“O Verbo era a luz verdadeira, que, vindo ao mundo, ilumina todo o
homem”
O Natal não é uma recordação, um aniversário de um facto histórico que pouco ou
nada tem que ver com a nossa vida e o nosso tempo. Olhamos para trás, é certo,
mas com a consciência de que, pelos sacramentos, essa mesma vida que brota
daquele acontecimento passado, é-nos dada agora no hoje da nossa vida e história.
O Natal, na História da Salvação, é aquela luz da aurora que rompe a obscuridade
da noite, aquela luz que, em pleno inverno, começa a aumentar para trazer
claridade às horas do dia e acalentar os nossos corações. “O Verbo era a luz
verdadeira, que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem”. O Natal é a luz
incarnada que ilumina a nossa carne. Não é recordação, mas profecia de que a
luz do amor vence as trevas do pecado, as trevas do sofrimento e da morte. Hoje,
revela-se o amor de Deus que salva “todo o homem” e o “homem todo”. Por isso,
para nós, o Natal é assumir a nossa fragilidade, para seja totalmente iluminada por
Deus.
Quem esperas tu hoje? O encontro com o Emanuel!
A espera dá lugar ao encontro. Uma espera bem-sucedida termina, de alguma
maneira, num encontro. A espera dá lugar ao encontro, também no itinerário
litúrgico e espiritual do Advento e Natal. Neste dia, quem espera encontra-se com
o Emanuel, o Deus connosco: veio ao nosso encontro para irmos ao encontro dele.
“Deus fez-se homem para que o homem se faça Deus. Cristo nasce para que eu
nasça. O nascimento de Jesus requer o meu nascimento, que eu nasça diferente
e novo, que eu nasça com o Espírito de Deus dentro de mim” (Ermes Ronchi e
Marina Marcolini). E me sinta também chamado a ir ao encontro “dos que não têm
família”, “dos que sofrem pela paz e pela fé”, “do meu próximo”, como nos propõe
o itinerário litúrgico e espiritual deste Natal.
Reflexão preparada por Laboratório da Fé | in www.laboratoriodafe.net

DESPERTAR A ESPERANÇA

[Introdução ao espírito celebrativo]
Ao longo do Advento foram várias as personagens a cultivar e a
estimular em nós a atitude da espera. Por isso, a pergunta agora
é: Quem esperas tu hoje!? O encontro com o Emanuel.
A nossa espera é agora esperança. Somos chamados a partilhar
com todos a alegria da nossa fé neste Deus que se torna tão
pequenino, tão próximo para que todos se tornem verdadeiros
irmãos, empenhados em construir a fraternidade universal.
Celebrando hoje o Natal, somos chamados a contemplar o
mistério da encarnação do Filho de Deus na nossa humanidade.
Ele vem até nós para que aprendamos a sair e a ir, como Ele, ao
encontro de quem precisa de ter razões de esperança.
Por isso, iniciemos esta celebração cantando com alegria!

ENRAIZAR A ESPERANÇA

[Dinâmica própria do Tempo Litúrgico]
1. Procissão de entrada
As crianças poderiam levar lâmpadas de azeite acesas,
acompanhando o sacerdote que levaria a imagem do Menino
Jesus nos braços. Levar também o Evangeliário e colocá-lo no
centro do altar.
2. Glória
O Glória é o canto do Natal. Durante o canto, poder-se-á
incensar a imagem do Menino Jesus, colocado no presépio ou
no centro da coroa do Advento. As crianças poderão oferecer
flores ao Menino. Os sinos podem tocar.
3. Introdução à Liturgia da Palavra
Após a oração colecta, da assembleia surgirá a pergunta,
conforme cada comunidade decidir fazer. Enquanto surge a
pergunta pode cantar-se o refrão de um cântico apropriado.
[Pergunta] Quem esperas tu, hoje?
Depois da proclamação do Evangelho será apresentada a razão
da espera, através da resposta.
[Resposta] “O encontro com o Emanuel!”
4. Proclamação da Palavra
[Primeira Leitura] Seja no ritmo, seja no tom de voz, o leitor
deverá procurar distinguir: a primeira parte, a proclamar com
tonalidade de quem se sente maravilhado: “como são belos...”;
a segunda parte, a proclamar com tonalidade de dinâmica
de convite: “Eis o grito das sentinelas ...”; a última parte, a
proclamar mais lentamente, com mais insistência: “O Senhor
descobre...”.
[Segunda Leitura] Deverá haver cuidado: em afirmar, pelo jogo
de paralelismos e oposições, a radical novidade que a vinda
do Filho, assumindo a nossa carne, introduz na continuidade
da história do povo de Deus. Além disso, dever-se-á cuidar
o convite à contemplação do mistério do Filho de Deus feito
homem.
5. Envio
Todas as pessoas são convidadas a genuflectir às palavras do
Credo: “E encarnou...”.
6. Envio
No fim da Missa, sugere-se a apresentação da imagem do
Menino Jesus à veneração (sem cestos junto ao Menino).

o subsídio litúrgico apresentado hoje corresponde ao
natal do senhor, dia 25 de dezembro, segunda-feira.
A preparação para o IV domingo de advento e a
versão completa do natal do senhor encontram-se
disponíveis em www.arquidiocese-braga.pt/liturgia/

7

8

ACTUALIDADE

IGREJA VIVA

AGENDA
16.12.2017
ABERTURA DO PRESÉPIO
DE PRISCOS
10h30 / Priscos

17.12.2017
BÊNÇÃO DAS GRÁVIDAS
11h30 / Sé Catedral
CONCERTO DE NATAL DOS
ARAUTOS DO EVANGELHO
15h30 / Cripta do Sameiro

refood braga 100% recolhe alimentos para
cabazes de natal até amanhã
A Refood Braga 100% encontra-se a
recolher bens alimentares para poder
distribuir cabazes de Natal. Entre
os alimentos que mais falta fazem
por esta altura encontram-se a fruta
enlatada, chocolates para as crianças,
marmelada, compotas, café em pó,
queijo, enchidos, sumos, azeite e
frutos secos.
As entregas de alimentos podem ser
efectuadas na Junta de Freguesia de
S. Vicente, das 9h00 às 17h30, no

CONCERTO DE NATAL DO
ORFEÃO DE TERRAS DE BOURO
E DA BANDA MUSICAL DE
CARVALHEIRA
17h00 / Basílica de São Bento da Porta
Aberta

Centro de Operações da Refood Braga
100% (Av. Dr. Artur Soares, nº358), a
partir das 18h00, e no Theatro Circo,
das 10h00 às 19h00.
“Uma vez que se aproxima a época
natalícia, a época da família, vamos
preparar cabazes de Natal para
oferecer às famílias que apoiamos,
para que tenham um Natal um
pouco mais feliz e aconchegante”,
apela a equipa na página oficial do
facebook.

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

O programa Ser Igreja entrevista, esta semana,
José Carlos Miranda, Professor da Universidade
Católica Portuguesa.

Livraria Diário do Minho

d. francisco
senra coelho
Nossa Senhora
e a História
de Portugal

O novo livro de D. Francisco Senra Coelho, editado pela
Paulus, foi elaborado a partir da experiência e diálogo
do autor com inúmeras pessoas ao longo do percurso
que foi fazendo em várias localidades e também
através de artigos que escreveu para diferentes jornais.
"Podia dizer que não traz nada de novo, mas o livro
recorda aquilo que é sempre novo, a origem da nossa
independência e da nossa liberdade como povo e, ao
mesmo tempo, a beleza de Nossa Senhora que, na
sua maternidade, no seu colo, no seu coração, na sua
ternura, no seu carinho vem dizer a Portugal que além
de pátria, é «mátria»”, adianta D. Francisco Senra.

PVP

13,

50
€

10%*
Desconto

* Na entrega deste cupão. Campanha válida de 14 a 21 de Dezembro de 2017.

Leitor de Código

Fale connosco no
FICHATÉCNICA
TÉCNICA
FICHA
Director: Damião A. Gonçalves Pereira
Coordenação: Departamento Arquidiocesano da
Comunicação
Social
(Pe. Tiago Freitas,
Director: Damião
A. Gonçalves
Pereira Pe. Paulo
Terroso,
Ana Pinheiro,
Filipa Correia),
Flávia Barbosa
Coordenação:
Departamento
Arquidiocesano
da
Design:
RomãoSocial
Figueiredo
Comunicação
(Pe. Paulo Terroso, Pe. Tiago
Fontes:
Agência
Ecclesia
e
Diário
do
Minho
Freitas, Filipa Correia, Flávia Barbosa)
Contacto:
comunicacao@arquidiocese-braga.pt
Design: Romão
Figueiredo
Multimédia: Ana Pinheiro
Contacto: comunicacao@arquidiocese-braga.pt

