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“Há quem 
pense que os 
deficientes 
são máquinas 
de rezar, que 
não são para 
trabalhar”
Américo Azevedo
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papa francisco visitou 
antiga birmânia  
e bangladesh

O Papa Francisco encontra-se a realizar 
a sua 21.ª viagem internacional, com 
passagens pelo Mianmar e Bangladesh. 
No primeiro discurso oficial, o Pontífice 
apelou ao respeito pelos direitos e 
pela identidade de todos os grupos 
étnicos do Mianmar. A visita, que 
termina no Sábado, acontece depois do 
estabelecimento formal das relações 
diplomáticas entre o país e a Santa Sé, 
que o Papa vê como “sinal do empenho 
da nação em prosseguir o diálogo 
e a cooperação construtiva” com a 
comunidade internacional.

“amazónia protege” 
quer punir abates de 
árvores ilegais

Foi esta semana lançado o projecto 
“Amazónia Protege”, uma parceria 
entre o Ministério Público Federal 
do Brasil com o Ministério do Meio 
Ambiente. Imagens de satélite 
permitem identificar as áreas 
desflorestadas ilegalmente. Com 
os dados obtidos, a sociedade civil 
consegue avançar com acções judiciais 
para punir os responsáveis e promover 
a recuperação das áreas degradadas. 
Entre Agosto de 2015 e Julho de 2016 
foram localizadas 1.262 áreas com 
abates ilegais na Amazónia.

onu pretende 
erradicar violência 
contra as mulheres

O secretário-geral das Nações Unidas, 
António Guterres, apelou aos líderes 
mundiais para actuarem ao mesmo 
tempo e na mesma direcção no sentido 
de acabar com a violência contra as 
mulheres. A afirmação surgiu no âmbito 
do Dia Internacional para a Eliminação 
da Violência contra as Mulheres, 
assinalado a 25 de Novembro. 
Guterres considera que a violência 
contra as mulheres tem sobretudo 
a ver com o poder e só terminará 
com a igualdade de género e o pleno 
empoderamento feminino.
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PAPA FRANCISCO
@pontifex_pt

26 de Novembro de 2017
Hoje olhamos para Jesus e do fundo 
do coração repetimos: “Lembra-Te 
de mim, Senhor, agora que estás no 
teu Reino!”

24 de Novembro de 2017
Há esperança inclusive para quem 
fez o mal. Jesus veio por isto: é 
possível reconciliar-se com Deus e 
iniciar uma vida nova.

D. JORGE ORTIGA
@djorgeortiga

27 Novembro de 2017
O amor exige o essencial, 
não o supérfluo. #twittomilia 
#EvangelhoDiário #Amor
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Cada vez mais — confesso e não me 
envergonho disso — me interrogo 
sobre a fé, sobre a minha fé e sobre 
a fé dos cristãos. O que é a fé? De 
acordo com toda a revelação judaico-
-cristã, crer é pôr o pé em segurança, 
permanecer firme, aderir a... Essa fé 
só pode nascer da escuta (cf. Rm 10, 
17) de uma palavra de Deus que vem 
ao coração humano e, na força do 
Espírito Santo, leva a responder: “Eu 
adiro, creio, confio no Senhor”. 
Para que seja possível acolher esse 
dom de Deus, é necessário apenas 
ter um coração aberto, exercitado 
na confiança nos outros, na vida, no 
futuro, um coração não endurecido 
pelo calo da desconfiança.
Sim, a fé pode inserir-se na confiança 
humana! Precisamente por isso, 

encontramos nos Evangelhos 
afirmações de Jesus que nos 
surpreendem e parecem paradoxais. 
Pensemos em quando Jesus afirma 
abertamente que encontrou mais 
fé num centurião pagão do que em 
Israel (Mt 8, 10; Lc 7, 9), o povo dos 
crentes no Deus de Abraão, de 
Isaac e Jacó; ou nas suas palavras 
dirigidas à mulher cananeia, siro-
fenícia: “Mulher, grande é a tua fé!” 
(Mt 15, 28). 
Por isso, pergunto-me: qual é a 
minha fé? Estou disposto a fazer 
um exame da minha fé, como 
pede o apóstolo Paulo aos cristãos 
de Corinto: “Examinem-se a vós 
próprios e vejam se estão firmes 
na fé. Façam uma revisão de vós 
mesmos. Será que vocês não 
reconhecem que Jesus Cristo está 
em vocês?”. (...)
Como discípulo de Jesus, devo 
interrogar-me e não ficar tranquilo, 
como se a fé fosse um dado 
adquirido de uma vez por todas. 
O caminho da fé, na realidade, 
revela-se fatigante, difícil, cheio de 
tentações. É por isso que a fé deve ser 
conservada, exercitada e, sobretudo, 
constantemente renovada para que 
isso não ocorra. 
Para que a nossa fé permaneça 
viva, é preciso não só vigilância, 
mas também oração, invocação ao 

eu confio no senhor
Senhor para que nos torne firmes 
nas adversidades e nas tentações. 
Cada um de nós deve também sentir 
dirigidas a si mesmo as palavras de 
Jesus: “Mas Eu roguei por ti, para 
que a tua fé não desapareça”  
(Lc 22, 32).

Sou idoso e acho que posso ter uma 
certa experiência que me faz indicar 
a batalha da fé como a batalha mais 
dura até à morte, quando ainda será 
grande a tentação de não crer na vida 
eterna, na morte como êxodo para os 
braços de Jesus Cristo. Muitos não 
sabem que é mais difícil crer do que 
não crer, que é mais difícil continuar 
vivendo à luz da fé do que à luz do 
que se vê e se impõe (cf. 2Co 5, 7)... 
Os crentes, para “crerem”, devem 
lutar muito mais do que os ateus para 
não crerem: o homem, de facto, é 
facilmente religioso, mas dificilmente 
crente.
Pergunto-me, então, se me será 
permitido dizer, com Paulo: 
“Combati o bom combate, terminei a 
minha corrida, conservei a fé” (2Tm 
4, 7). Parece pouco, mas é a única 
coisa que o Apóstolo agradece ao 
Senhor no fim da sua vida. Nessa 
expectativa, consola-me a morte de 
Teresa de Lisieux, que, na noite da fé, 
embora lutando contra a tentação da 
incredulidade, interrompe o diálogo 
com a madre superior que está ao seu 
lado para pronunciar estas últimas 
palavras: “Oh, quanto te amo! Meu 
Deus, eu te amo!”. 
Sim, quando a luz da fé se eclipsou 
para Teresinha, acendeu-se a tocha 
da caridade, porque, às vezes, a fé só 
sabe expressar-se com o amor!

enzo bianchi
teólogo | prior do mosteiro de bose O caminho da fé revela-

-se fatigante, difícil, 
cheio de tentações. 
é por isso que a fé 

deve ser conservada, 
exercitada e, sobretudo, 

constantemente 
renovada

Paulo fala claramente da batalha da 
fé ou, melhor, da “boa batalha da fé” 
(1Tm 6, 12). É preciso combater pela 
fé, mas não contra inimigos externos, 
como muitas vezes foi ensinado, e 
sim contra o inimigo que nos habita, 
que mora nas nossas profundezas e 
se rebela ao crer, ao ter confiança no 
Senhor! 



3OPINIÃOIGREJA VIVADiário do Minho QUINTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2017

JOSÉ LIMA
padre | Professor

IMACULADA / 
CHEIA DE 
GRAÇA

Teologia simplificada c
elebraremos em breve as 
duas primeiras solenidades 
de um novo ano litúrgico: 
vem aí o Natal; está 
no umbral da porta a 
Imaculada Conceição. 

O Cristão convicto gosta de preparar 
estas solenidades com esmero: é 
tempo de o fazer, para não se achar 
surpreendido pelos acontecimentos. 
A grande surpresa será sempre a 
Graça que o envolve num manto de 
santidade, sem que se saiba explicar 
de forma absoluta.

1.  A Solenidade da Imaculada 
tem já uma longa história 
entre nós. Portugal, 
enquanto reino, seguindo a 
argumentação franciscana 
de Duns Escoto, declarou 

“Nossa senhora da Conceição 
padroeira do Reino”, em 1646 
(D. Manuel Falcão). Entre o povo 
crente, as manifestações religiosas 
para com a Imaculada são em 
muitos lugares evidenciadas na 
participação fervorosa na Novena da 
Imaculada, prática orante de nove 
dias precedentes a 8 de Dezembro. 
Entre o povo mais devoto, estas 
manifestações comportam mesmo 
rituais que o envolvem bem numa 
cordial piedade para com Maria, a 
Virgem Imaculada.
O dogma foi apenas definido por Pio 
IX a 8 de Dezembro de 1854, mas 
a piedade popular há muito olhava 
para Maria com esta prerrogativa, 
“concebida sem pecado (mácula) 
original e cheia de Graça, desde o 
primeiro instante da sua existência, 
na previsão dos méritos redentores 
de Jesus Cristo”.

2. A verdade assumida pela 
Igreja afirma a santidade 
plena de Maria e coloca-a 
como a primeira na obra 
santificadora de Cristo, 
assumindo os seus méritos 

de forma antecipada e colocando 
Maria na esteira da Graça prevalente 
de seu filho. O povo aclama-a como 
Virgem Imaculada.
 Assim, Maria é mãe intercessora de 
forma ímpar, recebendo um culto 
prototípico no seio da santidade de 
todos. Ela é a mais intercedida nas 
glórias/alegrias e tristezas/dramas 
da humanidade: é o modelo do 
crente que caminha na sua esteira, 
no caminho da sua realização na 
história, sempre fascinado pelo 
mistério de Deus três vezes santo. 

Maria aparece como Senhora de 
todas as graças, dado que patrocina 
o projecto de santidade para todos, 
numa escuta permanente da 
vontade do Pai.

3.  Além da convicção 
relativa à sua Conceição 
Imaculada, Maria 
acredita-se como Virgem, 
Mãe e Assunta: quatro 
verdades de fé que a 

colocam no trono da mais santa 
entre todas as mulheres. Acredita-
se que é virgem desde sempre 
e para sempre; que é Mãe da 
humanidade, desde o momento 
em que nos foi entregue por Jesus 

(Jo 19, 27); e que foi elevada ao 
Céu em corpo e alma no final da 
sua vida terrena, verdade que 
os Ortodoxos engrandecem na 
dormição de Maria.
Relembrar os conteúdos das 
verdades da fé católica pode 
constituir-se em espelho para 
cada um rever o seu estatuto 
de crente; aliás uma excelente 
atitude no início do Advento: 
a Imaculada recorda que “o 
dom eficaz da graça de Cristo 
elimina o pecado original 
e precede sempre os actos 
salutares próprios e livres do 
homem” (K. Rahner).
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A mérico é cego. E paralítico. Nasceu com paralisia 
cerebral. É assim que a maioria das pessoas o vê. 
Mas nunca deixou que a deficiência o definisse, 
nem que as limitações físicas lhe castrassem 
os sonhos. O estigma foi a maior barreira com 

que se deparou. Na Igreja encontrou, por várias vezes, as 
portas fechadas, mas a fé e a vontade em participar não 
o deixaram desistir. Clama por uma maior integração das 
pessoas com deficiência, e lamenta: “Há quem pense que 
os deficientes são máquinas de rezar, que não são para 
trabalhar”.

filipa correia
Fotos: Flávia Barbosa

teve que rumar da Maia até Lisboa, 
onde ficou num centro para crianças 
com deficiência. “Foi muito difícil, 
muito difícil mesmo. Primeiro, porque 
eu nunca tinha estado num sítio 
onde só houvesse deficientes, estava 
habituado a lidar com crianças ditas 
normais, crianças que brincavam, que 
riam, que batiam, que comiam, que 
faziam tudo, e ali fui para um centro 
em que a maior parte das crianças não 
fazia nada. Eram quase autómatos. 
Depois, porque estava longe da 
família, dos amigos de infância, dos 
pais, da minha irmãzita. Fui viver 

em casa de uma senhora que tomava 
conta de mim durante a noite e depois 
estava no centro durante o dia. Não 
me sentia ambientado. Foi um balde 
de água fria”, desabafa. O tormento 
terminou com o 25 de Abril de 1974, 
altura em que pôde regressar a casa e 
frequentar a escola na Maia. Adorava 
a escola, os colegas e os professores. 
“Nunca tive problemas de interacção”, 
sublinha. E com a desenvoltura de um 
comunicador nato acrescenta: “Falo 
pelos cotovelos, não tenho dificuldade 
nenhuma em expressar-me”. A 
vontade de frequentar a catequese 
fê-lo sentir, de novo, que as suas 
limitações iam muito além da baixa 
visão e da cadeira de rodas. O pároco 
disse-lhe que ele não precisava de ir 
à catequese e desaconselhou os pais a 
inscrevê-lo. “Dizia que era sacrifício 
a mais”, conta. Mais tarde, com 10/11 
anos, habituado a ir à missa com o 
avô, quis fazer a primeira comunhão. 
“Mas não me deixavam ir para a 
catequese, como é que eu ia fazer a 
comunhão?”, questiona. Entretanto, 
uma vizinha sua, catequista, 
integrou-o na turma que leccionava. 
“O padre não achou piada mas não se 
opôs”, recorda. Chegada a altura da 
primeira comunhão, queria confessar-
-se, como todas as crianças. O padre 
recusou, explicando-lhe que não tinha 
pecados. “Como eu era doentinho, 
aleijadinho — como diziam na altura 
— então não tinha necessidade de me 
confessar, porque não tinha pecados. 

“Andarmos tanto 
tempo à procura 
de Deus e na casa 
de Deus não haver 
nada para nós é 
uma chatice”

UMA CRIANÇA "NORMAL"
Os dias são curtos para as ocupações 
de Américo Azevedo, de 54 anos. 
Entre as funções de vice-presidente 
do Secretariado Diocesano da Pastoral 
da Saúde do Porto, as formações 
aos seminaristas, os livros que vai 
escrevendo, os muitos minutos aos 
telefone a dar apoio a quem dele 
precisa, os momentos com a esposa 
e a dinamização de um programa 
telefónico com temas e entrevistados 
variados, as 24h do dia parecem não 
chegar. “Estais perante a presença de 
um cego que não anda, que quase não 
sai de casa e que não tem tempo livre! 
Há pouca gente que acredita nisto”, 
diz, entre risos.

Nunca deixou que a deficiência 
comandasse a sua vida. Cresceu 
como uma criança dita “normal”, que 
brincava e convivia com os restantes 
meninos na rua. Tinha apenas baixa 
visão e movia-se com a ajuda de 
uma cadeira de rodas. Como todas 
as crianças, fazia partidas, tocava às 
campainhas e, recorda em tom de 
brincadeira, quando não chegava, 
alguém chegava por ele. No momento 
de seguir para a instrução primária, 
a escola não o aceitou. Não poderia 
estudar com as crianças com quem 
brincava. Aí esbarrou contra a 
deficiência que sempre o acompanhou 
mas que nunca tinha limitado o seu 
caminho. Numa época pré-25 de Abril, 
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Mal eles sabiam que eu fazia asneiras”, 
confessa. Chateado com a recusa, entre 
chamar mentiroso ao padre e rir-se 
do facto de ele ter caído, conseguiu 
provar que também pecava e arrancar 
do padre uma penitência: rezar uns 
quantos “Pai-Nosso” e outras tantas 
“Avé-Maria”. Assim fez. Mais tarde, 
concretizou o desejo do avô de ver o 
neto fazer a primeira comunhão e a 
comunhão solene. Quinze dias depois, 
o avô faleceu. “Ele foi mais do que um 
pai para mim”, diz Américo. Com a sua 
morte, veio a dor pintada de revolta, 
que fez crescer a descrença num Deus 
que lhe tirou alguém tão importante. 
“Deus não existe mesmo”, pensava.  
E ninguém o convencia do contrário.

SER CRENTE PARA OS OUTROS
Aos 16 anos, num Domingo de Páscoa, 
Américo cegou. “Estávamos à espera da 
Cruz e eu comecei a deixar de ver. Beijei 
a Cruz e passado pouco tempo deixei 
de ver”, conta. Não disse a ninguém. 
O pai estava emigrado na Venezuela e 
Américo quis evitar somar outra dor 
à tristeza da mãe. No dia seguinte, 
foi confrontado com o inevitável: um 
internamento hospitalar que se arrastou 
por quatro meses. Foi operado sem 
sucesso. A visão não mais voltou. No 
serviço de oftalmologia, rodeado de 
idosos com as mais diversas patologias, 
a oração era uma constante: “Eu ouvia-
-os rezar muito, não tinham acabado 
uma oração e já estavam a rezar outra. 
Aquilo fazia-me muita confusão, quanto 
mais eles rezavam, parecia que viam 
pior, porque alguns não tinham cura”. 
As preces aparentemente sem resposta 
e a correria constante dos profissionais 
de saúde, que não dava espaço para 
gestos de carinho e atenção, faziam-no 
questionar, cada vez mais, a existência 
de Deus. Internado há três semanas, 
sem esperança de melhoria, Américo 
pediu a Deus um sinal. “Ó Deus, se Tu 
existes, diz-me lá onde estás, dá-me 
um sinal qualquer”, recorda. E eis 
que, no seu entender, o sinal surgiu: 
a enfermaria encheu-se de colegas da 
escola acompanhados pela directora 
de turma. Pouco tempo depois, foi o 
seu aniversário, passado no hospital. 
Américo foi tratado com um cuidado 
que até então não tinha sentido: 
deixaram-no escolher a comida, teve 
bolo de aniversário e nova visita dos 
colegas. Foi um dia como não esperava. 
Correu tão bem que se recorda de ter 
dito: “Ó Deus, não sei se és Tu, mas se 
és Tu, obrigado”. Depois de dizer isso, 
sentiu “qualquer coisa de estranho, de 
diferente”. Nesse mesmo dia, à noite, 
teve a visita da enfermeira Caridade. A 
primeira que parou para o ouvir, para 
conversar. “Comecei a falar, a deitar 

cá para fora toda a minha raiva. Falei 
de Deus, chamei-lhe tantos nomes… E 
ela não se importou nadinha”, revela. 
Após essa noite, fez-lhe várias visitas. 
O seu cuidado e atitude com os doentes 
tornavam-na, à vista de Américo, 
diferente das restantes enfermeiras. 
Ficaram amigos. Caridade era crente 
em Deus. “Se calhar Deus é assim, 
Deus faz as pessoas diferentes”, 
reflectiu Américo. A sua crença em 
Deus foi crescendo também. Num Deus 
diferente daquele que perspectivava 
até então: “É um Deus que opera 
maravilhas de outra maneira. Não 
põe os coxos a andar como vem na 
Bíblia, mas põe-nos a andar de outra 
maneira, é maravilhoso!”. Quando 
teve alta, despediu-se da enfermeira 
com um “obrigado”. Ela retribuiu: 
“Não, Américo. Eu é que agradeço, 
tu é que fizeste muito. Ajudaste-me a 
perceber que eu não tenho só que ser 
crente, eu tenho que ser crente para 
os outros”. Américo foi para casa 
com o eco das suas palavras. 
Tomou uma decisão: ia tentar 
imitar a enfermeira Caridade, 
dar-se aos outros. “Se calhar 
Deus quer isso. Eu queria ser 
piloto de aviação, maquinista 
ou piloto de rali, e não vou 
poder fazer nada disso. 
Mas se calhar posso ser 
necessário de outra maneira”, 
pensou. Percebeu que “ouvir” 
e “conversar” eram as chaves 
para chegar ao outro e ajudá-lo. 
“Comecei a perceber que sendo 
cego e com a deficiência que eu tinha, 
podia ser um dom para a vida dos 
outros”, explica. Voltou a participar na 
eucaristia. Passado um tempo, surgiu 
a vontade de ser padre. Partilhou 
esse desejo com o pároco. Ouviu mais 
um “não”. A Igreja não permitia a 
ordenação de cegos ou deficientes 
físicos. Corria a década de 80, e o 
Código de Direito Canónico de 1917, 
à data vigente, excluía do ministério 
sacerdotal portadores de diversos 
tipos de deficiência — salvo excepções 
autorizadas pelo Sumo Pontífice após 
um exigente processo de candidatura. 
O actual Código — promulgado em 1983 
— já exclui qualquer irregularidade ou 
impedimento ao ministério sacerdotal 
por motivo de deficiência física. Passos 
no sentido da integração da pessoa 
portadora de deficiência que do ponto 
de vista de Américo, são, contudo, 
insuficientes.

IGREJA: UMA CASA ABERTA A TODOS?
Em 2001 havia, em Portugal, mais 
de 630 mil pessoas com deficiência, 
de acordo com o último Censos que 
considerou esse parâmetro. Uma 

estimativa da Associação Portuguesa 
dos Deficientes feita em 2016 aponta 
para a existência de 1 milhão de pessoas 
nesta condição. A nível mundial, dados 
da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) inidicam que o número de 
pessoas que em 2011 possuía algum tipo 
de deficiência se situa no 1 bilião, ou 
seja, uma em cada sete.
Muitas dessas pessoas, explica Américo, 
“estão escondidas”, e há muita gente 
que acredita que “o lugar dos deficientes 
é em casa”. Américo é a prova viva do 
contrário, e clama por maior inclusão 
numa Igreja que deve “chegar a todos”.
O Papa Francisco tem apoiado essa 
integração, salvaguardando que a 
pessoa com necessidades especiais 
deve ser considerada “sujeito activo na 

comunidade onde vive”. “A Igreja 
não pode ser «sem voz» na defesa e 
promoção das pessoas com deficiência”, 
afirmou, em Outubro deste ano, num 
encontro do Conselho Pontifício para 
a Promoção da Nova Evangelização. 
Para o Sumo Pontífice, a participação 
nos sacramentos e na catequese devem 
fazer parte da vida das pessoas com 
deficiência. “A catequese, em particular, 
é chamada a descobrir e experimentar 
formas consistentes, para que cada 
pessoa, com os seus dons, as suas 
limitações e deficiências, mesmo que 
graves, possa encontrar Jesus no seu 
caminho e abandonar-se a Ele com fé”, 
defende ainda o Santo Padre.
Américo enumera as tentativas 
de participação na Igreja que lhe 
foram negadas. Queria “ser útil à 
comunidade”. Mas, à vista dos outros, a 
deficiência era um entrave. Foi- 
-lhe dito para rezar. Essa seria a sua 
função. Américo sabia que tinha mais 
para dar. “Andarmos tanto tempo à 

procura de Deus e na casa de Deus não 
haver nada para nós é uma chatice”, 
desabafa. A persistência acabou por 
criar a oportunidade: hoje não lhe falta 
trabalho na “Messe”, como diz. Foi um 
caminho sinuoso, “com muitos «nãos», 
muitas coisas tristes e comentários 
indelicados”. “Há quem pense que 
os deficientes são máquinas de rezar, 
que não são para trabalhar”, diz. 
Incomoda-o o facto de uma Igreja “com 
falta de vocações, de gente consagrada, 
de gente a querer compromissos” 
desaproveitar pessoas. “A Igreja 
condena o aborto mas não aponta 
soluções. Eu também sou contra o 
aborto, mas os pais que vão ter um 
filho com dificuldades graves têm que 
ter uma resposta para que o filho possa 
ser encaminhado, cuidado. Muitas 
dessas crianças não são autónomas. 
Quantas instituições é que a Igreja 
tem para deficientes? E não temos 
políticas para que um pai ou uma mãe 

fique com um filho deficiente em 
casa”, alerta. E vai mais longe: “Se 

Jesus viesse agora ao mundo, 
que Igreja iria encontrar? 
Onde é que estão os doentes, 
quantos deficientes lá estão? 
Nenhum!”, diz. Critica 
os padres, catequistas e 
ministros da comunhão que 
pouco vão ao encontro dos 
“frágeis” ou que, quando 

vão, se limitam à comunhão 
e à confissão, sem qualquer 

tipo de acompanhamento. 
“[Os frágeis] não estão apenas à 

espera da hóstia, a hóstia deveria 
ser a ponte para uma comunhão 
maior”, acrescenta. E aponta soluções. 
Convidar um idoso, um doente ou 
um deficiente que está em casa a ir à 
eucaristia uma vez por mês, ir buscá-
lo, é uma das hipóteses.
Ao longo do seu percurso, Américo 
comprovou que as maiores barreiras 
vêm de fora. Mas defende que a 
pessoa com necessidades especiais 
não se deve resumir a essa condição. 
“É preciso começarmos a perceber 
que ficar cego não é uma desgraça, 
ficar sem andar, ficar com um cancro, 
com uma doença, não é uma desgraça. 
Talvez seja uma oportunidade que 
Deus nos dá para descobrirmos coisas 
que até ali nos passavam ao lado”, 
explica. No seu caso, a cegueira, as 
dificuldades, mostraram-lhe uma 
fé que ainda não tinha descoberto. 
Lembrando o Dia Internacional 
da Pessoa com Deficiência, que se 
avizinha, deseja, acima de tudo, que 
as pessoas não caiam na inércia e 
no isolamento. “Se eu ficasse aqui a 
remoer a minha cegueira, a minha 
paralisia, o que era da minha vida? 
Não era nada”, remata.
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LITURGIA da palavra

II domingo 
advento

Leitura I Is 40, 1-5.9-11
Leitura do Livro de Isaías  
Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e dizei-lhe 
em alta voz que terminaram os seus trabalhos e está perdoada a sua culpa, porque recebeu 
da mão do Senhor duplo castigo por todos os seus pecados. Uma voz clama: “Preparai no 
deserto o caminho do Senhor, abri na estepe uma estrada para o nosso Deus. Sejam alteados 
todos os vales e abatidos os montes e as colinas; endireitem-se os caminhos tortuosos e 
aplanem-se as veredas escarpadas. Então se manifestará a glória do Senhor e todo o homem 
verá a sua magnificência, porque a boca do Senhor falou”. Sobe ao alto dum monte, arauto de 
Sião! Grita com voz forte, arauto de Jerusalém! Levanta sem temor a tua voz e diz às cidades 
de Judá: “Eis o vosso Deus. O Senhor Deus vem com poder, o seu braço dominará. Com Ele 
vem o seu prémio, precede-O a sua recompensa. Como um pastor apascentará o seu rebanho 
e reunirá os animais dispersos; tomará os cordeiros em seus braços, conduzirá as ovelhas ao 
seu descanso”. 

SALMO RESPONSORIAL Salmo 84 (85)
Refrão: Mostrai-nos o vosso amor 
e dai-nos a vossa salvação. 

Leitura II 2 Pedro 3, 8-14 
Leitura da Segunda Epístola de São Pedro 
Há uma coisa, caríssimos, que não deveis esquecer: um dia diante do Senhor é como 
mil anos e mil anos como um dia. O Senhor não tardará em cumprir a sua promessa, 
como pensam alguns. Mas usa de paciência para convosco e não quer que ninguém 
pereça, mas que todos possam arrepender-se. Entretanto, o dia do Senhor virá como 
um ladrão: nesse dia, os céus desaparecerão com fragor, os elementos dissolver-
se-ão nas chamas e a terra será consumida com todas as obras que nela existem. 
Uma vez que todas as coisas serão assim dissolvidas, como deve ser santa a vossa 
vida e grande a vossa piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, em 
que os céus se dissolverão em chamas e os elementos se fundirão no ardor do fogo! 
Nós esperamos, segundo a promessa do Senhor, os novos céus e a nova terra, onde 
habitará a justiça. Portanto, caríssimos, enquanto esperais tudo isto, empenhai-vos, 
sem pecado nem motivo algum de censura, para que o Senhor vos encontre na paz. 

EVANGELHO Mc 1, 1-8 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo segundo São Marcos 
Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no profeta Isaías: “Vou 
enviar à tua frente o meu mensageiro, que preparará o teu caminho. Uma voz clama no 
deserto: «Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas»”. Apareceu João 
Baptista no deserto, a proclamar um baptismo de penitência para remissão dos pecados. 
Acorria a ele toda a gente da região da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém e eram 
baptizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. João vestia-se de pêlos 
de camelo, com um cinto de cabedal em volta dos rins, e alimentava-se de gafanhotos e 
mel silvestre. E, na sua pregação, dizia: “Vai chegar depois de mim quem é mais forte do 
que eu, diante do qual eu não sou digno de me inclinar para desatar as correias das suas 
sandálias. Eu baptizo-vos na água, mas Ele baptizar-vos-á no Espírito Santo”. 

CONCRETIZAÇÃO: Continuamos neste caminho de esperança: o Advento. 
Temos como imagem simbólica um banco. Traduz o lugar onde nos 
sentamos, não só para descansar, mas também para esperar. Com João 
Baptista, assumimos, uma vez mais, a consciência de que a espera, neste 
Advento, não se faz de forma isolada, mas em comunidade. Ao cartaz 
com o título da caminhada, assim como à provocação “Quem esperas?”, 
acrescenta-se a questão relativa a este Domingo: “Quem espera João 
Baptista?”, e a respetiva resposta: “O que baptiza no Espírito Santo!”.

itinerário

Sugestão de cânticos
— Entrada: O Senhor virá governar, F. Silva
— apres. dons: Preparai os caminhos do Senhor, M. Carneiro
— Comunhão: Povos que caminhais, J. Santos
— Final: Quando virá, Senhor, o dia, Az. Oliveira

Eucologia
— Orações presidenciais: Orações próprias do II Domingo do Advento 
(Missal Romano, p. 110).
— Prefácio: Prefácio do Advento I/A (Missal Romano, p. 454).
— Oração Eucarística: Oração Eucarística II (Missal Romano, pp. 524ss).

Viver na Esperança
Porque com João Baptista esperamos o Filho de Deus que baptiza no 
Espírito Santo, vamos rezar todos os dias em família, fazendo do sinal 
da cruz verdadeira memória do nosso Baptismo no Espírito Santo, no 
“cantinho de oração”. Podemos recorrer ao momento de oração que está 
proposto na Caminhada de Advento-Natal.

ATITUDE
Despertar

“EU BAPTIZO-VOS NA ÁGUA, 
MAS ELE BAPTIZAR-VOS-Á NO 
ESPÍRITO SANTO”
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Povo de Sião: eis o Senhor que vem salvar os homens.  
O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa  
na alegria dos vossos corações. 
Isaías 30, 19.30

A esperança cristã não é vã, é semente de alegria: o Senhor vem salvar. Mas a 
certeza do Salvador não nos deixa inertes ou indiferentes. A palavra de Deus que 
anima o Segundo Domingo de Advento (Ano B) fala de conversão, de mudança. A 
oração autêntica é a que nos coloca em confronto com a vida quotidiana e com os 
gestos que expressam a densidade do encontro esperado: compartilhar, perdoar, 
acolher, ajudar… Eis os verbos que preenchem a vida com a fé e a esperança de 
quem prepara o caminho do Senhor que vem para salvar. A conversão cristã é um 
caminho de contínuo amadurecimento, de transfiguração da vida humana à luz da 
graça divina.

“Eu baptizo-vos na água, mas Ele baptizar-vos-á no Espírito Santo”
A referência a João Baptista, nos primeiros versículos do Evangelho segundo 
Marcos, assinala uma mudança na História da Salvação: o tempo dos profetas, 
cumprido em João, dá lugar à Era Messiânica, a plenitude dos tempos.
“Eu baptizo-vos na água, mas Ele baptizar-vos-á no Espírito Santo”. O baptismo 
na água feito pelo Baptista é um acto de esperança e de expectativa pela chegada 
do baptismo no Espírito Santo realizado pelo Messias. “O ministério do Baptista 
é orientado para Aquele a quem ele abre caminho, está todo dirigido para Ele: ele 
é o mensageiro que antecede o Esperado, a voz à frente da Palavra, o servo diante 
do Senhor, o que baptiza com água, precedendo o que baptizará com o Espírito 
Santo” (Luciano Manicardi). Enquanto o baptismo na água se apresenta como 
“de penitência para remissão dos pecados”, o baptismo no Espírito Santo será de 
salvação para mergulhar na vida de Deus.
Uma leitura espiritual deste excerto que principia o Evangelho coloca-o em 
sintonia com os primórdios da fé cristã: é pelo baptismo no Espírito Santo que 
somos introduzidos na fé, na graça de Cristo, na Igreja, na vida eterna (conforme 
a diversidade de respostas previstas no Ritual do Baptismo das Crianças). Pouco 
a pouco, o neófito experiencia a força e respira o sopro do Espírito Santo, como 
dizem alguns Padres da Igreja. Por isso, afirmou Serafim de Sarov, monge 
ortodoxo do século XIX, a finalidade da vida cristã consiste em adquirir o 
Espírito Santo.

Quem espera João Baptista? O que baptiza no Espírito Santo!
O episódio do Evangelho lembra a chegada de alguém que vem ao nosso encontro. 
O “dono da casa” do passado Domingo é agora apresentado como “O que baptiza 
no Espírito Santo”. Ele é “mais forte” do que João Baptista, “mais forte” do que as 
nossas listas de coisas a fazer ou do que as preocupações que dominam o ritmo do 
dia-a-dia. Ele baptizar-nos-á no Espírito Santo e as nossas vidas nunca mais serão 
as mesmas! Hoje, só a “água” do Espírito Santo pode inverter a seca espiritual 
do nosso tempo como dom da fé que nos permite reconhecer a Deus como Pai e 
os outros homens e mulheres como irmãos, a quem servimos com humildade, a 
começar pelos mais vulneráveis.

REFLEXÃO

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

elementos celebrativos a destacar
ENRAIZAR A ESPERANÇA
[Dinâmica própria do Tempo Litúrgico]

Saudação inicial
V/ A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, que veio, que vem para 
baptizar no Espírito Santo, esteja sempre convosco! 
R/ Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

Preparação penitencial
Propomos que, durante o Advento, se privilegie a segunda fórmula 
do momento de preparação penitencial.
V/ Irmãos, para celebrarmos mais dignamente estes santos mistérios, 
reconheçamos que somos pecadores. 
Guardam-se alguns momentos de silêncio. De seguida, o sacerdote 
diz:
V/ Tende compaixão de nós, Senhor.
R/ Porque somos pecadores.
V/ Manifestai, Senhor, a vossa Misericórdia.
R/ E dai-nos a vossa Salvação.
V/ Deus todo poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos 
pecados e nos conduza à vida eterna.
R/ Ámen!

Introdução à Palavra de Deus 
Após a oração colecta, um monitor, depois de todos estarem 
acomodados nos seus lugares para esperarem a Palavra, introduz a 
assembleia na personagem do Advento a destacar. Da assembleia 
surgirá a pergunta, conforme cada comunidade decidir fazer. 
Enquanto surge a pergunta pode cantar-se o refrão de um cântico 
apropriado.
[Personagem / Pergunta] Quem espera João Baptista?
[Texto de introdução] Hoje, senta-se no banco da nossa caminhada 
de Advento João Baptista, como sinal de quem espera o encontro 
pessoal com Jesus Cristo. Porque ele é o precursor da Palavra, 
disponhamos o nosso coração para a escuta, de tal modo que seja 
a voz de Deus a fazer despertar em nós uma verdadeira atitude de 
esperança em reassumirmos constantemente a nossa condição de 
baptizados no Espírito Santo.
Segue-se a proclamação da Palavra de Deus. A resposta poderá ser 
colocada após a proclamação do Evangelho ou durante a homilia, 
conforme se considere mais conveniente.
[Resposta] “Aquele que vem baptizar no Espírito Santo!”

Proclamação da Palavra
[Primeira Leitura] Este texto de Isaías exige um investimento muito 
particular por parte do leitor: quase implica, pela repetição e pela 
esperança nele contido, um certo crescendo na intensidade da voz.
[Segunda Leitura] Este texto de São Pedro pede especial cuidado 
na preparação, para que a sua leitura seja muito pausada e 
contemplativa.

PARTILHAR A ESPERANÇA
Indicações para a reflexão partilhada na homilia
— Quem espera João Baptista? Aquele que baptiza no Espírito 
Santo! Quem espero eu? Quero esperar e encontrar a pessoa de 
Jesus Cristo? Espero o consolo que de Deus vem ou distraio-me no 
frenesim daquilo que terei de comprar, dar, receber, fazer?
— Há uma lógica nova a surgir: vales alteados, montes abatidos... 
Tudo isso é obra da Palavra: “A boca de Deus falou!”. Como acolho 
essa Palavra?
— “O Senhor Deus vem com poder”. Estou aberto à sua vinda; 
desejo que venha?
— O exemplo de João Baptista é determinante: centrado no 
essencial, figura despojada, sóbrio, mas à espera d’Aquele que 
baptiza no Espírito Santo. Já sou baptizado no Espírito; que 
consequência? Sou chamado a contemplar a acção do Espírito; que 
esperança se desenvolve em mim? 
— Como nos diz S. Pedro (2ª leitura), não devemos esquecer: o dia 
do Senhor virá!

A versão completa do subsídio litúrgico encontra-se 
disponível em www.arquidiocese-braga.pt/liturgia/
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Fale connosco no

Leitor de Código

01.12.2017
I FÓRUM VOCACIONAL
09h30 / Seminário de Nossa 
Senhora da Conceição

30.11.2017
APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
"PORTUGAL CATÓLICO"
21h15 / Museu Pio XII

10% *
Desconto

     Livraria Diário do Minho

PVP“O Amor que Salva - Uma leitura de Lc 7, 36-50” é a 
dissertação final do Mestrado Integrado em Teologia de 
Susana de Sousa Vilas Boas. De acordo com a autora, 
o livro analisa os conceitos de pecado, amor e perdão 
enquanto elementos fundamentais da vida humana a partir 
da leitura exegética de Lc 7,36-50. “Lucas retira a conexão, 
que usualmente se faz, entre pecado e condenação, 
optando, antes, por colocar em relevo a grandeza do amor 
de Deus que, por ser maior que o pecado, salva”, pode ler-se 
no resumo. Susana Vilas Boas esteve, entre 2006 e 2011, 
em missão na República Centro-Africana, ligada aos Leigos 
Missionários Combonianos.

* Na entrega deste cupão. Campanha válida de 30 de Novembro a 07 de Dezembro de 2017.

Susana 
de Sousa 
Vilas Boas

O Amor 
que Salva

€6,50

O programa Ser Igreja entrevista, esta semana,  
o Monsenhor José Lima Carvalho, da Real 
Colegiada de Guimarães.

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

A Igreja, caminhando na história e no 
tempo, vai sublinhando alguns aspectos 
da sua essência e propondo-os, para 
bem do Povo de Deus e do seu agir 
pastoral, como referência e meta a 
atingir.
Após o Concílio Vaticano II, a 
colegialidade e a sinodalidade 
entraram nos paradigmas eclesiais e 
determinam hoje o modo como a Igreja 
se situa perante um mundo exigente e 
complexo. Sabemos que a sinodalidade 
significa “caminhar juntos” e que a 
colegialidade une pessoas e vontades na 
aventura de uma corresponsabilidade 
que potencia a eficácia dos trabalhos 

e favorece o testemunho cristão. A 
Arquidiocese de Braga tem feito um 
esforço muito grande por renovar as 
suas estruturas dentro desta lógica. 
Renovando as estruturas, é de esperar 
que a pastoral ofereça a alegria de “ser 
corpo” e que, caminhando “junto com 
todos”, manifeste respostas credíveis 
para a edificação do Reino de Deus.
O Cabido, como colégio de consultores, 
é o órgão que cuida da Sé Catedral 
e um conselheiro permanente do 
Arcebispo. É, por isso, uma instância 
de permanente corresponsabilidade 
neste horizonte de Igreja sinodal. 
Rejuvenescer a instituição significa 

Nomeação de cónegos

03.12.2017
DIA INTERNACIONAL DA PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA

CONCERTO DE ADVENTO
15h00 / Basílica do Sameiro

a certeza de uma maior consciência 
na colaboração do governo de toda a 
Arquidiocese.
Certo da importância deste órgão, hei 
por bem proceder à nomeação de novos 
capitulares:
– Pe. Hermenegildo José das Neves 
Faria,
– Pe. João Paulo Coelho Alves,
– Pe. Abílio Duarte da Silva Brito.

Braga, 30 de Novembro de 2017

† Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz

cónego Hermenegildo Faria cónego joão paulo alves cónego abílio brito


