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Breves

Papa convida 3 mil pessoas
pobres para almoço
O auditório Paulo VI vai receber este Domingo
mais de 3 mil convidados do Papa para um almoço que assinala o II Dia Mundial dos Pobres, após
a Missa na Basílica de São Pedro. À imagem do
que aconteceu em 2017, o Papa vai sentar-se à
mesa com os pobres, um gesto que se vai repetir
em refeitórios de muitas paróquias, universidades, organizações assistenciais e associações de
voluntariado que aderiram à iniciativa.
O Vaticano oferece ainda, ao longo desta semana, um posto móvel de saúde, com atendimento
gratuito para pessoas necessitadas, na Praça de
São Pedro, incluindo consultas de medicina geral,
cardiologia, infecciologia, ginecologia e obstetrícia, podologia, dermatologia, reumatologia, oftalmologia e um laboratório de análises clínicas.

opinião

Olhares (17) - A tentação da posse

odas as vezes que assomo à janela da casa da
aldeia e poiso os olhos
no Largo dos Canastros, lembro-me do rico do
Evangelho de S. Lucas (Lc 6,
16-21). Sim, o tal que, em ano
de colheita farta, sentiu a circunstancial pequenez dos seus
armazéns e tomou a conhecida

“É altura de investir” —
deve ter dito com os seus botões; ou, melhor, com os cordões dourados da cintura…
Aliás, se o dinheiro não
faltava, demolir significava, mesmo no pior dos casos,
uma vaidade barata.
Não faltará gente a dar-lhe razão e espantada, por isso, com o juízo claro de Deus:
“tolo!”
Não consigo garantir que
seja de Santo Agostinho uma
das apreciações mais sensatas da atitude deste homem
— mencionado como alguém
que, embora apreciando tanto
a segurança, afinal não foi capaz de perceber que “o mais
seguro dos celeiros é o estômago dos pobres”…
Cego, vivendo num mundo redondo de que julgava ser
o centro, o rico em momen-

Ah, que verbo difícil este!…
Para muitos, porventura muito mais difícil que dar…
É que dar ainda admite
aberta à hipótese da consolação de um obrigado. Mas
quem não vive a justa generosidade, não dá e adia a oferta até ao dia de ter de deixar
deve sentir-se intimamente agredido e assaltado pelo
tempo: “Tolo, esta noite te pedirão a tua alma; e o que tens
preparado, para quem será?”
A posse é uma grande e
frequente tentação. Manifesta-se na vontade de passar de administrador a dono;
de conselheiro a dirigente; de
instrutor a condutor... E isto
nos mais diversos domínios –
de modo que, por vezes, nem
as consciências escapam ao
desejo de domínio!… Sim, ajudar a formar bem a consciên-

decisão: “Vou demolir os meus
celeiros, para construir outros
maiores; e lá guardarei todo o
meu trigo e os meus bens”.
Tenho para mim que o rico pensou que deveria aproveitar a generosidade daquele ano agrícola para ficar a coberto de tempos menos favoráveis; mas não sei se não
teria igualmente pensado que
a abundância até poderia repetir-se e, por isso, o melhor
era ter espaço futuro para
mais toneladas!…

to algum reflectiu fora do arco do cinto. Caso o fizesse,
poderia reagir à abundância
de forma diferente: chamando a participar da sua colheita
os menos afortunados da vizinhança e garantindo com isso “um tesouro inesgotável no
céu”.
Não o fez, deixando patente que, à aspiração de possuir
e à preocupação de guardar,
somou uma terceira marca da
avareza: a angústia de deixar!
Isso mesmo: deixar!

cia é uma coisa; apoderar-se
dela é outra. Mas isto já são
contas de outro rosário…
Hoje interessa-me olhar
a terra e os seus recurso, frequentemente expropriados
pelos que esquecem que Deus
os entregou à gestão comum
de toda a humanidade.
Para esses — mas também
para todos nós — fica o aviso
mil vezes repetido pela minha
avó materna: “Este mundo é
de quem mais apanha; mas o
outro é de quem o ganha!”

João Aguiar Campos
Padre

T

Papa nomeia D. Scicluna
como secretário-adjunto da
Congregação para a Doutrina
da Fé
O arcebispo escolhido pelo Papa para liderar várias investigações a casos de abusos sexuais foi
ontem nomeado por Francisco como secretário-adjunto da Congregação para a Doutrina da Fé.
O responsável é considerado como um colaborador da confiança do Papa Francisco, que em 2015
o nomeou como presidente do Colégio que examina recursos de eclesiásticos para julgamentos
de casos de abusos sexuais e outros dos chamados “crimes mais sérios” (delicta graviora); em
Fevereiro e Maio de 2018, foi enviado pelo pontífice ao Chile para fazer avançar o processo de reparação e reabilitação das vítimas de abusos.
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Mais do que as sentinelas pela aurora
Papa francisco
13 DE NOVEMBRO 2018 · O primeiro
passo para conhecer Jesus Cristo é reconhecer a própria miséria, a necessidade de ser salvo.

Miguel Miranda

D. Jorge Ortiga
14 DE NOVEMBRO 2018 · É mais fácil
curar a lepra do que a ingratidão.

#Cura #Louvor #Gratidão
#EvangelhoDiário #Twittomilia
#Lepra

Voluntariado

Confederação desafia
Governo e legisladores a
rever lei
O presidente da Confederação Portuguesa do Voluntariado afirmou que “está na hora de rever” a
legislação do sector e desafiou o Governo a agir
nesse sentido.
“Ao Estado compete apenas e só proporcionar
condições justas para a efectivação do voluntariado e nunca para o tutelar. A próxima revisão da
lei, que urge, deve deixar esta relação bem explicitada”, afirmou Eugénio Fonseca.
O presidente da direcção da CPV reconhece que
a Lei nº. 71/98, de 3 de Novembro, “não impediu
o desenvolvimento do trabalho voluntário” mas
“poderia ter sido muito mais favorável” se tivesse
correspondido melhor à realidade existente e se
“tivesse esboçado uma estratégia de desenvolvimento mais abrangente e mais humanizante”.
Eugénio Fonseca, também presidente da Cáritas,
observa que a “prática séria” do voluntariado é
uma opção “lúcida pela cidadania verdadeira”.

Padre

E

ntre os filmes que
tratam a morte por
tu, “O sétimo selo” (1957) ocupará
porventura o trono. Trata-se
não só de um autêntico poema em imagens, dando a cada passo prova e mostras de
um intenso lirismo, a que o
espectador dificilmente ficará indiferente, como ocupa, dentro da filmografia de
Bergman, um lugar especial –
em particular pela simbólica
que lhe está associada, extraída (de forma espiritualmente livre, diga-se), claro, do Livro do Apocalipse – concretamente do seu capítulo oitavo.
Intemporal como poucas e
com interpretações inesquecíveis de um ainda jovem
Max Von Sydow e de uma das
musas de Bergman (Bibi Andersson), esta obra do realizador sueco abre com a narração em “off” dos dois primeiros versículos do referido
capítulo. A fotografia, num
preto-e-branco que privilegia a sombra sobre as luzes ao
jeito do expressionismo alemão de Murnau e Lang, situa-nos logo no âmago da história, como que proporcionando-nos um vislumbre de
crepusculares paisagens, prenunciador da catástrofe. Logo se introduzem os personagens principais – o cavaleiro
que regressa a casa da cruzada, cansado de morte, como
confessará por diversas vezes;
e a morte, personificada em
cadavérica figura, correspondendo vagamente ao efabulado pitoresco do “ceifeiro”:
figura esguia, de capa negra,
pálida “como a morte” – tão
pálida que nem se distingue
propriamente se “usa” rosto ou máscara -, quase despida de movimento, só lhe fal-

tando propriamente a gadanha para compor o popular
retrato, o tal, o mesmo, que
assombrava a visão de Johannes no momento da morte
de Ingrid, em “A palavra”, de
Dreyer.
O diálogo entabulado é
desconcertante: “Quem és
tu?” / “Sou a morte” / “Vieste
buscar-me?” / “Estás preparado?” / “O corpo sim, mas a
alma não”. Da última vontade
do cruzado, exposta à morte e
por esta aceite, depende todo
o desenrolar de “O sétimo selo”. Uma aposta. Um jogo de
xadrez – são as antológicas
sequências do filme, dignas
de figurar em qualquer história do cinema minimamente
decente, podendo acrescentar-se-lhes a confissão “sacramental” do cavaleiro à morte,
gelosia a separá-los e tudo! O
cavaleiro solicita, pois, à morte que, em caso de vitória, lhe
conceda um adiamento. Joga a vida num tabuleiro de
xadrez (a morte fica com as
pretas, claro…). A vida como
jogo, então, à mercê de um
xeque-mate.
Benevolente, a morte poupa o cruzado (que no regresso, encontrado o país dizimado pela peste negra, entendida como punição divina e augúrio de fim do mundo, vira
a sua fé em Deus seriamente abalada). “Este adiamento
deu-te alguma alegria? A próxima vez que te aparecer…”.
Mas o que verdadeiramente mata o cavaleiro, em regime de morte lenta ou “moagem”, é ficar sem resposta pa-

ra as suas interrogações acerca dos mistérios da fé e da
vida. Os segredos não são desvelados – “és uma traidora”,
acusa. Torna-se de todo impossível o conhecimento que
o cruzado avidamente perseguia, numa corrida que em
vez de lhe dar tréguas só o sobrecarrega ainda mais de um
indizível peso. “Não quero fé,
mas conhecimento”.
Talvez um dos muitos pontos de interesse de “O sétimo
selo” seja a forma como Bergman transforma a paisagem
em história e a história em paisagem, enquanto coloca o cavaleiro numa demanda/cruzada pelo sentido da vida (não é
por acaso que Bergman compõe o seu escudeiro como uma
espécie de Sancho Pança, mesmo que infiel…), num emaranhado de geografias e gramáticas que exigem ao espectador
um máximo de atenção.
No fim, em jeito da “cerca
de meia hora de silêncio” que
sucede à abertura do sétimo
selo pelo Cordeiro (Ap 8,1), a
dança dos mortos: sinistra e
processional caravana integrando alguns dos personagens improváveis que Bergman fez desfilar (parecendo
alguns acabados de sair de um
qualquer filme esquecido de
Pasolini ou Fellini), afastando-se “em direcção da escuridão”, como nota, num outro
plano de realidade, o saltimbanco Jof, ao vê-los dançando
em fila, dando-se as mãos, comandados pela morte – agora já de gadanha e ampulheta
em punho.
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“TEMOS DE PARTIR
SEM JUÍZOS
PRÉ-CONCEBIDOS
OU PRECONCEITOS
FECHADOS”
FLÁVIA BARBOSA (TEXTO E FOTOS)

Há uma componente humana que se ensina
todos os dias no seminário conciliar. O Padre
Vítor Novais, reitor, e Isabel Girão Filgueiras,
que colabora com a equipa formadora,
explicaram ao Igreja Viva como essa dimensão
é fundamental para que os futuros sacerdotes
sejam narrativas vivas do Evangelho.
[Igreja Viva] Qual é a constituição da equipa formadora
do Seminário?
[Pe. Vítor Novais] A equipa formativa tem sempre um
âmbito integral, atendendo a
que há várias dimensões de
formação. Temos a parte disciplinar que o reitor coordena com os outros padres e na
parte mais “intelectual” temos
professores, tanto na faculdade, como nos complementos
que temos. Na parte da formação humana está a Isabel,
padres, leigos, outros casais...
Na formação pastoral temos
também alguns moderadores,
leigos ou padres. Mas sempre
com a nossa preocupação de
pensarem a formação a partir
de um futuro pastor e não de
um leigo que possa vir a ser
comprometido com a Igreja.
[Igreja Viva] E assim a equipa vai ao encontro daquelas
equipas heterogéneas que os
documentos da Igreja pedem.
[Pe. Vítor Novais] Sim, é uma
equipa multidisciplinar. É o
que vai sendo requisitado hoje para que a formação possa
ser integral. Ninguém é especialista em tudo, nem é possível que um padre reitor ou
um padre formador possa fazer tudo, até porque há coisas
que são incompatíveis com

a dimensão espiritual. Não
é esse o objectivo! Trabalhamos sempre com cuidado a
programação e a planificação, desde a sua realização até
à avaliação, tentando sempre
fazer com que seja um projecto único.
[Igreja Viva] E como se desenvolve esta dimensão humana no Seminário? Há disciplinas, encontros, reflexões?
[Pe. Vítor Novais] Humanamente não há disciplinas.
Quem lê com atenção a nova
Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis percebe que há
aspectos humanos que é sempre bom desenvolver em cada fase da vida. Sabemos que
o documento aponta quatro
fases: o tempo propedêutico,
o do discipulado, o da configuração a Cristo e o tempo da
pastoral. Para cada fase o documento aponta alguns ideais
que seria bom ter em consideração do ponto de vista humano. É a partir desses ideais
humanos que vamos elaborando e estudando todo o
percurso formativo. Partimos
de uma reflexão que já vamos
fazendo em comum e que começa por auto-conhecimento, passando depois à questão
do discernimento, da relação
com os outros nesta dimen-

são afectiva, para culminar
naquilo que nos parece também importante do ponto de
vista humano trabalhar.
[Igreja Viva] Mas há temas específicos a trabalhar?
[Isabel Filgueiras] Sim, esses
temas são lançados pela equipa formadora. Trabalhar um
tema vital como é aquele em
que eu e o meu marido trabalhamos junto do terceiro ano,
sobre os afectos e a sexualidade, implica ver bem com
quem estamos. Considero que
não há nenhuma formação
verdadeira que não tenha em
atenção esta pessoa concreta que está diante de nós. Por
isso, a primeira preocupação
é mesmo – não perdendo o
norte – saber quem são estas
pessoas, onde estão, que questões têm, como é que se sentem, onde é que se situam...
Sabendo naturalmente que
elas estão num caminho que
nós queremos partilhar com
elas na nossa forma de estar
cá, mas um caminho que ainda estão a descobrir.
[Igreja Viva] Essa atenção é
óptima, significa que há um
acompanhamento individual.
[Isabel Filgueiras] É fundamental! Jesus não fez de outra
maneira, não é? Olhou mesmo para as pessoas que tinha
diante dele e encontrou-Se
com elas, deu-lhes espaço. Teve alguma coisa para lhes dizer e elas revelaram-se, até
se transformaram! (risos) Mas
transformaram-se porque este encontro com elas foi vital,
sobretudo porque Ele lhes deu
espaço. Sem isso não há possibilidade de transformação.

[Igreja Viva] Podemos dizer
que essa humanidade de Jesus
também se ensina e aprende?
[Pe. Vítor Novais] Basta
olharmos para as etapas que
advêm do discipulado: aprender aquilo que é de Jesus e fazer um tempo de configuração. A etapa do Seminário
constitui um tempo forte precisamente para estas duas coisas. É um tempo para serem
discípulos, de se sentirem discípulos e, ao mesmo tempo,
configurando-se com o Mestre. É um tempo de excelência para isso, nos afectos, na
vida espiritual, na acção pastoral, em tudo! De outra forma, o que é que iríamos ter?
Uns funcionários que aprenderam as receitas e as aplicam. Não é este o caminho
que queremos seguir, não é
esse o objectivo da formação.
O objectivo é termos colaboradores que são sinal desse
Cristo Bom Pastor no mundo.
[Igreja Viva] A formação tem
em conta as fragilidades dos
jovens?

[Pe. Vítor Novais] A Ratio toca mesmo esta questão das
fragilidades. Os tempos de
fragilidade ou de crise são
oportunidades fecundas para
uma aprendizagem a viver na
fidelidade, é necessário perceber isso. É o que nós também procuramos fazer, tentamos fazer com que as crises
que são próprias de cada fase
sejam uma graça para depois
poder ser feita convenientemente essa configuração com
o Mestre.
[Isabel Filgueiras] Temos um
crescer que traz desafios, que
traz desequilíbrios como a todos nós, seja no casamento ou
nas nossas relações profissionais. É face a esses desafios e
provocações que vamos procurar conversar e encontrar-nos. A nossa maneira de trabalhar implica trazer as pessoas que estão connosco para
o mesmo campo, por isso tem
que haver uma provocação
inicial que os faça revelarem-se. Isso é que nos permite saber que terreno estamos a pisar. Mas temos de partir sem
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Aqui desenvolvemos
um espírito crítico,
uma capacidade
de reflexão, um
distanciamento, uma
capacidade de olhar
para si mesmo que
se calhar permite
às pessoas respirar
muito melhor.

juízos pré-concebidos ou preconceitos fechados, permitir
realmente que as pessoas possam dizer o que pensam e o
que sentem. Só isso é que pode permitir dar um sentido à
nossa vida! As nossas dimen-

sões são várias e o que nos
faz andar são os desejos! E isso precisa de ter um sentido,
precisamos de nos organizar.
Temos uma vontade e também temos uma inteligência,
daí podermos organizar-nos…

É assim que o ser humano dá
sentido à sua vida! Isto tudo
tem de ser trabalhado, mas
não pode ser uma “pastilha”,
nem pode ser imposto… Tem
de ser descoberto! Eu sou casada com o meu marido porque escolhi e ele também…
(risos) É uma escolha que nós
continuamos a manter e a actualizar! Continuamos a deixar-nos desafiar todos os dias.
[Pe. Vítor Novais] E com
o sacerdote acontece o
mesmo!…
[Isabel Filgueiras] Eles fizeram uma escolha que está em aberto: ainda não foram ordenados, mas fizeram
uma escolha que precisamos
de trabalhar para que possa
ser verdadeira. E ela tem contingências, aspectos que não
surgirão todos à partida mas
que é preciso ir trabalhando e descobrindo! Muitas vezes sentimo-nos mais frágeis
ou instáveis em algumas dimensões, nem sabemos bem
como ordenar o nosso coração… Precisamos de parar para estar bem, para respirar,
para sermos nós! Se eu estiver no meu casamento de boca fechada porque não posso olhar para mais ninguém,
certamente não tenho um
casamento.
[Igreja Viva] Talvez se devam
a isso muitos dos problemas
que vemos hoje em dia?
[Isabel
Filgueiras]
Sim,
exactamente. As
pessoas
não estão a viver! Não estão
a deixar-se acompanhar para poderem enfrentar os desafios. Uma palavra pode ter
significados diferentes consoante as pessoas. Ouvi dizer
que agora há um programa
de televisão em que há casamentos pré-definidos… Evidentemente que essas pessoas não falam de casamento como eu falo de casamento! É por isso que precisamos
de trabalhar com eles e perceber onde estamos, ver o
que é que as coisas querem
dizer. Somos todos filhos
desta mesma sociedade em
que uma só palavra quer dizer muitas coisas diferentes.
E estes jovens que aqui estão são fruto dessa sociedade também. Aqui desenvolvemos um espírito crítico, uma
capacidade de reflexão, um
distanciamento, uma capacidade de olhar para si mesmo
que se calhar permite às pessoas respirar muito melhor.
[Igreja Viva] E as reacções
a este tipo de formação são
boas?
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[Pe. Vítor Novais] É preciso
não esquecer a história. Obviamente que há uns anos
atrás, quando a Igreja foi emitindo estas orientações que a
formação precisava de ter em
consideração, havia sempre
aquela atitude de “primeiro
estranha-se, mas depois entranha-se”. Com o decorrer dos
tempos, o que verificámos
é que efectivamente os nossos jovens olham com muita,
muita, muita alegria para estes tempos de formação onde
podem falar sem preconceitos e onde ao mesmo tempo
lhes são apontadas metas que
não ficam apenas ali naquele
encontro. Estes encontros de
formação humana são oportunidades para apresentar
metas para depois a configuração acontecer. É nessa abertura que a formação humana
remete para uma direcção espiritual e que nessa forma de
confronto apaixonado pelo
Senhor vai levar à boa configuração. A riqueza dessa for-

só dado na formação humana, há uma parte teológica
que também é dada na parte da teologia moral que eu
lecciono. E surgem questões!
O tema é trabalhado a partir
daquilo que a Teologia diz, a
teologia do corpo em que este é visto não como inimigo,
mas como aquele que se exprime ou em que se exprime,
através do qual eu digo quem
sou e quem quero ser. Também aí trabalhamos esta dimensão e há muita clareza:
falam, questionam, perguntam. Eu acho que aquilo que
a Isabel disse há pouco, de os
trazer para o mesmo patamar
sem preconceitos, é fundamental. Porque se eles pensam que a partir da pergunta
que fazem já estão a ser avaliados… Mas se percebem que
pode ser oportunidade para
descobrir novos rumos, novos caminhos para poder vir
a ser aquilo que Deus quer
que sejam, aí não têm problemas em questionar. E cla-

mação é apresentar o fascínio
pelo ministério de forma a
que eles depois da ordenação
também possam experimentar a fidelidade com esse fascínio. Eles sentiram-se apaixonados e querem viver fiéis a
essa paixão permanentemente, por isso é preciso refazer
constantemente o ministério.

ro que também depende da
confiança que depositam em
nós. Perguntar não é ser avaliado, é apenas oportunidade para saber mais e melhor
como podem dirigir a vida.
Preocupamo-nos em não cair
na tentação de um dirigismo
ou paternalismo. Queremos
que isto constitua uma oportunidade para que, a partir de
determinados princípios, eles
possam, de certa forma, renovar-se permanentemente.
Acho que é um dos desafios
da educação de hoje: como é
que num mundo em permanente mudança me vou afirmar com valores que são de
ontem, que são para hoje e
que serão para sempre?...

[Igreja Viva] Os jovens fazem-vos questões directas sobre sexualidade ou o celibato?
[Pe. Vítor Novais] Não há
grandes tabus, acho que não é
o denominador comum, mas
acredito que também depende muito da família de cada um. Se na família os pais
são relativamente próximos e
abertos, penso que é mais fácil. Mas este tema da afectividade e da sexualidade não é
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“Todo aquele que é da verdade escuta a minh
cristo rei solenidade
ATITUDE
Celebrar na Esperança
ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES

itinerário

CONCRETIZAÇÃO: No presbitério, em lugar bem visível, será entronizado o
Círio Pascal, no respectivo suporte, que deve ser envolvido por um arranjo floral
de tonalidade branca. Além disso, colocar-se-á também em posição de destaque
o cartaz do Ano Pastoral.

LITURGIA da palavra
LEITURA I Dan 7, 13-14
Leitura da Profecia de Daniel
Contemplava eu as visões da noite,
quando, sobre as nuvens do céu, veio
alguém semelhante a um filho do homem.
Dirigiu-Se para o Ancião venerável e
conduziram-no à sua presença. Foi-lhe
entregue o poder, a honra e a realeza,
e todos os povos, nações e línguas O
serviram. O seu poder é eterno, não
passará jamais, e o seu reino não será
destruído.
Salmo responsorial
Salmo 92 (93), 1ab.1c-2.5 (R. 1a)
Refrão: O Senhor é rei num trono
de luz.
LEITURA II Ap 1, 5-8
Leitura do Apocalipse
Jesus Cristo é a Testemunha fiel, o
Primogénito dos mortos, o Príncipe
dos reis da terra. Àquele que nos
ama e pelo seu sangue nos libertou
do pecado e fez de nós um reino de
sacerdotes para Deus seu Pai, a Ele
a glória e o poder pelos séculos dos
séculos. Amen. Ei-l’O que vem entre
as nuvens, e todos os olhos O verão,
mesmo aqueles que O trespassaram;
e por sua causa hão-de lamentar-se
todas as tribos da terra. Sim. Amen.
“Eu sou o Alfa e o Ómega”, diz o
Senhor Deus, “Aquele que é, que era e
que há-de vir, o Senhor do Universo”.
EVANGELHO Jo 18, 33b-37
Evangelho de Nosso Senhor Cristo
segundo São João

Naquele tempo, disse Pilatos a
Jesus: “Tu és o Rei dos Judeus?”.
Jesus respondeu-lhe: “É por ti
que o dizes, ou foram outros que
to disseram de Mim?”. Disse-Lhe
Pilatos: “Porventura eu sou judeu?
O teu povo e os sumos sacerdotes
é que Te entregaram a mim. Que
fizeste?”. Jesus respondeu: “O meu
reino não é deste mundo. Se o meu
reino fosse deste mundo, os meus
guardas lutariam para que Eu não
fosse entregue aos judeus. Mas o
meu reino não é daqui”. Disse-Lhe
Pilatos: “Então, Tu és Rei?”. Jesus
respondeu-lhe: “É como dizes: sou
Rei. Para isso nasci e vim ao mundo,
a fim de dar testemunho da verdade.
Todo aquele que é da verdade escuta
a minha voz”.

REFLEXÃO
O Cordeiro que foi imolado é digno de
receber o poder
e a riqueza, a sabedoria, a honra e o
louvor.
Glória ao Senhor pelos séculos dos
séculos.
Apocalipse 5, 12; 1, 6

O ano litúrgico termina com a
solenidade de Nosso Senhor Jesus
Cristo, Rei do Universo (Ano B). A
realeza de Jesus Cristo não segue os
habituais critérios deste mundo. Ele,
o “Cordeiro que foi imolado”, recebe
“o poder e a riqueza” do amor que
usa em benefício dos seres humanos,
uma verdadeira realeza universal,
pois nenhuma realidade humana
escapa à sua oferta de salvação. É
um “poder” e uma “riqueza” ligados à
fragilidade e vulnerabilidade, a ponto

de se deixar ferir até à morte, por
amor. Esse é o motivo da sua “honra” e
“louvor”, da sua eterna “glória”.
“Todo aquele que é da verdade escuta
a minha voz”
No Evangelho segundo João, Jesus
Cristo confessa a Pilatos em que
consiste a sua realeza: “sou Rei. Para
isso nasci e vim ao mundo, a fim de
dar testemunho da verdade”. Antes de
mais, testemunha da verdade de Deus:
o rosto verdadeiro de Deus é um amor
crucificado, um amor desarmado. E,
depois, testemunha da verdade do
ser humano: o rosto verdadeiro do
ser humano está feito de liberdade e
de fraternidade, um rosto chamado
a parecer-se ao de Jesus Cristo,
plenitude do humano.
“Todo aquele que é da verdade escuta
a minha voz”. Este é o critério para
acolher a realeza de Jesus Cristo: “é a
«escuta» da sua voz e o acolhimento
da sua palavra que permitem ao
crente fazer reinar sobre si o Senhor
(cf. João 18, 37). Nem a imposição
nem a coerção, nem a sedução nem
a manipulação da liberdade do outro
são os meios com que o Senhor reina
sobre os crentes, mas a «escuta da
Palavra» que requer a liberdade, a
subjectividade, e a responsabilidade do
homem” (Luciano Manicardi).
A realeza de Jesus Cristo, que há-de ser imitada pela Igreja, não é
de poder e de esplendor, mas de
serviço e de caridade. O Reino de
Deus, manifestado em Jesus Cristo e
oferecido a todas as pessoas, também
nos chama a exercer um serviço de
caridade aos mais frágeis e na defesa
da verdade em favor dos mais pobres.
Bento XVI escreveu uma Carta
Encíclica sobre o desenvolvimento
humano integral na caridade e na

verdade (número 1): “a caridade na
verdade, que Jesus Cristo testemunhou
com a sua vida terrena e sobretudo
com a sua morte e ressurreição, é
a força propulsora principal para o
verdadeiro desenvolvimento de cada
pessoa e da humanidade inteira […].
É uma força que tem a sua origem
em Deus, Amor eterno e Verdade
absoluta”. Estes são, portanto, os
dois pólos da realeza de Jesus Cristo:
caridade e verdade.
Celebrar na esperança
Ser da verdade é uma atitude que
se traduz numa maneira de viver,
em todas as partes e em todos os
tempos. Os da verdade são os que
escutam no coração a voz de Deus,
os que se esforçam em viver as
bem-aventuranças, os que acolhem
o Espírito Santo, os que celebram na
esperança.
Reflexão preparada por Laboratório
da Fé in www.laboratoriodafe.net
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ha voz”

Eucologia

Viver na esperança

Sugestão de cânticos

Orações presidenciais: Orações e prefácio
próprios da Solenidade de Nosso Senhor
Jesus Cristo, Rei e Senhor do Universo (Missal
Romano, 428-429)
Prefácio e Oração Eucarística: Oração
Eucarística III (Missal Romano, 529ss)

Durante esta semana, na oração pessoal, familiar
e comunitária vamos repetir com especial
atenção, a aclamação: “Vosso é o Reino, o poder
e a glória para sempre!”.

— Entrada: O Cordeiro que foi imolado, F. Santos
— Apresentação dos Dons: Glória a Jesus Cristo,
Az. Oliveira
— Comunhão: O Senhor está sentado, C. Silva
— Final: Cristo vence, Cristo reina, A. Kunc

Elementos
celebrativos
a destacar
Ser comunidade acolhedora
Procissão de entrada
A procissão de início da celebração deve
começar com o cartaz do Ano Pastoral.
Seguir-se-ão seis pessoas, que representem
diversos movimentos de apostolado ou
grupos paroquias da comunidade, cada
uma levando uma letra do caminho pascal
que se pretende fazer: P-A-S-C-O-A. Por
fim, o sacerdote leva o Círio Pascal, sendo
acompanhado dos acólitos.
Glória
Sugere-se que este hino seja cantado e
acompanhado pelo som de campainhas,
após uma breve introdução sobre o seu
sentido, que pode ser tomada das seguintes
palavras:
Congregados em assembleia pela acção do
Espírito Santo, somos convidados, ainda
nos ritos iniciais, a glorificar e louvar a
Deus e a Jesus Cristo, com um hino muito

antigo: “Glória a Deus nas alturas”. Apesar
de retomarmos as palavras dos anjos que
saudaram o nascimento de Jesus, tratase de um hino pascal. Após a introdução,
que pode ser feita pelo presidente da
assembleia, pelo coro ou por um cantor,
louva-se a Deus Pai. Segue-se a aclamação
a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus imolado
e glorificado, a quem se suplica piedade.
Este hino termina com uma profissão de fé,
ao aclamar a santidade de Deus, e com a
referência ao Espírito Santo, sendo selado
com a aclamação “Ámen”. O “Glória” pode
ser cantado ou recitado em todas as festas
e solenidades litúrgicas e em todos os
Domingos, excepto nos tempos de Advento e
da Quaresma, por todos em conjunto ou em
diálogo.
Dinâmica após o Evangelho
Após o Evangelho, apresentam-se as seis
pessoas com dísticos (devem ser impressos
em papel autocolante), cada um deles
contendo uma letra da palavra P-A-S-C-O-A.
Tendo o dístico escondido, cada um começa
a revelar o seu dístico, quando ouvir a atitude
que por inicia com a respectiva letra. Para

isso, pode seguir-se o texto, lido em voz off:
Com a solenidade de Jesus Cristo, Rei
e Senhor do Universo, terminamos um
ciclo litúrgico e começamos, desde já, a
vislumbrar um novo Ano Litúrgico, porque
é o próprio Senhor Jesus que nos convida
a seguir o caminho de adesão ao mistério
da sua Paixão, Morte e Ressurreição, ao
longo do tempo, de forma pedagógica. Por
isso, em cada Tempo Litúrgico, queremos
viver uma atitude concreta, que nos ajude
a ser discípulos missionários e a tecer uma
comunidade acolhedora e desperta para a
missão. Assim, queremos:
- Participar de forma activa e criativa
(afixação da letra P);
- Avaliar sobre a missão (afixação da letra A);
- Servir e acolher a todos (afixação da letra S);
- Converter ao Evangelho (afixação da letra C);
- Orar e viver espiritualmente (afixação da
letra O);
- Alargar os horizontes da missão (afixação
da letra A).
Façamos, então, este caminho da Páscoa,
de onde brotarão desafios pastorais
maravilhosos e frutos espirituais
abundantes, que farão com que nós

cresçamos como cristãos e sejamos
esperança.
Ser comunidade missionária
1. Homilia
. Que vozes me querem falar hoje em dia,
mas ofuscam o meu caminho pascal de
configuração com a verdade do Reino de
Deus?
. Somos confrontados com muitas
propostas, que nos chamam a atenção e
seduzem, dispersando-nos e afastando-nos do essencial.
. Apenas Jesus tem o poder, a honra e a
realeza, que não deixam quem quer que
seja indiferente, pela autenticidade e
verdade com que nos apresenta o Reino
de Deus. Ele é a testemunha fiel, que nos
ama e nos liberta do pecado.
. O nosso caminho de configuração com
Jesus implica que vivamos na verdade
os valores do Reino de Deus a acontecer
entre nós. Por isso, somos chamados a
aderir, de forma real, à pessoa de Jesus,
acolhendo-O como Rei e Senhor da
nossa vida.
...
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Vigília de Oração pelos Seminários
decorre esta Sexta-Feira
Os Seminários Arquidiocesanos de Braga estão a preparar uma Vigília de Oração pelos
Seminários, que decorre esta
Sexta-Feira, dia 16, às 21h15, na
Igreja de S. Paulo, no Seminário
Conciliar, em Braga.
Integrada no habitual Momento de Oração pela Vida e Vocações, a celebração procura enfatizar a vocação sacerdotal e o
Seminário, enquanto tempo e
espaço para “Formar discípulos missionários”, indo assim
ao encontro do desafio lançado pela Conferência Episcopal
Portuguesa neste Ano Missionário, “Todos, tudo e sempre
em Missão”.
A vígilia decorre em plena Semana de Oração pelos Seminários, mas acontece também
uma semana depois, no dia 23,

Agenda
FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

17 NOV
CENTR

O PAST

ENCON RAL ARQUIDIOCESANO
TR
DA FOR O INICIAL
DE VOLU MAÇÃO
N
MISSION TÁRIOS
ÁRIOS
10
O

H00

Sexta-feira, das 23h00 às 24h00

O programa Ser Igreja entrevista esta
semana Sara Poças, coordenadora do
Centro Missionário da Arquidiocese de
Braga.

às 21h15, na Igreja de Santa Maria de Bouro, em Amares, por
ser este o Arciprestado que este ano acolhe as celebrações da
Semana de Oração pelos Seminários na Arquidiocese de
Braga.

18 NOV

BARCEL

TRAI
AMIGOSL
MONTA DA
NHA

do Conde/Póvoa de Varzim,
que dará a conhecer um pouco mais a vida e a espiritualidade da Beata Alexandrina de
Balasar.
A iniciativa – que é a terceira palestra sobre esperança
e sofrimento organizada pelo
Arciprestado de Fafe desde o
ano passado – pretende ser
um espaço de formação da
consciência e do coração que
ajude a iluminar os momentos
de dor, de luto e de sofrimento
que marcam naturalmente todas as vidas humanas.

Director: Damião A. Gonçalves Pereira · Coordenação: Departamento Arquidiocesano
da Comunicação Social (Pe. Paulo Terroso, Pe. Tiago Freitas, Flávia Barbosa, João Pedro Quesado)
Design: Romão Figueiredo · Multimédia: Ana Marques Pinheiro · Contacto: comunicacao@arquidiocese-braga.pt

livro da
semana

07H00

10%

Palestra em fafe forma para
a Esperança no Sofrimento
O Arciprestado de Fafe está a
promover uma palestra com o
tema “Sofrer com Esperança.
Olhar sobre Alexandrina de
Balasar”.
A sessão é aberta a todos os
cristãos das paróquias do Arciprestado e demais interessados e está marcada para
Sexta-Feira, dia 23 de Novembro, às 21 horas, na Igreja
Matriz de Fafe.
A palestra será orientada pelo
Pe. Manuel Casado Neiva, pároco de Santa Eulália de Balasar, no arciprestado de Vila

Livraria
diário do minho

OS

Desconto

20 NOV
B
DOS COASÍLICA
NGREG

FEIRIN
SOLIDÁ HA
RIA

Fale connosco no

ADOS

18

€

Pe. Tiago
freitas
Colégio de
paróquias

Neste livro, o Pe. Tiago Freitas propõe um
colégio de paróquias como novo modelo
de organização eclesial, definindo-o como
"o conjunto das paróquias, entendidas
como realidades de presença ministerial
qualificada num determinado lugar, e
curadas, sob a presidência de um pároco,
por um colégio representativo dessas
mesmas realidades". O autor distancia-se
assim do sentido clássico e territorial de
paróquia, cuja cura pastoral é confiada ao
pároco e que tem nos sacramentos a sua
acção pastoral mais relevante.
* Na entrega deste cupão. Campanha válida
de 15 a 22 de Novembro de 2018.

