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Breves

Papa reforça críticas ao 
“cancro diabólico” da 
maledicência 
O Papa Francisco reforçou as críticas ao “cancro 
diabólico” da maledicência, recordando que mui-
tos cristãos foram martirizados por causa de “fal-
sos testemunhos”.
“Sabemos que a calúnia mata sempre. Esse «can-
cro diabólico», que surge do desejo de destruir a 
reputação de uma pessoa, também ataca o resto 
do corpo eclesial e danifica-o seriamente quando, 
por interesses mesquinhos ou para encobrir os 
seus próprios falhanços, há uma maquinação pa-
ra difamar alguém”, declarou, perante milhares de 
pessoas reunidas na Praça de São Pedro.
Francisco evocou a história de Santo Estêvão, 
considerado como o primeiro mártir da Igreja Ca-
tólica, vítima da “calúnia”, sublinhando que ainda 
hoje “a Igreja é rica de mártires”, que “estão em 
todo o lado”.

Cáritas Internacional diz que 
populações têm “medo” que 
Amazónia “continue a arder”
A Cáritas Internacional afirma que as populações 
da Amazónia “estão com muito medo”, segundo 
os relatos das comunidades indígenas na prepa-
ração para o Sínodo dos Bispos dedicado a esta 
região.
“Sentimo-nos abandonados pelo Governo; o pro-
blema dos incêndios não é novo, mas costuma-
va acontecer de forma oculta. Agora está aberto”, 
disse um líder da comunidade Tururukare.
A confederação de organismos católicos de so-
lidariedade  divulga que foram registados “mais 
de 100 mil incêndios” no Brasil até o final do mês 
Agosto, 73 mil dos quais na Amazónia.
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do 
Brasil (INPE) indicou que a maior parte dos fogos 
nesta região têm acção humana e, segundo da-
dos de satélite, houve um aumento de 85% de in-
cêndios no país em comparação com 2018.

opinião

Isto não é amor

carla rodrigues
advogada

Gabriela, Lúcia, Maria, 
Luzia, Vera, Fernan-
da, Marina, Helena, 
Ana Maria, Ana Pau-

la… são alguns dos nomes das 
mulheres que morreram, re-
centemente, às mãos de fa-
miliares próximos. A esta lista 
podemos acrescentar o nome 
de homens e crianças, a mais 
nova com dois anos. Pessoas, 
na maioria, sem ligação en-
tre si, mas que tinham em 
comum a vontade de viver e 
a necessidade de serem pro-
tegidas. Pessoas com sonhos, 
com projectos, com amor pa-
ra dar, com vidas para serem 
vividas. Pessoas com nome, 
com rosto, com famílias. Pes-
soas com medo. Pessoas cujas 
vidas foram selvaticamente 
interrompidas.

Enquanto escrevo estas li-
nhas dou-me conta do quão 
feliz é a maioria de nós. Acor-
damos com o carinho das 
pessoas que amamos. Abra-
çamos e somos abraçados. 
Amamos e somos amados. 
Sentimo-nos protegidos jun-
to da família e dos amigos. E 
é assim que deve ser. E é as-
sim que devia ser para todos. 

A verdade é que somos regu-
larmente golpeados com no-
tícias que nos dão conta de 
novos casos de violência e, 
de forma ainda mais incom-
preensível, de violência do-
méstica. Incompreensível, 
porque o desejo de cada um 
é que a sua casa seja um lar, 
não um cárcere. Que a família 
seja amor, segurança, protec-
ção, amparo, abraço, local por 
excelência de aprendizagem e 
transmissão dos valores mo-
rais, não uma fonte de terror 
e violência.

São tantas as vítimas! De 
todas as idades! De todos os 
quadrantes sociais! De todos 
os credos! De todas as cores 
políticas! Vítimas que mor-
rem, por todo o mundo, às 
mãos impiedosas de quem 
em tempos, mais ou menos 
remotos, lhe havia feito juras 
de amor eterno, e que ago-
ra deixam mergulhados no 
luto e na dor filhos, pais, ir-
mãos e amigos, vítimas tam-
bém da violência e da (apa-
rente) impotência da socie-
dade e da lei. 

E de repente questiona-
mos: mas o que é que se pas-
sa?! O que é que está na ori-
gem destes comportamen-
tos? Será sentimento de pos-
se? Obsessão? Saúde mental? 
Ciúme patológico? Abusos na 
infância? Levantam-se várias 
doutrinas, muitas assentes na 
opressão e controle das mu-
lheres que nos transportam 
ao sistema patriarcal, mas há 
pontos comuns: deixou de ser 
uma realidade predominante 
das classes mais pobres, dei-
xou de ser um fenómeno as-
sociado em exclusivo ao al-

coolismo, ao desemprego ou 
à toxicodependência. Não é 
um fenómeno recente, mas 
é um fenómeno que se man-
tém actual e tragicamente 
destruidor das famílias, ani-
quilando a sua função moral 
e social.

Recordo-me das palavras 
do Papa Francisco, a propó-
sito da violência doméstica: 
“É na família que se aprende 
que os conflitos devem ser su-
perados, não pela força, mas 
com o diálogo, o respeito, a 
busca do bem do outro, a mi-
sericórdia e o perdão. A partir 
da família, a alegria do amor 
propaga-se pelo mundo, irra-
diando para toda a sociedade”.

E nós, dominados pela dor 
do luto, gritamos em unísso-
no: BASTA! Nem uma vítima 
mais! Mas sabemos, no mais 
íntimo do nosso peito, que 
quando o nosso grito perder 
força vai morrer mais alguém 
às mãos de um familiar.

É urgente fazer mais e me-
lhor! A nossa consciência não 
ficará tranquila ao imputar-
mos a responsabilidade aos 
outros: ao Estado porque po-
dia e devia ter mão mais pesa-
da e mais rápida; à Igreja por-
que podia e devia estar mais 
atenta e intervir. E nós? O que 
é que nós podemos e deve-
mos fazer? Agir! Lutar pela 
sobrevivência e felicidade das 
nossas pessoas, das nossas fa-
mílias, dos nossos amigos, dos 
nossos vizinhos. Combater 
o crime, educando, ajudan-
do, protegendo, denuncian-
do. Em suma, recusando ser 
cúmplices.

“O amor é bondoso” (1 Cor 
13:4).
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opinião

A pastoral de São Bartolomeu dos Mártires

José Lima
Padre

A vida de S. Bartolomeu 
dos Mártires foi dedi-
cada à actividade pas-
toral, como Arcebispo 

de Braga e Primaz das Espa-
nhas (1559 - 1582). A arquidio-
cese era vastíssima (1226 pa-
róquias). S. Bartolomeu cal-
correou-a toda com o auxílio 
de uma mula e muito tempo 
a pé: “este mundo ele o cor-
ria e percorria, de quatro em 
quatro anos, sem outra pom-
pa ou equipagem que um se-
cretário” ( José de Castro – Ve-
nerável Bartolomeu dos Már-
tires, Porto, 1946, 47). Corria 
pelo mundo inteiro a douta 
sabedoria e sua intrépida po-
breza, como frei dominicano 
que era, sobretudo depois da 
sua estadia entre os pastores 
em Trento.

O Povo de Deus e a Doutrina

Nas encostas das monta-
nhas, catequizava o povo, ce-
lebrava os mistérios de Deus 
e, escutando e corrigindo o 
Clero, ajudava a todos a man-
ter a sã doutrina para a qual 
ensinava e robustecia. Nas en-
costas do Barroso, auxiliava as 
populações, instruía com sá-
bia doutrina e angariava para 
o seminário os adolescentes 
pobres que iam estudar para 
Braga, onde com eles fundou 
o seminário na obediência 
aos decretos do Concílio de 
Trento. Ao aproximar-se das 
terras mais inóspitas era fre-
quente a festa: “o povo trans-
bordante de alegria, acorreu 
ao seu encontro, bailou, can-
tou motivos sacros e dispara-
tados. Seja louvada a Santíssi-
ma Trindade, irmã de Nossa 
Senhora. E seria de ver como 
o arcebispo se alegraria com 
aquelas almas simples para 
que se alegrassem também 

com ele, e como lhes ensina-
va a doutrina cristã, pregando, 
crismando e fugindo de os re-
preender” (48).

O Seminário e a Formação

Pastoralmente velou pelo 
principal, o Clero, apostan-
do em escolas de consciên-
cia e cumpriu o decreto do 
Concílio de Trento fundan-
do o primeiro seminário em 
toda a cristandade que em 
seis meses hospedava já 60 
alunos (cfr. 41). “Um gran-
de mestre do governo pas-
toral” mesmo além frontei-
ras, correndo o país inteiro 
e transpondo-lhe os limites, 
pela fama das virtudes e da 
ciência teológica (39): desde 
Trento se reconhecia que “a 
escola do Arcebispo de Bra-
ga era a primeira escola do 
mundo”, sendo apelidado de 
“Arcebispo santo” por frei 
Luís de santa Catarina”, “um 
dos maiores prelados que (…) 
ocuparam as cadeiras e con-
fessaram as mitras” (40). A 
lista de virtudes do Arcebis-

po pode averiguar-se pela 
leitura de Stimulus Pastorum e 
pelas obras que foi realizan-
do, o que levou Dom Fer-
nando Martins de Mascare-
nhas a escrever: “eu não sei 
como viviam S. Agostinho, 
S. Ambrósio e outros san-
tos bispos, nem o que fariam 
de mais, nem de que outro 
modo viveram, a não ser do 
modo em que vive este santo 
Padre” (40). 

Na Igreja, Santo para nós

“A passagem do Arcebispo 
pela vastíssima arquidiocese 
era um rasto de luz pelo que 
doutrinava, de bondade pelo 
bem que distribuía pelas al-
mas, de penitência pelas mor-
tificações que fazia, de he-
roísmo pelos cilícios com que 
se flagelava (…). Por amor do 
próximo retalhava o seu cor-
po alto e robusto, (…) castigava 
um vício ou salvava uma si-
tuação” (50). 

Foi santo na vida, está ago-
ra em nossos altares. Alegre-
mo-nos: é nosso intercessor!

LOC/MTC

Trabalho digno é “necessário 
para recuperar a humanidade 
da sociedade”
Para assinalar a Jornada Mundial pelo Traba-
lho Digno, que se realiza no dia 7 de Outubro de 
2019, o Movimento Mundial de Trabalhadores 
Cristãos (MMTC) escreveu uma mensagem na 
qual reclama trabalho digno e alerta para as con-
sequências das elevadas taxas de desemprego 
em todo o mundo.
O Movimento recordou a Doutrina Social da Igre-
ja, que indica o trabalho como direito e valor fun-
damental de toda a pessoa. O MMTC pede ainda 
uma nova racionalidade política como forma de 
superação da violação dos direitos associados ao 
trabalho.
“Esta racionalidade política necessita: de cida-
dãos conscientes. Que sejam capazes de des-
prender-se dos valores neoliberais alimentados 
pelo capital, desenvolvendo a fraternidade. Esta 
preocupação e compaixão pelos nossos irmãos 
mais necessitados, é o que de verdade nos hu-
maniza”, sublinham.

Papa francisco

25 DE SETEMBRO 2019 · Peçamos ao 
Senhor que, olhando aos mártires de 
ontem e de hoje, possamos aprender a 
viver a fidelidade quotidiana ao Evan-
gelho. #AudiênciaGeral

D. Jorge Ortiga

25 DE SETEMBRO 2019 ·  Levantar-se e 
semear esperança! Lutar contra tudo o 
que nega o amor, a esperança e a con-
fiança em Jesus Cristo e nos outros, e fa-
zer-se próximo de todos os que sofrem. 
Esta é a nossa missão. 
#AnoPastoral #Arquidiocese #Bra-
ga #Twittomilia #Missão #Esperança 
#EvangelhoDiário #Amor
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EXPLICADOR

ELEIÇÕES 
LEGISLATIVAS
JOÃO PEDRO QUESADO (TEXTO)

Começou no passado Domingo a campanha eleitoral 
para as eleições legislativas de 2019, que têm lugar no 
Domingo, dia 6 de Outubro. Com o foco na importância 
da participação de todos “neste acto tão importante na 
democracia em Portugal” – como apontaram os bispos 
na Conferência Episcopal Portuguesa – o Igreja Viva 
explica o que precisa de saber sobre estas eleições e o 
que diz a Igreja sobre vários dos temas em debate.

Quem elegemos?
Nas eleições legislativas são eleitos os 230 deputados que vão 
ter lugar na Assembleia da República. Estes 230 deputados estão 
distribuidos pelos 20 círculos eleitorais nacionais – correspondentes 
aos 18 distritos e às regiões autónomas dos Açores e Madeira – e 
pelos dois círculos representativos dos emigrantes na Europa e fora da 
Europa.
A Assembleia da República “é a assembleia representativa de todos 
os cidadãos portugueses”: os deputados ali presentes representam 
assim todo o país, e não o círculo eleitoral pelo qual são eleitos. Mas 
são os nossos representantes no sistema político.
Chamam-se eleições legislativas porque é a Assembleia da República 
que tem a função primeira de legislar, isto é, de fazer e aprovar leis. 
Tem também funções de fiscalização da actividade do Governo e da 
Administração Pública.

Porque se fala em quem vai ser o próximo primeiro-
ministro na campanha?
As eleições legislativas são frequentemente confundidas com eleições 
para o Governo. Isto deve-se ao processo para formação do Governo 
e à implicação que o resultado das eleições legislativas tem nele. 
Depois de apurados os resultados em todos os círculos eleitorais, 
o Presidente da República ouve todos os partidos com assento 
parlamentar e, tendo em conta os resultados eleitorais e o resultante 
apoio parlamentar às várias soluções de governação possíveis e 
nomeia o primeiro-ministro.
Após isso, para o Governo empossado se tornar efectivo, é necessário 
que o seu Programa de Governo seja aprovado pela Assembleia. 
Se não for, o Governo é demitido e um novo terá que ser nomeado. 
Por isso se diz que o poder e legitimidade do Governo emanam da 
Assembleia da República.

Como são eleitos os deputados?

Para assegurar o sistema de representação proporcional, o número 
de deputados que cada círculo eleitoral do território nacional elege 
depende do número de eleitores ali residente. A excepção são os 
círculos eleitorais da Europa e de Fora da Europa, representados 
sempre por 2 deputados cada. Assim, os residentes em Portugal 
elegem 226 deputados.
Depois de decorrida a eleição, das urnas fecharem e dos votos 
serem contados, é necessário converter o número de votos em cada 
candidatura naquele círculo em lugares (mandatos) no Parlamento. 
Para esse efeito é usado em Portugal o método da média mais alta de 
Hondt, que distribui os mandatos pelos partidos ou coligações de 
forma proporcional à respectiva votação. 
A nossa lei acrescenta ainda que, em caso de empate entre duas listas 
diferentes na atribuição do último mandato, esse lugar no Parlamento 
é atribuído à lista menos votada, corrigindo um defeito do método 
original, criticado por tendencialmente favorecer os partidos maiores.

Açores 5

Madeira
6

Viseu
8

Santarém
9

Évora 3

Lisboa
48

Beja 3

Porto 40

Viana do Castelo
6

Braga 19
Vila 
Real

5
Bragança

3

Leiria

10

Portalegre
2

Aveiro
16 Guarda

3

Coimbra 9

Setúbal
18

Faro 9

Castelo
Branco 4

Europa
2

Fora da Europa
2

Distribuição dos deputados
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Na Carta Pastoral “Um olhar sobre Portugal e a Europa à luz da 
Doutrina Social da Igreja”, publicada em Maio, os bispos portugueses 
reflectiram sobre os principais desafios que se colocam à nossa 
sociedade segundo princípios que se encontram na base da Doutrina 
Social da Igreja.

Dignidade da pessoa

Os bispos lembram o direito à vida na sua gestação, afirmando 
que não podemos esquecer “a frequência dos atentados à vida dos 
nascituros, através do aborto”, e pedem o reforço do apoio às grávidas 
e a rede de informação sobre alternativas ao aborto.
Sobre o direito à vida nas relações familiares, a Conferência 
Episcopal Portuguesa recorda o dever de denúncia e apoio às vítimas 
de violência doméstica e infantil.
Preocupados com a população idosa e o problema da solidão, pede-
se a valorização do contributo dos idosos para a sociedade “enquanto 
depositários de sabedoria e de memória”.
O direito a viver até ao fim leva à rejeição da eutanásia e a pedir 
o reforço dos cuidados continuados e paliativos. No capítulo da 
liberdade religiosa, os bispos alertam para a confusão entre “a sã 
laicidade” e o “laicismo hostil à religião” e pedem o alargamento da 
objecção de consciência a “ideologias contrárias à ética cristã” no 
ensino e saúde, nomeadamente.
Os bispos falam ainda na componente económica, lembrando os 
trabalhadores sem “o salário justo” e seguindo o discurso do Papa 
Francisco de que “a economia, a empresa, os mercados devem 
estar ao serviço das pessoas, e não ao contrário”. Pedem também, 
na componente demográfica, medidas económicas e sociais de 
promoção da natalidade e abordam a precariedade do trabalho e as 
dificuldades de acesso à habitação.

Bem comum

Seguindo este princípio, os bispos portugueses lembram o combate 
à corrupção, pelo qual “todos somos responsáveis” nos nossos 
comportamentos. Alertam ainda, sobre os migrantes, para as 
“inaceitáveis correntes inspiradas no «nacionalismo de exclusão» 
e nomeiam os quatro verbos que devem inspirar as políticas dos 
governos: “acolher, proteger, promover e integrar” para termos 
migrações “seguras, ordenadas e regulares”.
A unidade da Europa e o seu projecto de paz, respeito pelos direitos 
humanos, defesa da democracia, construção de bem-estar e livre 
circulação de pessoas é também uma preocupação. Para os bispos, 
o importante é abalar “as consciências no sentido de promover a 
cooperação, a solidariedade e a promoção económica e social”.

Solidariedade

É neste ponto que a Conferência Episcopal refere o cuidado da criação 
e a ecologia, afirmando que as “agressões ao equilíbrio ecológico são 
graves sobretudo” na perspectiva da falta de solidariedade com as 
gerações futuras.
Os bispos portugueses referem também a desigualdade da 
distribuição de rendimentos, que se traduz “numa desigualdade não 
apenas de resultados, mas de oportunidades” e atribuem culpas de 
“tão forte desigualdade” às “distorções do sistema fiscal: evasão fiscal, 
«paraísos fiscais», reduzida tributação dos rendimentos de capitais 
face aos rendimentos do trabalho”.

Subsidiariedade

Para os bispos, o Estado não deve ser nem omnipresente nem omisso. 
Regula “as iniciativas da sociedade civil em função do bem comum, 
apoia-as quando o bem comum o exige e supre as suas insuficiências 
também quando o bem comum o exige”.
Por isso, o Estado deve garantir liberdade de educação e de saúde, 
devendo “apoiar o ensino não estatal” assim como salvaguardar e 
melhorar o Serviço Nacional de Saúde também em conjugação “com 
iniciativas particulares e sociais”. 
Sobre as Instituições Particulares de Solidariedade Social, os bispos 
lamentam as dificuldades económicas e recordam que “a relação de 
cooperação das Instituições da Igreja com o Estado deve acontecer 
segundo os princípios da lealdade e da transparência”, mostrando-se 
disponíveis ao diálogo para encontrar soluções de viabilidade.

O que diz a Igreja?
Quantas listas concorrem no círculo de Braga?
Braga tem 21 diferentes partidos a candidatarem-se aos 19 mandatos 
do círculo eleitoral.  Eles são, pela ordem em que surgem no boletim 
de voto, o Partido da Terra, o Nós, Cidadãos!, o PSD, o PS, o RIR 
(Reagir Incluir Reciclar), a CDU (coligação que junta PCP e Verdes), 
o BE, o Movimento Alternativa Socialista, o PCTP-MRPP, o LIVRE, 
o PAN, o CDS, a Iniciativa Liberal, o Partido Trabalhista Português, 
o Partido Popular Monárquico, o Partido Unido dos Reformados e 
Pensionistas, o Partido Nacional Renovador, o Juntos pelo Povo, o 
Partido Democrático Republicano, o CHEGA e o Aliança.

Não posso votar no dia 6 de Outubro. Como faço?
A lei foi alterada antes das eleições europeias deste ano e alargou  
o direito do voto antecipado e em mobilidade a todos os eleitores.  
Hoje é o último dia para fazer o pedido! Basta dirigir-se ao site  
www.votoantecipado.mai.gov.pt e seleccionar ‘Inscrever’. Depois de  
se identificar, escolhe onde quer votar e segue os passos até validar  
e submeter o pedido. No final, guarde o comprovativo.

No Domingo, dia 29, dirige-se ao local de voto que escolheu, 
identifica-se com o seu documento de identificação e indica a 
freguesia onde está recenseado. Vai receber o seu boletim de voto e 
dois envelopes: um azul e um branco. Depois de votar – seguindo as 
instruções dadas pelo presidente de mesa ou afixadas no local de voto 
– vai receber o duplicado da vinheta colocada no envelope azul. Esse é 
o seu comprovativo do exercício do direito de voto.

Se se inscrever mas não conseguir votar antecipadamente, não se 
preocupe. Pode votar, no dia 6, na freguesia onde está recenseado.

Sou cidadão estrangeiro e resido em Portugal. 
Posso votar?
Não pode votar. A única excepção é para os cidadãos de nacionalidade 
brasileira, residentes e recenseados no território nacional e 
possuidores do estatuto de igualdade de direitos políticos.

Sabia que...?

Votos brancos e nulos superiores a 50%?
Sabia que, mesmo que os votos em branco ou nulos sejam 
mais do que 50% dos votos, a eleição é válida? E que o 
mesmo é válido para a abstenção? Isto porque tanto os votos 
em branco e os votos nulos, não sendo votos validamente 
expressos – ou seja, votos numa candidatura –, assim como 
a abstenção – o não exercício do voto – não têm influência 
no apuramento do número de votos obtidos por cada 
candidatura e na sua conversão em mandatos.

Representatividade da Assembleia da República
Com 230 deputados para 10.811.436 eleitores, cada deputado 
representa pouco mais de 47 mil pessoas no Parlamento.

Abstenção a subir
Em 2015 a abstenção atingiu a taxa mais alta de sempre em 
eleições legislativas: 44,1%. Com a excepção de 2005 e de 
1979, a abstenção tem estado sempre a subir. Nas primeiras 
eleições, em 1975, apenas 8,5% dos portugueses não 
votaram.

Voto secreto
Sabia que é proibido revelar em quem votou até à distância 
de 500 metros da assembleia de voto? Se o fizer, será punido 
com uma multa entre 50 cêntimos e 4,99€. Quem forçar a 
revelação do voto, por outro lado, será punido com prisão até 
seis meses.
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Hab 1, 2-3; 2, 2-4
Leitura da Profecia de Habacuc
“Até quando, Senhor, chamarei por Vós 
e não me ouvis? Até quando clamarei 
contra a violência e não me enviais 
a salvação? Porque me deixais ver a 
iniquidade e contemplar a injustiça? 
Diante de mim está a opressão e a 
violência, levantam-se contendas 
e reina a discórdia?” O Senhor 
respondeu-me: “Põe por escrito esta 
visão e grava-a em tábuas com toda 
a clareza, de modo que a possam ler 
facilmente. Embora esta visão só se 
realize na devida altura, ela há-de 
cumprir-se com certeza e não falhará. 
Se parece demorar, deves esperá-la, 
porque ela há-de vir e não tardará. 
Vede como sucumbe aquele que não 
tem alma recta; mas o justo viverá pela 
sua fidelidade”.  

Salmo responsorial
Salmo 94 (95), 1-2.6-7.8-9 (R.8)      
Refrão: Se hoje ouvirdes a voz do 
Senhor, não fecheis os vossos corações. 

LEITURA II 2 Tim 1, 6-8.13-14 
Leitura da Segunda Epístola do 
apóstolo São Paulo a Timóteo
Caríssimo: Exorto-te a que reanimes 
o dom de Deus que recebeste pela 
imposição das minhas mãos. Deus 
não nos deu um espírito de timidez, 
mas de fortaleza, de caridade e 
moderação. Não te envergonhes de dar 
testemunho de Nosso Senhor, nem te 
envergonhes de mim, seu prisioneiro. 
Mas sofre comigo pelo Evangelho, 

“Aumenta a nossa fé”

itinerário ATITUDE
Orar

oração é o diálogo da alma com Deus” 
(Papa Francisco).

“Aumenta a nossa fé”
A primeira parte do fragmento do 
Evangelho do Vigésimo Sétimo 
Domingo (Ano C) começa com um 
pedido dos Apóstolos a Jesus Cristo: 
“Aumenta a nossa fé”.
O pedido permite um breve 
ensinamento sobre a fé. O Mestre 
utiliza uma imagem conhecida, para 
mostrar o paradoxo entre a debilidade 
e a pequenez do grão de mostarda e a 
estabilidade e a fortaleza da amoreira. 
O contraste é provocador: o débil e 
pequeno pode «arrancar» algo tão forte. 
Afinal, não é preciso «aumentar» a fé 
(para obter coisas extraordinárias).  O 
essencial está numa fé viva e activa.
A fé não se mede pelo tamanho, pela 
quantidade, mas pela qualidade: fé 
que seja mais viva e mais vital, abra 
à presença de Deus, permita a sua 
acção na nossa vida, faça progredir no 
testemunho.
Uma jaculatória repete a mesma 
petição: “Senhor, eu creio em vós, mas 
aumentai a minha fé”. É importante 
perceber o sentido, na linha do 
Evangelho. Não se roga o incremento 
quantitativo da fé, mas a requalificação 
dessa virtude que facilmente podemos 
confundir com algo mágico, como se as 
coisas resultassem mais fáceis e menos 
complicadas.
“Como seria pos sível viver sem confiar 
em alguém? […] Como é possível 
delinear uma história de amor, sem 
ter confiança no seu parceiro? Como 
é possível até sair de casa, subir para 
o auto carro, guiar o automóvel, ir ao 
hospital, sem a confiança de que todos 
cumprirão as regras e serão leais? […] 
Um grãozinho microscópico. […] Fé de 
grãozinho de mostarda: não a segura e 

confiando no poder de Deus. Toma 
como norma as sãs palavras que me 
ouviste, segundo a fé e a caridade que 
temos em Jesus Cristo. Guarda a boa 
doutrina que nos foi confiada, com o 
auxílio do Espírito Santo, que habita 
em nós.  
    
EVANGELHO Lc 17, 5-10
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, os Apóstolos disseram 
ao Senhor: “Aumenta a nossa fé”. O 
Senhor respondeu: “Se tivésseis fé 
como um grão de mostarda, diríeis a 
esta amoreira: «Arranca-te daí e vai 
plantar-te no mar», e ela obedecer-
vos-ia. Quem de vós, tendo um servo 
a lavrar ou a guardar gado, lhe dirá 
quando ele voltar do campo: «Vem 
depressa sentar-te à mesa»? Não 
lhe dirá antes: «Prepara-me o jantar 
e cinge-te para me servires, até que 
eu tenha comido e bebido. Depois 
comerás e beberás tu»?. Terá de 
agradecer ao servo por lhe ter feito 
o que mandou? Assim também vós, 
quando tiverdes feito tudo o que vos 
foi ordenado, dizei: «Somos inúteis 
servos: fizemos o que devíamos 
fazer»”. 
    

REFLEXÃO

O Senhor é bom para quem n’Ele 
confia,  para a alma que O procura. 
Lamentações 3, 25 

A bondade divina é força que sustenta 
a vida de quem a procura, ou melhor, 
dos que se deixam encontrar por ela. 
“E de onde tiramos esta força? De 
Deus, na oração. A oração é o respiro 
da fé: numa relação de confiança, de 
amor, não pode faltar o diálogo, e a 

provocadora, que julga salvar o mundo, 
mas aquela que na sua fragilidade tem 
ainda mais ne cessidade de Deus, que na 
sua pequenez tem ainda mais confiança 
nele e se abandona, se entrega” (Ermes 
Ronchi).
A Eucaristia é sacramento da fé. A morte 
e ressurreição de Jesus Cristo, núcleo da 
fé cristã, actualiza-se em cada Eucaristia. 
Dela recebemos o alimento que sustenta 
os caminhos da vida. Nela, em comunhão 
com outros crentes, partilhamos a 
mesma missão: testemunhar a alegria 
do Evangelho. O testemunho é o 
termómetro para medir a fé.

Orar
A «qualidade» da fé está interligada 
à oração, à experiência do encontro 
pessoal com Jesus Cristo. Depois, desse 
“encontro com a Pessoa de Jesus Cristo 
nasce a Missão que não se baseia em 
ideias nem em territórios, mas «parte 
do coração» e dirige-se ao coração, uma 
vez que são «os corações os verdadeiros 
destinatários da atividade missionária 
do Povo de Deus»” (Nota Pastoral para 
o Ano Missionário…, 7). Hoje, começa a 
missão de semear esperança.

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

Elementos celebrativos  
a destacar
Ser comunidade acolhedora
1. Preparação penitencial
V. Senhor, que sempre atendeis ao grito 
humilde de quem se quer libertar do mal 
e do pecado; tende piedade de nós!
R. Senhor, tende piedade de nós!
V. Cristo, que nos instruís no caminho 
da busca da fidelidade; tende piedade de 
nós!

XXVII Domingo Comum

CONCRETIZAÇÃO: Introduzir no Presbitério o cartaz do Ano 
Pastoral. Além disso, manter-se-á o Evangeliário, envolvido num 
arranjo floral, em que predominem os verdes e flores brancas. 
Acrescentar-se-á ainda uma ampulheta.
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“Aumenta a nossa fé”

R. Cristo, tende piedade de nós!
V. Senhor, que estais à direita do Pai e 
nos mostrais o verdadeiro caminho da fé; 
tende piedade de nós!
R. Senhor, tende piedade de nós!

2. Momento Pós-Comunhão
[Leitor 1] Da Nota Pastoral “Todos, 
Tudo e Sempre em Missão” da 
Conferência Episcopal Portuguesa:
“Do encontro com a Pessoa de Jesus 
Cristo nasce a Missão que não se baseia 
em ideias nem em territórios, mas “parte 
do coração” e dirige-se ao coração, uma 
vez que são “os corações os verdadeiros 
destinatários da actividade missionária 
do Povo de Deus”.
[Leitor 2] (Do Salmo 94)
Vinde, exultemos de alegria no Senhor, 
aclamemos a Deus, nosso Salvador. 
Vamos à sua presença e dêmos graças, 
ao som de cânticos aclamemos o Senhor. 

Vinde, prostremo-nos em terra, 
adoremos o Senhor que nos criou. 
O Senhor é o nosso Deus, 
e nós o seu povo, as ovelhas do seu 
rebanho. 

Quem dera ouvísseis hoje a sua voz: 
«Não endureçais os vossos corações, 
como em Meriba, como no dia de 
Massa no deserto, 
onde vossos pais Me tentaram e 
provocaram, 
apesar de terem visto as minhas 
obras».

Ser comunidade missionária
1. Homilia
. Quem de nós, não solta o grito, 
tantas vezes silencioso, contra a 
injustiça, a exploração, o mal?
. Somos chamados a reassumir a 
nossa fé num Deus que está atento, 
que é fiel.
. Amamos a nossa fé e desejamos 
que ela seja mais forte, que seja a 
verdadeira fé, sobretudo que nos 
abra a uma relação sempre mais 
simples e despojada com o nosso 
Deus.
. Vale a pena, sob o olhar de Deus 
Amor, reavivar o dom que em nós 
existe e tudo fazer para seguir por 
caminhos de fortaleza, caridade e 
moderação.

2. Envio missionário
V. Ide, o Pai nos conduz no caminho da 
fidelidade!
R. Ámen.
V. Ide, o Filho nos faz sentir o caminho 
do crescimento na fé!
R. Ámen.
V. Ide, o Espírito Santo nos faz seguir o 
caminho da fortaleza, da caridade e da 
moderação!
R. Ámen.

Oração Universal
Irmãs e irmãos: supliquemos a Deus 
Pai todo-poderoso que inspire a nossa 
oração, para Lhe pedirmos o que 
convém, e digamos (ou: e cantemos), 
com humildade:
R. Ouvi, Senhor, a nossa oração.

1. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, 
pelos bispos e ministros sagrados e 
por todo o povo redimido por Cristo, 
oremos.

2. Pela nossa Arquidiocese de Braga, 
que inicia o novo Ano Pastoral sob 

o mote de “levantar e semear 
esperança”, e por todos os cristãos 
que se comprometem na vida das 
comunidades, oremos.

3. Pelos que tomam a defesa dos 
mais fracos, pelos que creem na 
misericórdia de Deus, pelos justos e 
por todos os pecadores, oremos. 

4. Pelas mulheres a quem 
roubaram a dignidade, por todos 
os homens a quem negam os seus 
direitos e pelos que, perseguidos, 
sofrem pelo nome de Jesus, 
oremos.

5. Pelos que batem à porta 
dos amigos, pelos que põem 
a esperança só em Deus e por 
aqueles que não encontram quem 
os ajude, oremos.

6. Por todos nós aqui presentes 
em assembleia, pelos batizados 
da nossa Diocese e pelos defuntos 
da nossa comunidade (paroquial), 
oremos.

Eucologia
Orações presidenciais: Orações 
presidenciais próprias do XXVII Domingo do 
Tempo Comum (Missal Romano, 421)
Prefácio e Oração Eucarística: Oração 
Eucarística V/A (Missal Romano, 1157ss)

Viver na esperança
Ao longo desta semana vamos deixar ressoar 
em nós a frase da segunda epístola do S. Paulo 
a Timóteo: “Guarda a boa doutrina que nos foi 
confiada, com o auxílio do Espírito Santo, que 
habita em nós”.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Vinde, prostremo-nos em terra, 
Az. Oliveira
— Apresentação dos Dons: Credo Domine 
(Hino do Ano da Fé), Adapt. A. Cartageno
— Comunhão: O pão que vem do Céu, Teodoro 
Sousa
— Final: Portugal vive a missão, A. Cartageno
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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

Andrea Monda aventura-se num diálogo com 
uma geração para a qual o único significado 
que conhece da palavra "salvação" é o de 
não se ser despromovido, no futebol, para 
a Segunda Liga. O autor entretece uma 
conversa sem qualquer preconceito ou 
desprezo arrogante, motivado pela convicção  
de que cada um de nós tem não só uma 
história para contar, mas que cada pessoa é 
ela própria uma história a contar. E que esta 
história é o motor de toda a relação.

* Na entrega deste cupão. 
Campanha válida de 26 de Setembro a 3 de Outubro de 2019.

Andrea 
Monda  
Contar Deus 
hoje

10€
10% 
Desconto

O convidado deste semana do 
programa Ser Igreja é D. Jorge Ortiga, 

Arcebispo de Braga e Primaz das 
Espanhas.

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

Domingo, das 10h00 às 11h00

Agenda

FÓRUM BRAGANOITE EUROPEIA DOS INVESTIGADORES 2019 15H00 

27
SET

BARCELOSAPRESENTAÇÃO DE LIVRO 18H30 

28
SET

FAFEVIGÍLIA MISSIONÁRIA ARQUIDIOCESANA 21H00

28
SET

Formação Bíblica anima Outubro 
Missionário em Famalicão

"Uma Catequese Inovadora” é o tema 
das Jornadas de Catequistas

O Arciprestado de Vila Nova de 
Famalicão vai promover a reali-
zação de três encontros bíblicos 
orientados por D. António Cou-
to, bispo de Lamego e biblista, 
e subordinados ao tema “Fazei 
Discípulos” (Mt 28, 19). A inicia-
tiva tem lugar nos dias 8, 9 e 10 
de Outubro, no Centro Pastoral 
de Santo Adrião.
Os encontros dirigem-se a to-
das as paróquias do arcipresta-
do, nomeadamente aos agen-
tes pastorais, como sacerdotes, 
diáconos, catequistas, grupos de 
jovens, escuteiros, leitores, acó-
litos, ministros extraordinários 
da comunhão, entre outros.
O arciprestado desafia, assim, 
os cristãos de Vila Nova de Fa-
malicão “a tomar parte desta 
iniciativa como um tempo pri-
vilegiado para viver o encontro 
pessoal e íntimo com o Senhor, 
que nos fala, Se nos revela e nos 
chama por meio da Sua Palavra, 
convertendo-nos em verdadei-

O Centro Paulo VI, em Fátima, 
acolhe, entre os dias 25 e 27 de 
Outubro, mais uma edição das 
Jornadas Nacionais de Cate-
quistas. A iniciativa do Departa-
mento de Catequese do Secre-
tariado Nacional da Educação 
Cristã (SNEC) vai homenagear a 
figura de Monsenhor Amílcar do 
Amaral e apresentar os vários 
projectos inovadores em curso 
no sector.
Para Cristina Sá Carvalho, coor-
denadora do Departamento de 

ros discípulos missionário, au-
dazes no imperativo de nos le-
vantarmos e semearmos Espe-
rança, de modo a que outros vi-
vam a alegria de conhecer, amar 
e seguir Cristo Jesus”.
Todos os encontros acontecem 
às 21h15, prolongando-se até 
perto das 22h30.

Catequese no SNEC, a actualida-
de exige o repensar “da cateque-
se dos adolescentes” que deve 
ser “uma catequese de co-cons-
trução entre catequista e cate-
quizandos, de verdadeira par-
tilha, de responsabilização dos 
mais novos, de experiência e de 
projecto conjunto de construção 
do Reino”.
As inscrições podem ser realiza-
das em qualquer Departamento 
de Catequese nas diferentes dio-
ceses ou num formulário online.


