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Breves

Papa manifestou 
proximidade com as vítimas 
do terramoto da Albânia
O Papa Francisco enviou ontem uma saudação 
e expressou a sua proximidade “ao querido po-
vo albanês que tanto sofreu nestes dias”, depois 
do terramoto desta Terça-Feira que provocou 23 
mortos e mais de 600 pessoas feridas.
“Estou próximo às vítimas, rezo pelos falecidos, 
pelos feridos, pelas famílias. Que o Senhor aben-
çoe este povo ao qual quero tanto bem”, disse o 
Papa esta manhã, no final da audiência geral de 
Quarta-Feira, na Praça de São Pedro.
Aos fiéis, peregrinos e turistas, Francisco recor-
dou que a Albânia “foi o primeiro país da Europa 
que quis visitar”, uma viagem apostólica de um 
dia que realizou a Tirana, a capital, no dia 21 de 
setembro de 2014.

Papa nomeou novo presidente 
da Autoridade de Informação 
Financeira
O Papa nomeou o especialista italiano Carmelo 
Barbagallo como o novo presidente da Autoridade 
de Informação Financeira (AIF), uma instituição da 
Santa Sé para a luta contra a lavagem de dinheiro 
e o financiamento do terrorismo.
O responsável chega do Banco de Itália, onde de-
sempenhava funções na área de supervisão ban-
cária e financeira e nas relações com o Mecanismo 
Único de Supervisão.
Em declarações ao portal de notícias do Vaticano, 
Barbagallo agradece a confiança do Papa e mani-
festa a intenção de “trazer toda a experiência acu-
mulada em 40 anos de trabalho no Banco da Itália, 
como inspetor, como chefe de supervisão do siste-
ma bancário e financeiro italiano e no sistema eu-
ropeu de supervisão bancária”.
O novo presidente da AIF quis “tranquilizar o sis-
tema internacional de informações financeiras”, 
assumindo o objectivo de prestar a colaboração 
necessária “em absoluta conformidade com os 
melhores padrões internacionais”.

opinião

Vida, arte sem ensaios

carla rodrigues
advogada

Avida é um palco onde 
as emoções e os sen-
timentos desfilam, 
protagonizando enre-

dos, alguns a puxar à lágrima 
e outros a despoletar enormes 
sorrisos, sem direito a ensaio. 
Tentamos ter mão neles, que-
rendo exercer um domínio 
absoluto, uma espécie de regi-
me militar, mas quantas vezes 
nos escapam e saem em voo 
livre. Este palco, a que se cha-
ma Vida, faz tanto mais senti-
do quanto for partilhado com 
as nossas pessoas mais que-
ridas. E faz tanto mais senti-
do quanto nos preocuparmos 
e agirmos face ao que nos ro-
deia. Não basta indignarmo-
-nos nas redes sociais contra a 
violência doméstica, os abusos 
do poder, a fome e a aparen-
te inércia da Igreja! É preciso 
agir, ser membro esclarecido e 
activo da comunidade.

As notícias que nos che-
gam, dos vários quadrantes, 
devem inquietar-nos. Na po-
lítica lidamos com a disputa 
pela liderança no PSD, com a 

aparente e alegada dificulda-
de interna de comunicação 
no Livre, com a duplicação 
da intenção de votos do par-
tido de André Ventura, quase 
que distraindo as atenções pa-
ra os problemas do (des)gover-
no. Além-fronteiras os proble-
mas assumem maior gravida-
de imediata. O mundo está a ir 
a votos, e desta vez foi Guiné-
-Bissau e foi Hong Kong, com 
protestos que levaram milhões 
de pessoas à rua e com Jimmy 
Sham, coordenador da Frente 
Cívica de Direitos Humanos, a 
ser barbaramente agredido em 
Agosto e em Outubro e a sair 
vitorioso das eleições.

Mas, não se pode falar em 
emoções sem falar de futebol. 
No Sábado o país parou para 
acompanhar uma final de fu-
tebol. Até aqui tudo normal, 
não fosse o facto de estarmos 
perante uma final que não 
contava com a participação 
de equipas portuguesas: era a 
principal competição de fute-
bol da América do Sul. Portu-
gal não estava a jogar, mas os 
portugueses estavam em cam-
po com os flamengos, ou me-
lhor, com Jorge Jesus. Desva-
lorizando um ou outro azedu-
me com o treinador, o orgulho 
nacional falou mais alto e qui-
semos ser testemunhas de um 
feito histórico protagonizado 
por um português. E isto é lin-
do! E isto é ser português!

Há matérias, pelas emo-
ções que envolvem, com a du-
pla capacidade de aproximar 
as pessoas e de as afastar para 
pontos meridionais extremos. 

Geram momentos de intensa 
euforia e derrubam-nos pa-
ra um pesaroso desânimo. As 
palavras simpáticas são profe-
ridas com a mesma facilida-
de com que se solta uma ca-
trozada de insultos e amea-
ças. Criam-se heróis nacionais 
com a mesma rapidez com 
que são destronados. Sabemos 
que estamos a abrir a porta ao 
erro, aos excessos e à injustiça 
quando as emoções coman-
dam as nossas acções e deixa-
mos que os estados de ânimo 
atinjam picos tão díspares no 
palco da vida, sem qualquer 
rédea. Domesticar as emoções 
e as reacções não significa, de 
todo, viver a vida em estado 
morno, não significa viver co-
mo se estivéssemos sentados 
no sofá a assistir à nova tem-
porada de uma série qualquer. 
Todos cometemos, aqui e aco-
lá, alguns excessos. Não farão 
parte da condição humana? É 
fundamental a construção e 
manutenção de bases de res-
peito e diálogo, a imposição 
de limites e, sobretudo, sa-
ber escutar. E como nos ensi-
na Tolentino de Mendonça, “a 
escuta não se faz apenas com 
o ouvido exterior, mas com 
o sentido do coração. A escu-
ta não é apenas a recolha da 
malha sonora do discurso. An-
tes de tudo, é uma atitude que 
se pode descrever como um 
inclinar-se para o outro, uma 
disponibilidade para acolher o 
dito e o não dito, uma abertu-
ra tanto ao entusiasmo do visí-
vel como ao seu avesso, à sua 
dor.”
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opinião

Na soleira de outro ano

Natal

Papa francisco

25 DE NOVEMBRO 2019 · O lema da mi-
nha visita é «proteger toda a vida», re-
conhecendo a sua inviolável dignidade 
e a importância de manifestar solidarie-
dade e apoio aos nossos irmãos e irmãs 
que enfrentam qualquer tipo de neces-
sidade. #ViagemApostólica

D. Jorge Ortiga

27 DE NOVEMBRO 2019 ·  Não está na 
moda ser cristão, muito menos ser ca-
tólico. São cada vez mais os cristãos que 
pagam com a própria vida o seu amor a 
Jesus: no Iraque, Somália, Nigéria, Índia, 
Paquistão...  Junte-se a mim e à Funda-
ção AIS e não feche os olhos à persegui-
ção religiosa.

Papa anuncia carta sobre o 
significado do presépio
O Papa Francisco anunciou ontem que vai publicar 
uma carta sobre o significado do presépio, assina-
lando o início do tempo litúrgico do Advento, de 
preparação para o Natal, a 1 de dezembro.
“No próximo Domingo começa o tempo litúrgico 
do Advento. Vou deslocar-me a Greccio, para re-
zar no lugar do primeiro presépio que São Francis-
co de Assis fez, e enviar a todo o povo crente uma 
carta para entender o significado do presépio”, dis-
se, no final da audiência pública semanal, que de-
correu na Praça de São Pedro.
Francisco deixou votos de que o Advento seja 
um tempo de “esperança” e de “serviço dos mais 
necessitados”.
“O presépio e a árvore, símbolos fascinantes do 
Natal, podem trazer às famílias e aos lugares de 
encontro um reflexo da luz e da ternura de Deus, 
para ajudar todos a viver a festa do nascimento 
de Jesus”, declarou.
Quanto ao inédito presépio feito com areia, Fran-
cisco observou que este material, “pobre, evoca 
a simplicidade, a pequenez com a qual Deus se 
mostrou com o nascimento de Jesus na precarie-
dade de Belém”.

José lima
padre

Como quem escuta o 
rumor da madruga-
da, como quem vis-
lumbra as cores da 

manhã, como quem dese-
nha uma figura invulgar. As-
sim surgem ténues sinais, 
nos vestígios do passado.

1. A Festa

Ontem, mesmo em tem-
po recente, fazíamos fes-
ta de confirmação. A santi-
dade está na primeira linha; 
conduziu-nos à proclamação 
solene: São Bartolomeu dos 
Mártires, na pátria da glória, 
conhece nossos caminhos; 
sentiu as pedras das nossas 
calçadas e saboreou o ritmo 
do tempo nas nossas povoa-
ções. Provou os condimen-
tos da nossa flora e ouviu os 
latidos e os gemidos da nos-
sa fauna. Apreciou as vergas-
tadas das nossas florestas e 
escutou o bramido das águas 
que hoje nos regalam ao ba-
ter em nossas cidades nas 
fraldas de jardins profusa-
mente asseados.

Um apelo constante a al-
guns assobios fracos, pois os 
humanos procuram e gosta-
riam de ser como ele, mas as 
asperezas da civilização ac-
tual impedem a caminhada, 
encolhendo os ternos braços 
aos aparelhos e sendo tenta-
dos a uma inércia oftalmoló-
gica por tantos ecrãs. As cal-
çadas desaparecem e nascem 
auto-estradas virtuais que 
engolem tempo e vigor. Fa-
bricam robôs e manequins 
sem sensos nem alma. 

O apelo prossegue na pe-
numbra das noites tapeta-
das de estrelas, imprimin-
do nos carregados cenários 
a transcendência do além. 
Ainda não é tarde. A santida-
de espreita e apetece. Por is-

so a multidão, dos mais visí-
veis aos enviados em alvura, 
à grei, como dantes, também 
canta, agora sob melodias 
inusitadas, mas com futu-
ro. Outros tempos, outras 
melodias.

2.Dinâmica

O mês de Novembro es-
tá embrulhado de santidade, 
desde a solenidade de Todos 
os Santos (1/11) até a soleni-
dade derradeira de Cristo 
Rei (24/11) com a qual encer-
ra um éon que registará um 
passado ufanosamente vivi-
do. A santidade levou as gen-
tes ao brio de enfeite da úl-
tima cidade dos nossos ossos 
(2/11): fomos confrontados 
com prestigiados serviços de 
memória; os monumentos, a 
arte, floral ou arquitectural, 
o testemunham. Cidades si-
lenciosas que ostentam tan-
tas artes e tantos misteres.

A memória regista ou re-
gistará dedicações de basí-
lica de Latrão (9/11), a ba-
sílica/mãe da cristandade, 

e a de S. Pedro (18/11) que 
guindará a uma maior co-
munhão com a Papa Fran-
cisco. Centelha a santidade 
por meio de S. Nuno de san-
ta Maria (6/11), S. Martinho 
de Tours (11/11) que curva as 
gentes diante de opulentos 
castanheiros e reúne em re-
dor das primeiras fogueiras, 
Santo Alberto Magno (15/11) 
que aponta a luz brilhante/
cintilante no nosso interior 
e Santa Cecília (22/11) que 
encanta com a ternura acon-
chegante de árias antigas e 
modernas, de partituras ce-
lestes exercitando vozes para 
o concerto ímpar. 

A santidade fascina artis-
tas, executores ou visitantes, 
na mira de uma obra invul-
gar: todos a constroem, per-
correndo as ladeiras pessoais 
num cenário que se trans-
forma na medida do traba-
lho. Uma festa não aquece 
enquanto estática, mas di-
nâmica dá vigor para o tem-
po novo que espreita. O 
ano litúrgico de 2019-2020 
implica-te.
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[Igreja Viva] No relatório so-
bre os cristãos oprimidos pu-
blicado neste ano, é mencio-
nado que, após um período 
de genocídio no início des-
ta década, a perseguição aos 
cristãos nos principais paí-
ses do Médio Oriente di-
minui muito. Isso signifi-
ca que se pode começar a fa-
lar na reconstrução dessas 
comunidades?
[Catarina Martins de Bet-
tencourt] Daquilo que nós fa-
lamos e o contacto que temos 
com que está no terreno, na 
realidade, com a saída, com a 
libertação destas áreas que es-
tavam ocupadas pelo Daesh 
– o auto-proclamado Estado 
Islâmico –, as minorias fica-
ram com espaço para pode-
rem voltar. O que não signi-
fica que possamos afirmar, 
de forma clara, que é um iní-
cio de uma nova era, porque 
temos questões muito, mui-
to difíceis de resolver. Te-
mos visto o que está a acon-
tecer no Iraque, por exem-
plo, com as manifestações. O 
que acontece, para toda a po-
pulação, é a falta de seguran-
ça e a falta de trabalho e, pa-
ra as minorias, esta questão 
é ainda mais dramática. São 
minorias que estão despro-
tegidas – portanto, a questão 
da segurança é uma questão 
fundamental – e, por exem-
plo, no Iraque o cartão de ci-

dadão tem inscrita a nossa re-
ligião. Só o facto de alguém 
ter inscrito no seu documen-
to de identificação que é cris-
tão é um factor de discrimi-
nação e que não lhes permite 
ter acesso ao mercado de tra-
balho, é mais difícil, porque, 
se houver uma oportunidade 
de trabalho em que haja um 
muçulmano e um cristão, um 
muçulmano tem preferência. 
Este relatório é muito dramá-
tico em relação aos números 
da comunidade cristã que es-
tá presente no Iraque porque, 
até 2003, havia cerca de um 
milhão e meio de cristãos, e 
hoje este relatório aponta pa-
ra 150 mil ou menos. Ou seja, 
estamos efectivamente a as-
sistir ao desaparecimento de 
uma comunidade que exis-
te desde os primeiros tempos 
do cristianismo. Destes pou-
cos que se mantêm, no entan-
to, há um grupo que já regres-
sou às suas casas, já regressou 
à Planície de Nínive, e que 
tem vontade de ficar. Não po-
demos dizer com segurança 
hoje se esta comunidade vai 
ou não permanecer, ou se vai 
ficar uma comunidade mui-
to, muito reduzida. A Funda-
ção AIS está a fazer todos os 
esforços no sentido de ajudar 
esta comunidade a manter-
-se presente porque, no fun-
do, são as nossas raízes. As co-
munidades do Médio Orien-

te, em particular do Iraque e 
da Síria, estão muito presen-
tes no nosso trabalho e temos 
feito tudo para as ajudar a se 
manterem, desde a recupera-
ção das casas até aos bens es-
senciais do dia-a-dia porque, 
sendo uma comunidade que 
não tem trabalho, não tem 
como se sustentar, não tem 
forma de pagar coisas básicas 
como a alimentação, a me-
dicação... Todos estes aces-
sos estão a ser apoiados pe-
la Igreja. É uma comunidade 
que passou este ponto alto da 
crise, com a presença de um 
grupo radical que a queria ex-
terminar, mas cujo futuro não 
está, neste momento, de for-
ma alguma, assegurado.

[Igreja Viva] Que medidas é 
que podem ser tomadas para 
garantir o futuro da Igreja Ca-
tólica no Médio Oriente?
[CMB] A AIS tem feito, nos 
últimos anos, um lóbi – junto 
da União Europeia, junto das 
Nações Unidas – no sentido 
de levar os padres, os bispos 
e as pessoas que vivem nestes 
países para falarem directa-
mente com estes organismos 
no sentido de explicar o que é 
que se está a passar com a co-
munidade. Temos ido neste 
sentido de alertar e dar cons-
ciência do que se está a pas-
sar porque, muitas vezes, a 
informação que os nossos 
decisores políticos recebem 
não é a informação correcta 
do que se está a passar no lo-
cal. Na Síria e no Iraque nes-
te momento estão a ser revis-
tas as constituições dos dois 
países e, segunda a Igreja lo-
cal, as minorias ficariam mais 
desprotegidas com esta no-
va constituição que está a ser 
preparada. Nesse caso temos 
feito um trabalho no sentido 
de ajudar a Igreja a estar jun-

to destes decisores e que es-
tes organismos internacionais 
possam fazer alguma pressão 
sobre os governos no sentido 
de olhar para estas minorias, 
porque elas estão presentes há 
dois mil anos nesta região.

[Igreja Viva] Os cristãos são 
directamente perseguidos 
por serem cristãos ou o que 
se passa é apenas uma conse-
quência da guerra?
[CMB] Nem todos os cristãos 
são perseguidos por causa da 
sua fé. São um dano, por as-
sim dizer, localizam-se em re-
giões atacadas e sofrem por is-
so, como sofrem pessoas que 
não são cristãs. Neste momen-
to, tanto na Síria como no Ira-
que, a perseguição não é tanto 
pela questão religiosa. Já o foi, 
quando havia um grupo radi-
cal a actuar. O Daesh atacava 
todos os que não eram muçul-
manos sunitas, não só os cris-
tãos. Neste momento há dis-
criminação neste sentido. Por 
exemplo, no Iraque acontece 
algo que é difícil de compreen-
der do ponto de vista euro-
peu: se eu, sendo cristã, tenho 
uma propriedade, uma casa, 
e o meu vizinho é muçulma-
no, ele pode chegar às entida-
des oficiais e dizer que aquilo 
é dele e eu perco o meu direi-
to àquela propriedade, mesmo 

que tenha todos os documen-
tos. Neste momento a preocu-
pação é que os cristãos ocupem 
as vilas, os locais que historica-
mente são cristãos para que o 
património da comunidade se 
possa manter. Portanto, a dis-
criminação ainda existe e o re-
ceio é que a nova constituição 
agudize este problema. Na Sí-
ria, o grande problema não é a 
religião mas sim a pobreza ex-
trema em que a comunidade 
ficou, estando completamente 
desprotegida pelas instituições.

[Igreja Viva] Quanto à dimi-
nuição do número de cristãos 
nesta zona, ela deu-se atra-
vés da fuga das pessoas ou de 
mortes?
[CMB] A grande maioria da 
queda deve-se aos refugiados, 
a pessoas que fugiram das suas 
localidades. Olhando para nú-
mero de cristãos mortos tan-
to na Síria como no Iraque fa-
ce ao número total de mortes 
não podemos dizer que a co-
munidade cristã tenha sido 
uma das mais atingidas.

[Igreja Viva] Qual é então 
agora a região mais crítica do 
mundo no que toca à perse-
guição de cristãos?
[CMB] Trata-se da Ásia Meri-
dional e Oriental, ou seja, paí-
ses como o Sri Lanka – onde 

FOi assinalada ontem mais uma red 
wednesday, promovida pela fundação AIS 
para relembrar os cristãos perseguidos 
em todo o mundo. À conversa com catarina 
mARTINS DE BETTENCOURT, DIRECTORA DA 
FUNDAÇÃO EM pORTUGAL, O Igreja Viva tentou 
perceber qual é a situação actual no mundo.

ENTREVISTA

“NEM TODOS OS 
CRISTÃOS SÃO 
PERSEGUIDOS POR 
CAUSA DA SUA FÉ”
JOÃO PEDRO QUESADO (TEXTO)
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Julho de 2019], a situação da 
comunidade piorou após a 
assinatura do acordo. É um 
facto.
[Igreja Viva] Isso deve-se ao 
próprio acordo em si?
[CMB] Não sabemos. Não co-
nhecemos exactamente tudo, 
mas eu quero acreditar, como 
católica e cristã, que a Santa 
Sé tentou proteger a comu-
nidade. Acho que é esse o ob-
jectivo. Nós não sabemos tu-
do, não sabemos os contor-
nos todos. O que nós sabemos 
é o dia-a-dia. E esse revela-
-nos maior perseguição. Mui-
tas vezes são evocadas outras 
razões, como o ordenamento 
do território, ou porque uma 
estátua é demasiado grande...

[Igreja Viva] Isso ocorre prin-
cipalmente em que regiões da 
China?
[CMB] São zonas mais do in-
terior, que estão mais despro-
tegidas. Na China, o que nós 
sabemos é que quem perten-
ce à igreja clandestina e quem 
pertence à igreja oficial não se 
mistura. Os cristãos da igre-
ja clandestina nem aparecem 
para não serem perseguidos. 
O que nós vamos sabendo de 
quem pertence à igreja clan-
destina é que, de facto, a si-
tuação piorou, que há deter-
minadas regiões que são pio-

Nos últimos anos 
foram tomadas muitas 
acções pelos governos 
e organizações 
internacionais devido 
a esta tomada de 
consciência. Mas, se 
olharmos para o dia-a-
-dia das comunidades, 
nós percebemos que 
isso não teve um efeito 
prático.

res do que outras e que conti-
nuamos a ter bispos da igreja 
clandestina que estão pre-
sos ou que estão desapareci-
dos. Eu quero acreditar que o 
acordo foi feito para ajudar a 
comunidade, mas não sabe-
mos os contornos todos dele.

[Igreja Viva] No resto da Ásia, 
as ameaças partem maiorita-
riamente de grupos indepen-
dentes semelhantes ao Daesh 
ou dos governos nacionais?
[CMB] Aqui temos uma mis-
tura. Em alguns destes países é 
o próprio Estado a fazer a per-
seguição, noutros são grupos 
radicais, alguns no entanto já 
com o apoio do próprio Esta-
do, ou com as autoridades, co-
niventes, a fingir simplesmen-
te que não vêem. Isto é o caso 
da Índia, o caso do Paquistão, 
em que de facto há grupos de 
radicais no terreno mas que 
são apoiados – não oficial-
mente, evidentemente – pelo 
próprio Estado.

[Igreja Viva] O foco da violên-
cia também se deslocou para 
esta zona do globo?
[CMB] Sim, sem dúvida. No 
caso do Sri Lanka, por exem-
plo, o que existia antes destes 
ataques é que, efectivamente, 
com algumas discriminações, 
mas eram casos pontuais, a co-
munidade cristã fazia perfeita-
mente o seu dia. Desde então 
a própria mentalidade mudou 
bastante, tem havido casos de 
perseguição, de discrimina-
ção, apenas e só baseados na 
religião das pessoas. Portanto, 
esta é uma nova região à qual 
temos que estar atentos. Espe-
remos que o chamado mundo 
ocidental tenha aprendido al-
guma coisa com o que acon-
teceu no Médio Oriente. Nos 
últimos anos foram tomadas 
muitas acções pelos governos 
e organizações internacionais 
devido a esta tomada de cons-
ciência, a este despertar. Mas, 
se olharmos para o dia-a-dia 
das comunidades, nós perce-
bemos que isso não teve um 
efeito prático. Portanto, espe-
remos que os países do Oci-
dente não deixem ir tão lon-
ge como no caso do Médio 
Oriente o que está acontecer 
tanto na Ásia como em África.

[Igreja Viva] Em África, como 
está a situação?
[CMB] A África tem um pro-
blema gravíssimo porque, de 
facto, há estes grupos radicais 
que se aproveitam um pouco 
desta situação do desgoverno 
destes países. São países, mui-
tas vezes, com governos mui-
to corruptos que acabam por 

não olhar para a população 
mas para os seus próprios in-
teresses. Ou seja, deixam estes 
grupos agir de forma impu-
ne. O Boko Haram assinalou 
agora dez anos de existência 
e tem provocado o terror mas 
não é o único grupo, há vários 
grupos semelhantes que ac-
tuam nesta zona e há, de fac-
to, se nós olharmos, uma cla-
ra actuação destes grupos para 
que África seja um continen-
te islâmico. E a Nigéria é um 
desses casos, em que o alvo é 
exactamente a comunidade 
cristã. Têm dizimado popula-
ções, aldeias, com o objectivo 
precisamente de que a Nigéria 
seja um país 100% muçulma-
no e que a presença de outras 
comunidades não exista. Aqui 
temos uma perseguição cla-
ra por causa da religião. É um 
país riquíssimo, com muitos 
recursos naturais, mas tem o 
nordeste completamente ocu-
pado pelo Boko Haram. Isso, 
por sua vez, provoca efeitos 
nos países vizinhos, porque os 
refugiados passam de um la-
do para o outro. Ou seja, a ac-
tuação deste grupo na Nigéria 
tem sido terrível para os países 
vizinhos.

[Igreja Viva] Um país que es-
tá assinalado no relatório com 
uma evolução negativa é a 
República Centro-Africana. O 
que causou esta avaliação?
[CMB] Na República Centro-
-Africana também temos gru-
pos radicais, os Seleka. É ou-
tro país riquíssimo em recur-
sos naturais e em que existem 
grupos que efectivamente têm 
feito esta perseguição e – te-
nho que frisar isto para es-
te caso – muitas vezes, a co-
munidade cristã é apanhada 
no meio do conflito. Ou seja, 
muitas vezes, não são alvo por 
serem cristãos, são uma conse-
quência desta guerra que tem 
provocado milhares de refu-
giados. Nós, europeus, falamos 
muitas vezes dos refugiados 
que chegam à Europa, mas 
se olharmos para o número 
de refugiados que existe em 
África, ele é assustador. Não 
tem nada que ver com os nú-
meros que temos na Europa e 
não conseguem chegar sequer 
ao Mediterrâneo. Só não fala-
mos é deles. Neste momento, 
por exemplo, os cristãos pas-
saram a ser um alvo também 
no Burkina Faso, mas cá, pe-
las notícias, nós não sabemos 
disso. Nós não olhamos para 
África mas eles são os nossos 
vizinhos do sul e é natural que 
eles queiram vir porque, quer 
queiramos, quer não, a Europa 
é um paraíso para eles.

este ano a Páscoa foi mancha-
da por atentados –, Filipinas, 
Paquistão, Índia, Myanmar, 
China...

[Igreja Viva] Especificamente 
sobre a China, o acordo assi-
nado entre a Santa Sé e o go-
verno chinês teve algum im-
pacto positivo?
[CMB] O que nós sabemos, 

através das nossas fontes, é 
que, efectivamente, a perse-
guição aumentou. Há maior 
destruição de templos, maior 
perseguição aos católicos, aos 
cristãos da igreja clandestina. 
Portanto... Não veio ajudar. 
Não sabemos exactamente 
qual é que será o futuro, mas 
neste período em análise [no 
relatório, de Julho de 2017 a 
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Gen 3, 9-15.20
Leitura do Livro do Génesis 
Depois de Adão ter comido da árvore, 
o Senhor Deus chamou-o e disse-lhe: 
“Onde estás?» Ele respondeu: “Ouvi o 
rumor dos vossos passos no jardim e, 
como estava nu, tive medo e escondi-
me». Disse Deus: “Quem te deu a 
conhecer que estavas nu? Terias tu 
comido dessa árvore, da qual te proibira 
comer?” Adão respondeu: “A mulher que 
me destes por companheira deu-me do 
fruto da árvore e eu comi”. O Senhor Deus 
perguntou à mulher: “Que fizeste?”
E a mulher respondeu: “A serpente 
enganou-me e eu comi”. Disse então 
o Senhor Deus à serpente: “Por teres 
feito semelhante coisa, maldita sejas 
entre todos os animais domésticos 
e entre todos os animais selvagens. 
Hás de rastejar e comer do pó da terra 
todos os dias da tua vida. Estabelecerei 
inimizade entre ti e a mulher, entre a tua 
descendência e a descendência dela. Esta 
te esmagará a cabeça e tu a atingirás no 
calcanhar”. O homem deu à mulher o 
nome de «Eva», porque ela foi a mãe de 
todos os viventes.   

Salmo responsorial
Salmo 97 (98), 1.2-3ab.3cd-4     
Refrão: O Senhor manifestou a salvação a 
todos os povos.

LEITURA II Rom 15, 4-9  
Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos
Irmãos: Tudo o que outrora foi escrito, 
foi escrito para nossa instrução, para 

“Avé Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo”

itinerário

Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. 
Por isso o Santo que vai nascer será 
chamado Filho de Deus. E a tua parenta 
Isabel concebeu também um filho na 
sua velhice e este é o sexto mês daquela 
a quem chamavam estéril; porque a 
Deus nada é impossível”. Maria disse 
então: “Eis a escrava do Senhor; faça-se 
em mim segundo a tua palavra”.    

REFLEXÃO

O Segundo Domingo de Advento, este 
ano, coincide com a solenidade da 
Imaculada Conceição. A liturgia convida 
a festejar Maria que, pela graça divina, foi 
concebida sem pecado. Neste Advento, 
Maria ajuda-nos a perceber o que 
significa ter esperança: viver abertos aos 
planos de Deus.

Tenhamos esperança
A Carta aos Romanos afirma que a 
chave para compreender o sentido da 
vida se encontra na Bíblia, a palavra 
de Deus: ©Tudo o que foi escrito 
no passado foi escrito para nossa 
instrução, a fim de que, pela paciência 
e consolação que vêm das Escrituras, 
tenhamos esperança”. Deixamos a 
paciência para o próximo Domingo. 
Hoje, procuremos entender como ter 
esperança através da consolação que 
vem da palavra de Deus.
O cristão sabe qual é a meta, reconhece 
que ainda lhe falta lá chegar, está a 
caminho, deseja chegar à meta. Quem 
tem esperança diz: “Ainda não cheguei, 
mas hei de lá chegar”. Ao contrário, o 
desesperado diz: “Nunca serei capaz de 
lá chegar”. E o presunçoso diz: “Não há 
aonde chegar”. 
A Boa Nova de Jesus Cristo é para 
pessoas que esperam algo mais 
possível de alcançar. É assim que 

que, pela nossa constância e pelo 
conforto espiritual das Escrituras, 
tenhamos firme esperança. O Deus, 
que dá constância e conforto, vos dê a 
graça da harmonia e concórdia, uns com 
os outros, como ensina Cristo Jesus. 
Assim, tendo como que um só coração 
e a uma só voz, glorifiqueis o Deus e 
Pai do Senhor nosso, Jesus Cristo. Por 
isso, acolhei-vos uns aos outros, como 
também Cristo vos acolheu, para a glória 
de Deus. Pois eu digo: Cristo tornou-se 
servo dos que praticam a circuncisão, 
para honrar a veracidade de Deus, 
confirmando as promessas feitas aos 
pais. Quanto aos pagãos, eles glorificam 
a Deus, em razão da sua misericórdia, 
como está escrito: “Por isso, eu vos 
glorificarei entre os pagãos e cantarei 
louvores ao vosso nome”.
    
EVANGELHO Lc 1, 26-38
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas
Naquele tempo, o Anjo Gabriel foi 
enviado por Deus a uma cidade da 
Galileia chamada Nazaré, a uma Virgem 
desposada com um homem chamado 
José, que era descendente de David. 
O nome da Virgem era Maria. Tendo 
entrado onde ela estava, disse o Anjo: 
“Avé, cheia de graça, o Senhor está 
contigo”. Ela ficou perturbada com estas 
palavras e pensava que saudação seria 
aquela. Disse-lhe o Anjo: “Não temas, 
Maria, porque encontraste graça diante 
de Deus. Conceberás e darás à luz um 
Filho, a quem porás o nome de Jesus. 
Ele será grande e chamar-Se-á Filho 
do Altíssimo. O Senhor Deus Lhe 
dará o trono de seu pai David; reinará 
eternamente sobre a casa de Jacob e o 
seu reinado não terá fim”. Maria disse ao 
Anjo: “Como será isto, se eu não conheço 
homem?”. O Anjo respondeu-lhe: “O 
Espírito Santo virá sobre ti e a força do 

começa a renovação da vida pessoal e 
comunitária.

O exemplo de Maria
Na última semana, tomamos 
consciência do tempo em que estamos: 
O Natal está a chegar! Assumimos o 
Advento como uma maneira de estar 
na vida para «ver» Deus presente no 
quotidiano.
Maria é óptimo exemplo para nós que 
desejamos ter esperança. Não teve vida 
tão fácil como às vezes somos levados a 
pensar. Teve de assumir a gravidez sem 
estar casada. Teve de o contar a José, 
de quem estava noiva, na esperança de 
ser acolhida e não condenada. Como já 
conhecemos o final da história, podemos 
ver a sua vida de outra maneira. Far-
nos-ia bem reflectir sobre alguns desses 
constrangimentos que surgiram na vida 
de Maria. Pensais que foi fácil para ela 
«ver» Deus (sempre) presente na sua 
vida?
Não é óbvio e fácil «ver» Deus do 
teu lado nas situações difíceis. Maria 
é exemplo para nós precisamente 
por isso: manteve a esperança, essa 
esperança que brota da consolação 
divina. O Concílio proclama que Maria 
“brilha como sinal de esperança 
segura e de consolação, para o Povo 
de Deus ainda peregrinante” (LG 68). 
É essa consolação que dá esperança, 
que liberta das amarras da evidência, 
quando não percebemos com clareza a 
presença de Deus.

Deus é o protagonista 
Estamos em Advento. Temos de olhar o 
futuro sem medo, confiantes na palavra 
de Deus. O protagonista é Deus. Por isso, 
a esperança tem de ser posta em Deus, 
não em ti ou nos outros. Ele conhece os 
sofrimentos e os desejos que habitam 
o teu coração. E também sabe que 

II Domingo aDVENTO

Na Bíblia, que está sobre o berço da caminhada do Advento-Natal, 
surgirá a fita com a palavra “castidade”.
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“Avé Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo”

consolação precisas para fortalecer em ti 
a esperança.
Ousemos abrir o coração à graça divina. 
Olhemos em frente. Se o medo nos 
paralisa, contemplemos Maria, fixemos 
o seu exemplo de esperança. Ela é 
testemunha de que não será defraudada 
a esperança. Como Maria, ainda que nem 
tudo compreendas, enche-te de coragem, 
permite que Deus faça nascer algo na tua 
vida. E se Deus tem um plano diferente 
daquele que pensas para ti?

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

Celebrar com esperança
Momento celebrativo a destacar
Depois da saudação à assembleia, 
colocar-se-á na Bíblia, que está sobre 
o berço da caminhada de Advento-
Natal, a fita com a palavra “castidade”, 
enquanto um leitor faz o seguinte texto:
Neste Domingo, em que celebramos 
a Imaculada Conceição de Maria, 
do nosso berço brota a castidade. 

Castidade, em sentido cristão, não é 
sinónimo de ausência ou abstinência 
de relações sexuais. Significa, antes, 
enquadrar a vivência da sexualidade no 
matrimónio, o que leva a encarar esta 
virtude como uma doação exclusiva, 
total, incondicional e permanente 
de um eu a um tu. Assim vivida, a 
castidade manifestar-se-á em todas 
as dimensões do amor entre esposo e 
esposa.
Onde houver a coroa de Advento, pode 
acender-se neste mesmo momento a 
segunda vela.

Homilia
. “Ecce, fiat!”. “Eis-me aqui!”. “Say yes!”. 
“Aprender a Dizer Sim!”. Maria não se 
fechou a Deus; ela diz “sim” à grande 
aventura da maternidade que nos 
deu o Salvador, baseada naquela fé 
que faz perguntas (Como será isto?). 
Acreditar não é ter certezas! “Dizer 
sim” é corresponder ao chamamento 
de Deus, confiando na Providência que 
não abandona.
. No caminho de Advento, rumo 
ao Natal, acolhamos o imperativo 

do Apóstolo: “acolhei-vos uns aos 
outros, como Cristo…”. Por aqui passa 
a humanização da nossa sociedade e 
da cultura, cada vez mais indiferentes 
face ao outro, sobretudo face às 
vidas mais frágeis e indefesas, das 
crianças e dos idosos, sem esquecer 
também a indiferença reinante 
face ao drama dos migrantes e dos 
refugiados, que encontram diariamente 
mais resistências e muros do que 
acolhimentos e pontes.
. Em cada Eucaristia, tal como Maria, 
na Anunciação, somos visitados por 
Deus, em Cristo Jesus! Também como 
Maria, após a Anunciação, devemos 
saber ser visitadores dos outros, 
pondo os pés ao caminho, lançando-
nos na missão de O comunicar, 
partilhar e testemunhar com alegria.

Oração Universal
Irmãs e irmãos caríssimos: bendigamos 
a Deus, que nos enviou a grande 
bênção prometida a nossos pais e, por 
intercessão da Virgem Imaculada, nossa 
Padroeira, cantemos, com alegria:
R. Interceda por nós a Virgem Imaculada.

1. Pela santa Igreja, presente em toda 
a terra, para que não se deixe enganar 
pelo demónio e seja esposa de Cristo, 
santa e imaculada, oremos, por 
intercessão de Maria. 

2. Pelo Papa Francisco, pelos bispos 
e presbíteros, para que Deus, que 
os chamou e os escolheu, lhes dê a 
graça de serem sempre bons pastores, 
oremos, por intercessão de Maria.

3. Pelos fiéis cristãos do mundo inteiro, 
para que reconheçam na Virgem 
Imaculada o sinal prometido por Deus 
aos nossos primeiros pais, oremos, por 
intercessão de Maria.

4. Pelos governantes e autoridades 
da nossa terra, para que pensem 
sobretudo nos mais pobres e sirvam 
o bem comum dos cidadãos, oremos, 
por intercessão de Maria.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Exulto de alegria no Senhor – M. Silva
— Glória: Glória a Deus nas alturas – F. Santos
— Apresentação dos dons: Ditosa Virgem, cheia de 
graça – J. Santos
— Comunhão: É celebrada a vossa glória  – F. 
Santos
— Final: Madrinha de Portugal – B. Salgado

Eucologia
Orações presidenciais: Missa própria da 
Solenidade da Imaculada Conceição da 
Virgem Santa Maria (Missal Romano, 987-
988)
Prefácio: Prefácio próprio “O mistério de 
Maria e da Igreja” (Missal Romano, 987-988)
Oração Eucarística: Oração Eucarística III 
(Missal Romano, 529ss)

Viver na esperança
Nesta semana, procuremos propor aos casais a reflexão 
sobre a questão seguinte: a castidade, entendida como 
respeito e fidelidade a um compromisso assumido, 
tem ajudado a potenciar o nosso amor, inclusive na 
dimensão da sexualidade? Para aprofundamento da 
reflexão, propõe-se a leitura das páginas 75 a 82 do 
livro Caminhada em Matrimónio. Um guia para noivos 
e famílias.

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

Livraria diário do minho

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

Neste livro de bolso estão reunidas 
meditações de Inos Biffi que, partindo 
dos textos litúrgicos do tempo do Natal, 
nos apresenta instrumentos para melhor 
compreender e viver de forma mais plena 
cada encontro ou celebração. Trata-se 
de um elemento-chave para a pastoral 
em geral que, segundo o Papa, deve 
dar prioridade a ocasiões de reflexão e 
meditação.

* Na entrega deste cupão. 
Campanha válida de 28 de Novembro a 5 de Dezembro de 2019.

Inos Biffi 
O tempo do 
Natal

6,80€10% 
Desconto

O Ser Igreja entrevista esta semana o 
Cónego Hermenegildo Faria.

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

Domingo, das 10h00 às 11h00

Agenda

ESPAÇO VITA
ESPAÇO VITAMORRI ONTEM

21H30

29
NOV

ESPAÇO VITA
ESPAÇO VITAENCONTRO DIOCESANO DE LEITORES09H00

30
NOV

ESPAÇO VITA
ESPAÇO VITAVARIAÇÕES - CONCERTO DE COMUNIDADE21H30

3
dez

Advento de gestos 
Mensagem de advento

O mundo convida a entrar neste tempo com atitudes de ín-
dole consumista. Tudo gira em torno da aquisição de bens e 
prendas, ameaçando transformar a grande festa natalícia num 
simples convívio familiar e descartando o profundo significado 
desta época.
Urge dar significado ao Natal e fazer do Advento um itinerário 
que nos leve a equacionar as nossas opções, tendo em vista a 
descoberta do que é fundamental. Cristo, Filho de Deus, fez-
-se homem e desenhou o itinerário de uma vida feliz. Por isso, 
a alegria do Natal está no encontro com Cristo e, através deste 
encontro, na redescoberta de uma originalidade na convivên-
cia entre as pessoas, capaz de humanizar as relações. Quere-
mos que o Natal seja um berço que humaniza.
São elucidativas as palavras do Papa Francisco: “Maria é aque-
la que sabe transformar um curral de animais na casa de Je-
sus, com uns pobres paninhos e uma montanha de ternura.” 
(E.G. 286).
Num mundo que desconsidera a vida, desde a concepção até à 
morte, num mundo que promove comportamentos violentos 
que destroem a convivência fraterna, num mundo de relações 
meramente protocolares e muito frias, que ignora as necessi-
dades dos outros, importa recuperar a ternura como verdadei-
ro motor de humanização dos relacionamentos, começando 
pelas famílias e mostrando a sua beleza no contexto das nos-
sas comunidades paroquiais.
Vivemos num espaço rico em tradições. Orgulhamo-nos delas 
e vivemo-las espontaneamente. Preservemos essas tradições. 
Iremos encontrar-nos com familiares que vemos esporadica-
mente. Penso que é imperioso reforçar o dever de levar a ter-
nura a esses encontros para depois a transportar para o quoti-
diano com pequenas acções concretas. Precisamos de estimu-
lar uma felicidade criativa que nos obrigue a reconhecer a im-
portância dos pequenos gestos, na alegria de mostrar que a
fidelidade se tece sempre no plural. O nosso relacionamen-
to é demasiado formal e esquecemos o espontâneo, o que não 
custa nada mas tem um valor incomensurável. Nesta criativi-
dade cristã descobrimos que na medida em que damos amor 
também o recebemos. É uma lógica contrária à mentalidade 
corrente de exigir para adquirir. O verdadeiro humanismo
reside na oblação, na entrega desinteressada e persistente, na 
certeza de que se recebe muito mais quando doamos a vida
Neste Advento quero comungar a vida de todos quantos vi-
vem nesta região e pedir-lhes que aceitem esta proposta. A 
Arquidiocese de Braga, olhando para o Natal, quer sublinhar 
que com pequenos gestos, e tantos podem ser realizados nos 
contextos das famílias, das empresas, dos comércios, dos es-
tabelecimentos, das comunidades paroquiais, podemos gerar 
esperança, tornando-nos um berço que humaniza.
† Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz


