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Breves

Papa incita cumprimento das 
orientações das autoridades 
para travar pandemia
O Papa Francisco incitou esta quarta-feira ao 
cumprimento das orientações das autoridades de 
saúde de cada país para travar a pandemia.
“Se todos, como bons cidadãos, cumprirmos as 
indicações da autoridade, isso será uma ajuda 
para acabar com a pandemia”, referiu, no final da 
audiência pública semanal, ao explicar a necessi-
dade de cumprimentar os presentes à distância e 
de evitar aglomerações em volta de si.
“Com as novas prescrições, é melhor manter as 
distâncias. Saúdo os doentes, de coração, desde 
aqui”, sublinhou Francisco.
O Papa mostrou a intenção de continuar estes 
encontros com milhares de pessoas, que no in-
verno decorrem num espaço fechado, o auditório 
Paulo VI, desde que todos cumpram as normas 
previstas de higiene e segurança.

Francisco apela ao respeito do 
cessar-fogo entre Arménia e 
Azerbaijão  
O Papa apelou no domingo, dia 11 de Outu-
bro, ao respeito pelo cessar-fogo assinado en-
tre a Arménia e o Azerbaijão, “por motivos hu-
manitários”, procurando superar o conflito no 
Nagorno-Karabakh.
“Apesar desta trégua se demonstrar demasiado 
frágil, encorajo todos para que seja retomado e 
manifesto a minha participação à dor pela perda 
de vidas humanas, pelos sofrimentos sofridos, 
bem como pela destruição de casas e lugares de 
culto”, referiu Francisco, após a recitação da ora-
ção do ângelus.
O Papa convidou a rezar “pelas vítimas e por to-
dos os que têm a sua vida em perigo”.
Apesar do cessar-fogo anunciado no sábado, Ar-
ménia e Azerbaijão trocaram acusações de bom-
bardeamentos, com registos de mortes e dezenas 
de feridos.

Papa Francisco lança Pacto Educativo Global

O Papa vai lançar esta 
quinta-feira um Pac-
to Educativo Glo-
bal. Pelas 13h30 por-

tuguesas será publicado, de 
acordo com a Vatican News, 
uma mensagem de vídeo se-
guida de depoimentos de 
personalidades da Igreja e da 
Cultura. O lançamento estava 
originalmente marcado para 
o dia 14 de maio.

Francisco vai convidar 
personalidades e instituições 
de todo o mundo a subscre-
ver “um pacto de incentivo à 
mudança, à escala global, para 
que a educação se transforme 
em criadora de fraternidade, 
paz e justiça”.

A iniciativa é promovida 
pela Congregação para a Edu-
cação Católica, que reúne na 
Universidade Pontifícia Late-
ranense responsáveis de uni-
versidades e escolas de vá-
rios países. O evento pode ser 

acompanhado online através 
do portal do Vatican News e 
dos seus canais no Youtube.

O director do Secreta-
riado Nacional da Educação 
Cristã em Portugal, Fernando 
Moita, disse à Agência Eccle-
sia que este momento “é uma 
oportunidade para que todas 
as realidades educativas se co-
nheçam melhor, dialoguem e, 
em conjunto, perspectivem e 
concretizem novas e ousadas 
maneiras de educar”.

“Qualquer acto educativo é 
uma relação de encontro, pe-
lo que cabe à educação dar as 
ferramentas que provoquem 
mudanças de mentalidade 
e conduzam a novas formas 
de vida centradas no valor da 
fraternidade”, realçou.

O tema da educação tem 
sido central nos ensinamen-
tos do Papa Francisco que já 
repetiu várias vezes que “edu-
car é um acto de esperança”.

Este evento retoma o ape-
lo feito pelo Papa Francisco a 
12 de Setembro do ano pas-
sado, quando disse que havia 
“necessidade de unir esforços 
e de criar uma aliança educa-
cional”, reiterando, mais tar-
de, o convite aos embaixado-
res de todo o mundo, reuni-
dos por ocasião do discurso 
ao corpo diplomático junto 
da Santa Sé, em Janeiro deste 
ano. A pandemia obrigou ao 
cancelamento de eventos, mas 
“sem interromper o projecto”.

A “Aldeia Global da Educa-
ção”, onde seriam apresenta-
das as experiências educacio-
nais internacionais, foi trans-
formada num espaço virtual 
com mais de 70 experiências 
educacionais no mundo ins-
piradas nos temas do Pac-
to: “Dignidade e direitos hu-
manos, paz e cidadania, eco-
logia integral, fraternidade e 
desenvolvimento”.

Internacional

Faleceu D. José Augusto Pedreira, 
Bispo Emérito

D José Augusto Martins 
Fernandes Pedreira 
nasceu em Gondomil, 
no concelho de Valen-

ça, distrito de Viana do Caste-
lo, no dia 10 de Abril de 1935. 
Entrou no Seminário de Bra-
ga em outubro de 1947 e foi 
ordenado presbítero na Sé de 
Braga, a 12 de Julho de 1959.

Foi formador no Seminá-
rio Maior de Braga, diretor e 
professor do Colégio do Mi-
nho, em Viana do Castelo, e 
Professor da Escola do Ma-
gistério Primário, da Escola 
de Educadoras de Infância e 
da Escola de Enfermagem de 
Viana do Castelo (1975-1979). 
De 1978 a 1983, foi Chanceler 
Secretário da Cúria Diocesana 
e, em 1982, Promotor de Jus-
tiça do Tribunal Eclesiástico. 
Foi ainda Pro-Vigário Geral 
da Diocese. No ano de 1971/72, 
esteve em Lisboa, onde con-
cluiu o curso do Instituto Su-
perior de Psicologia Aplica-
da (ISPA), tendo feito estágio 
de Psicologia na Fundação 
Gulbenkian.

A 31 de Dezembro de 1982, 
foi eleito Bispo Titular de El-
vas e Auxiliar do Porto, tendo 
sido ordenado em Viana do 
Castelo por D. Armindo Lopes 
Coelho, a 19 de março de 1983.

A 29 de Outubro de 1997, 
foi nomeado Bispo de Via-

na do Castelo, tendo toma-
do posse a 8 de dezembro do 
mesmo ano. D. José Augusto 
Pedreira manteve-se em fun-
ções até 2010, ano em que foi 
nomeado D. Anacleto Olivei-
ra como Bispo de Viana do 
Castelo.

Viana do Castelo
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Papa francisco

13 DE OUTUBRO 2020 · A ternura é o 
amor, que se torna próximo e con-
creto. É um movimento que brota do 
coração e chega aos olhos, aos ouvi-
dos e às mãos. A ternura é o cami-
nho que percorreram os homens e 
as mulheres mais corajosos e fortes. 
#FratelliTutti

14 DE OUTUBRO 2020 · Na oração, 
coloquemos nossas preocupações 
e pedidos nas mãos de Deus, e con-
fiemos que Ele nos ouvirá, pois sabe 
do que precisamos e nos dará o que 
é bom para nós. #AudiênciaGeral

JMJ 2023

Organização vai revelar 
imagem oficial amanhã
A organização da Jornada Mundial da Juventu-
de (JMJ) de 2023, em Lisboa, vai dar a conhecer 
esta sexta-feira, num evento online, a “marca” do 
próximo encontro internacional de jovens cató-
licos. O lançamento será transmitido através das 
páginas da JMJ no Facebook e Youtube às 11 horas 
portuguesas.
De acordo com o Comité Organizador Local, o lo-
gótipo da edição de 2023 foi inspirado “pelo tema 
escolhido pelo Papa Francisco para a edição da JMJ 
que terá lugar em Lisboa (‘Maria levantou-se e par-
tiu apressadamente’ – Lc 1, 39) e pelos traços da 
cultura e religiosidade portuguesas”.
A proposta vencedora foi escolhida num concur-
so internacional. A triagem inicial dos trabalhos 
foi feita por uma equipa de académicos da Uni-
versidade Católica Portuguesa que selecionou 
21 propostas; estas foram depois avaliadas por 
profissionais da área do marketing e da comu-
nicação, provenientes de agências de comuni-
cação presentes em Portugal, que elegeram três 
finalistas.
A decisão final coube ao Vaticano, através do Di-
castério para os Leigos, Família e Vida.

Comissão Justiça e Paz alerta que cuidado dos 
idosos é “dever e responsabilidade de todos”

A Comissão Nacional 
Justiça e Paz (CNJP) 
lançou ontem um 
alerta sobre a situa-

ção dos mais velhos, lem-
brando que a pandemia 
“afecta de modo particu-
lar” os idosos, cujo cuidado 
é “dever e responsabilidade 
de todos”,

“Queremos salientar, so-
bretudo, que cuidar dos ido-
sos não pode ser tarefa ex-
clusiva do Estado. Todos, fa-
mílias e outras instituições, 
bem como cidadãos em ge-
ral, devem partilhar, com 
dedicação, a responsabili-
dade de garantir aos idosos 
a manutenção da sua dig-
nidade de pessoa até à sua 
morte”, afirma o organismo 
numa nota publicada esta 
quarta-feira.

A CNJP assinala que ao 
Estado “não compete tudo”, 
mas é a ele que “tem de se 
exigir a criação de uma po-
lítica de apoio aos idosos” 
onde estejam definidos ob-
jectivos e meios para “apli-
car com recurso a meios fi-
nanceiros próprios e de 
terceiros”.

“Sempre que possível, 
deve ser facilitada a perma-
nência do idoso em sua ca-
sa e com a sua família, sem 
ignorar que essa permanên-
cia exige muitas vezes vá-

rias formas de apoio exter-
no que têm faltado. Quan-
do esgotada essa possibi-
lidade, o recurso aos lares 
deve ser encarado”, salienta 
o documento.

O organismo católico de-
fende que o funcionamento 
dos lares “deve ser profunda-
mente alterado”, com refor-
ço de meios humanos e ma-
teriais, “e acréscimo de com-
participações do Estado”.

A CNJP considera que pa-
ra uma maior eficácia do 
serviço prestado nos lares 
“é necessária uma tipolo-
gia diferente” da actual com 
a “criação de lares especia-
lizados” e refere que apoiar 
o idoso “não é uma prática 
assistencialista facultativa”, 
mas “dar resposta a um di-
reito inalienável que ele ad-
quiriu ao longo da sua vida”.

O organismo da Confe-
rência Episcopal Portuguesa 
cita o Papa Francisco na sua 
mais recente encíclica Frate-
lli Tutti, sobre a fraternida-
de e a amizade social: “Iso-
lar os idosos e abandoná-los 
à responsabilidade de outros, 
sem um acompanhamento 
familiar e adequado e amo-
roso mutila e empobrece a 
própria família. Além disso, 
acaba por privar os jovens 
daquele contacto que lhes é 
necessário com as suas raízes 

e com uma sabedoria que a 
juventude, sozinha, não po-
de alcançar”. 

Para além da nota ‘Cuidar 
dos idosos: dever e responsa-
bilidade de todos’, a Comis-
são Nacional Justiça e Paz 
partilhou também uma re-
flexão, na qual sublinha que 
muitos idosos “morrem após 
um período de vida em que 
foram perdendo qualidades 
intelectuais, atingidos por 
doenças que condicionam o 
viver e, nalguns casos, que os 
deixam totalmente incapaci-
tados não podendo sobrevi-
ver sem apoio”.

O organismo de leigos ca-
tólicos reflete sobre a “per-
manência do idoso na sua 
residência”, “na família alar-
gada”, em Centros de Dia e 
em Lares de Idosos, alertan-
do para a “situação dos lares 
ilegais”, e “em unidades de 
cuidados paliativos”.

“A situação dos idosos de-
ve se objecto de atenção de 
todos. Os idosos não são “se-
res descartáveis”; pelo con-
trário são gente que deve ser 
respeitada e amada por to-
dos; Apoiar o idoso não é uma 
prática assistencialista facul-
tativa, é, antes, dar resposta a 
um direito -inalienável que 
ele adquiriu ao longo da sua 
vida”, conclui a Comissão Na-
cional Justiça e Paz.

nacional
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[Igreja Viva] Em primeiro 
lugar, como é que os Ban-
cos Alimentares têm lida-
do com as exigências desta 
pandemia?
[Isabel Jonet] Esta pande-
mia trouxe desafios mui-
to grandes a todas as insti-
tuições de apoio social, nas 
quais se incluem os Bancos 
Alimentares. As medidas 
tomadas pelo governo, in-
dispensáveis para prevenir 
o contágio da doença pro-
vocada pelo coronavírus, 
provocaram junto da po-
pulação mais pobre situa-
ções extremamente difíceis, 
até desesperadas. Foi muito 
importante acautelar o ris-
co de situações de ruptura 
de apoio alimentar, de iso-
lamento, de desespero. Vá-
rias IPSS e juntas de fregue-
sia encerraram algumas das 
respostas sociais de apoio 
disponibilizadas - como 
creches, infantários, ATL, 
centros de dia e de conví-
vio e distribuição de caba-
zes de alimentos; por ou-
tro lado, registou-se uma 
redução dos técnicos e au-

xiliares que colaboram nes-
tas instituições, na sua gran-
de maioria mulheres,  que, 
pelo encerramento das es-
colas e equipamentos esco-
lares,  se viram obrigados a 
ficar em casa em assistência 
à família, impossibilitan-
do assim a prestação de al-
guns dos apoios sociais.  E, 
ainda, foi restringido ou até 
proibido temporariamente 
o acesso aos voluntários que 
colaboram com essas insti-
tuições para evitar contá-
gios, assim como aos fami-
liares dos utentes no caso 
de lares de idosos e casas de 
acolhimento. Simultanea-
mente, várias Conferências 
de S. Vicente de Paulo que 
prestam apoio alimentar e 
companhia a muitas famí-
lias carenciadas, nomeada-
mente chegando à “pobreza 
envergonhada” – e que são 
constituídas por voluntários 
de idade em média supe-
rior a 75 anos –, tiveram de 
se resguardar dos contágios 
e,  para não suspenderem a 
actividade, tiveram de ser 
apoiadas. Sendo essencial 

respeitar as recomendações 
das autoridades de saúde 
pública, destinadas a redu-
zir os contágios, foi impor-
tante estruturar uma rede 
de distribuição alimentar 
de emergência que, acau-
telando a higiene e a segu-
rança, permita alimentar e 
apoiar quem tem baixos re-
cursos económicos.  Várias 
iniciativas de solidariedade 
entre vizinhos e paróquias 
surgiram, de forma espon-
tânea, com voluntários que 
se disponibilizam para fazer 
as compras aos mais idosos, 
evitando que estes saiam de 
casa. Neste caso, são pessoas 
que podem suportar o custo 
das suas compras e as con-
fiam a um voluntário do seu 

prédio ou da sua paróquia. 
[Igreja Viva] Apesar da so-
lidariedade que se notou, 
houve muitas pessoas que 
acabaram por ficar sem re-
de de apoio...
[Isabel Jonet] Sim. Por 
exemplo, ficaram sem qual-
quer apoio: as pessoas que 
habitualmente são apoiadas 
pelas IPSS que encerraram; 
as pessoas que não têm ca-
pacidade financeira para 
comprar os produtos de que 
necessitam, aquelas cuja 
única refeição era a refeição 
que consumiam na creche, 
infantário ou centro de dia; 
as pessoas que dependem 
do cabaz de alimentos que 
recebem semanal ou men-
salmente; e, a estas, acres-

cem as pessoas que ficaram 
numa situação de desem-
prego, de baixa por assis-
tência à família com a redu-
ção de rendimento ineren-
te, que viviam muitas ve-
zes já em grande fragilidade 
financeira. Por esta razão, 
com o apoio da ENTRAJU-
DA, e assente nos Bancos 
Alimentares foi criada em 
Março a Rede de Emergên-
cia Alimentar, desenvolvida 
com inscrição de necessi-
dades em plataforma infor-
mática, com ligação a uma 
IPSS ou junta de freguesia 
próxima da residência das 
pessoas, mobilizando um 
corpo de voluntários devi-
damente protegidos que, 
em horário e local definido, 

Isabel jonet é o rosto do banco alimentar 
contra a fome – que na verdade são 21 
bancos diferentes – há mais de 26 anos. 
a caminho do dia mundial das missões 
de 2020 (este domingo, dia 18), tentamos 
perceber como corre, neste momento, a 
exigente missão do apoio alimentar a quem 
precisa.

ENTREVISTA

"CONTINUAREMOS 
A ANGARIAR 
ALIMENTOS E 
A PROCURAR 
SEMPRE AJUDAR 
AS INSTITUIÇÕES"
JOÃO PEDRO QUESADO (ENTREVISTA)  
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novo período prolongado 
de crise para milhares de 
famílias?
[Isabel Jonet] Os Bancos 
Alimentares entregam pro-
dutos que recebem de em-
presas do sector agro-ali-
mentar, da agricultura, de 
mercados, de cadeias de 
distribuição, de particula-
res. São mais de 100 tone-
ladas por dia que podem 
ser distribuídas a institui-
ções que as levam à mesa 
de quem precisa sob a for-
ma de cabazes ou de refei-
ções confecionadas. Con-
tinuaremos a angariar ali-
mentos e a procurar sem-
pre ajudar as instituições 
que abastecemos, num tra-
balho em rede que permite 
gerar mais resultados. Pers-
pectivam-se tempos mui-
to difíceis e os Bancos Ali-
mentares procurarão ser in-
ventivos e obter mais ali-
mentos para que não falte o 
pão à mesa de quem preci-
sa. Muitas das famílias que 
estão hoje numa situação li-
mite têm filhos a cargo e é 
fundamental prestar-lhes o 
apoio de que carecem e si-
multaneamente orientá-las 
para outras saídas profissio-
nais que lhes permitam en-
contrar o seu próprio equi-
líbrio financeiro.

[Igreja Viva] Pessoalmen-
te, como tem sido dirigir a 
Federação desde que é pre-
sidente e, especificamente, 
neste período?
[Isabel Jonet] Tem sido um 
desafio muito exigente e só 
com boas equipas, em cada 
um dos 21 Bancos Alimen-
tares e na ENTRAJUDA, é 
que tem sido possível. É 
um privilégio poder traba-
lhar com os colaboradores 
permanentes e com os vo-
luntários que, lado-a-lado e 
em perfeita sintonia, sabem 
que são essenciais e encon-
tram sentido no seu traba-
lho. Manter a segurança sa-
nitária, combater o medo 
e manter a actividade diá-
ria implica um equilíbrio 
exigente.

[Igreja Viva] Vê o que faz 
como uma missão?
[Isabel Jonet] Se não fos-
se por amor, não teria sen-
tido estar como voluntária 
ao serviço dos Bancos Ali-
mentares e dos mais pobres 
desde há mais de 26 anos. 
É uma missão que realizo 
com muito gosto e que me 
fez ver a vida com outros 
olhos, encontrando pessoas 
extraordinárias.

possam realizar o transpor-
te das refeições confeccio-
nadas ou dos produtos pa-
ra as IPSS ou até para casa 
dos mais frágeis, reduzin-
do o número de pessoas em 
circulação mas garantindo 
o abastecimento. Esta Rede 
também envolve estrutu-
ras já existentes e canais já 
montados. Em termos logís-
ticos, os Bancos Alimentares 
tiveram também um desa-
fio muito grande para acau-
telar a segurança e adop-
taram várias medidas pa-
ra garantir que não era in-
terrompido o fornecimento 
de alimentos às instituições 
apoiadas.

[Igreja Viva] No período da 

Páscoa, em lugar da tradi-
cional recolha de alimentos, 
recorreu-se preferencial-
mente aos vales. Tem havi-
do boa adesão a esta forma 
de contribuição?
[Isabel Jonet] A tradicional 
campanha de recolha em 
supermercados, que se rea-
liza habitualmente no ulti-
mo fim de semana de Maio, 
teve de ser reinventada re-
correndo às doações de ali-
mentos online, pelo site ali-
mentestaideia.pt e propon-
do vales nas caixas dos su-
permercados. O resultado 
foi muito positivo, com am-
pla adesão de muitas pes-
soas e empresas, mas na-
da substitui o voluntariado, 
na alegria e na partilha mas 
que, este ano, não pode ser 
mobilizado.

[Igreja Viva] Tem havido 
dificuldades em responder 
às necessidades que surgem 
nas várias entidades?
[Isabel Jonet] Registou-se 
um acréscimo muito gran-
de dos pedidos e muitas 
pessoas ficaram numa si-
tuação que lhes era total-
mente estranha: de forma 
inesperada e brusca ficaram 
sem rendimento ou remu-
neração, impedidas de tra-
balhar, ou com cortes mui-
to significativos no seu ven-
cimento. A resposta tem de 
ser dada com amor e procu-
rando que conservem a es-
perança. O alimento é fun-
damental mas muitas vezes 
estas famílias têm várias ou-
tras necessidades e foi pre-
ciso garantir uma articula-
ção com as instituições que 
no terreno lhes podem acu-
dir. São muitos os pedidos 
de ajuda e foi necessário 
procurar outras fontes de 
abastecimento.

[Igreja Viva] Quantas pes-
soas é que os Bancos Ali-
mentares estão, neste mo-
mento, a apoiar?
[Isabel Jonet] Neste mo-
mento, os 21 Bancos Ali-
mentares contribuem pa-
ra a alimentação de cerca 
de 440 mil pessoas, apoia-
das por cerca de 2.800 ins-
tituições de solidariedade, 
na sua maioria centros so-
ciais paroquiais ou entida-
des de matriz católica, mas 
também respostas prestadas 
por câmaras municipais ou 
juntas de freguesia que as 
estruturaram em resposta a 
esta crise.

[Igreja Viva] Como é que 
se planeia enfrentar um 

É um privilégio 
poder trabalhar com 
os colaboradores 
permanentes e com os 
voluntários que, lado-
a-lado e em perfeita 
sintonia, sabem que são 
essenciais e encontram 
sentido no seu trabalho.
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Ex 22, 20-26 
Leitura do Livro do Êxodo
Eis o que diz o Senhor: “Não prejudicarás 
o estrangeiro, nem o oprimirás, porque 
vós próprios fostes estrangeiros na 
terra do Egipto. Não maltratarás a viúva 
nem o órfão. Se lhes fizeres algum mal 
e eles clamarem por Mim, escutarei 
o seu clamor; inflamar-se-á a minha 
indignação e matar-vos-ei ao fio da 
espada. As vossas mulheres ficarão 
viúvas, e órfãos os vossos filhos. Se 
emprestares dinheiro a alguém do meu 
povo, ao pobre que vive junto de ti, não 
procederás com ele como um usurário, 
sobrecarregando-o com juros. Se 
receberes como penhor a capa do teu 
próximo, terás de lha devolver até ao pôr 
do sol, pois é tudo o que ele tem para 
se cobrir, é o vestuário com que cobre 
o seu corpo. Com que dormiria ele? Se 
ele Me invocar, escutá-lo-ei, porque sou 
misericordioso”. 
    
Salmo responsorial
Salmo 17 (18), 2-3.7.47.51ab (R. 2)    
Refrão: Eu Vos amo, Senhor: sois a 
minha força.

LEITURA II 1 Tes 1, 5c-10
Leitura da Primeira Epístola 
do apóstolo São Paulo aos 
Tessalonicenses
Irmãos: Vós sabeis como procedemos no 
meio de vós, para vosso bem. Tornastes-
vos imitadores nossos e do Senhor, 
recebendo a palavra no meio de muitas 
tribulações, com a alegria do Espírito 
Santo; e assim vos tornastes exemplo 

“Amarás o Senhor com todo o teu coração”

itinerário

do mandamento de amar a Deus e ao 
próximo, está o amor de Deus por cada 
um de nós.
Todos temos necessidade de ser amados, 
sentirmo-nos amados. A falta de afecto 
deixa-nos dispersos e perdidos. A 
ausência de afecto descamba no sem 
sentido do ser e da existência.
O amor unifica o ser e dá sentido à vida. 
É o eixo à volta do qual gira toda a nossa 
existência humana. Assim é também 
no Evangelho, isto é, nas palavras e nas 
obras de Jesus Cristo.
Lembremos a sequência desta ‘série’: 
tudo começa com ‘um cântico de amor’ 
mais forte do que a morte, o amor 
da ressurreição; apesar das nossas 
infidelidades, Deus nunca desiste de nos 
convidar para o banquete da caridade; 
desperta, então, o nosso desejo de 
testemunhar este vínculo de amor, na 
prática das obras de misericórdia.
O amor a Deus e ao próximo tem mais 
possibilidades de germinar e frutificar 
em nós, quando, de coração agradecido, 
reconhecemos que somos amados, 
sempre e desde sempre. Isto enche-nos 
de paz e de alegria, invade-nos de um 
desejo profundo de testemunhar o amor. 
Há, portanto, um mandamento prévio 
ao amar a Deus e ao próximo: deixar-se 
amar, sentir-se amado por por Deus.

A caridade dá que fazer!
A experiência nuclear na vida de cada 
pessoa é amar e ser amada. Deixa marca 
profunda em quem ama e em quem é 
amado.
Reduzir o amor a um sentimento é 
pouco, muito pouco! O cristão eleva-o 
à categoria de virtude que procede do 
próprio Deus e contagia todo o mundo.
O amor ultrapassa o âmbito sentimental: 
também entra no da convicção e do 
compromisso. Claro, quando é uma 
experiência agradável, amar é um prazer 

para todos os crentes da Macedónia e da 
Acaia. Porque, partindo de vós, a palavra 
de Deus ressoou não só na Macedónia 
e na Acaia, mas em toda a parte se 
divulgou a vossa fé em Deus, de modo 
que não precisamos de falar sobre ela. 
De facto, são eles próprios que relatam o 
acolhimento que tivemos junto de vós e 
como dos ídolos vos convertestes a Deus, 
para servir ao Deus vivo e verdadeiro 
e esperar dos Céus o seu Filho, a quem 
ressuscitou dos mortos: Jesus, que nos 
livrará da ira que há-de vir.     
  
EVANGELHO Mt 22, 34-40
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo, os fariseus, ouvindo 
dizer que Jesus tinha feito calar os 
saduceus, reuniram-se em grupo, e um 
doutor da Lei perguntou a Jesus, para 
O experimentar: “Mestre, qual é o maior 
mandamento da Lei?”. Jesus respondeu: 
“«Amarás o Senhor teu Deus com todo 
o teu coração, com toda a tua alma e 
com todo o teu espírito». Este é o maior 
e o primeiro mandamento. O segundo, 
porém, é semelhante a este: «Amarás o 
teu próximo como a ti mesmo». Nestes 
dois mandamentos se resumem toda a 
Lei e os Profetas”.       

REFLEXÃO
A palavra de Deus coloca-nos diante do 
essencial: o imperativo do amor. Assim 
se expressa o maior mandamento da 
Lei: “Amarás”. O exemplo vem do próprio 
Deus, fonte e meta do amor.

“Amarás”
Jesus Cristo, quando fala de fazer o bem 
ou amar, tem sempre como referência 
a maneira de ser e de agir de Deus. 
Por isso, convém lembrar que, antes 

que satisfaz e ilumina interiormente. 
Mas, se o amor é fonte de dor já é bem 
mais difícil vivê-lo como convicção e 
compromisso.
Ao promover a cultura da caridade como 
imperativo cristão ficamos conscientes 
de que a caridade dá mesmo muito que 
fazer!

Onde há amor há um olhar
Somos chamados a ser ‘bons 
samaritanos’. Há de ser esse o nosso 
fazer de cada dia, o nosso estilo de vida. 
Sejamos ativos e criativos, generosos e 
ousados no exercício da caridade. Não 
podemos mais desviar o nosso olhar do 
irmão.
“Fomos criados para a plenitude, que só 
se alcança no amor. Viver indiferentes 
à dor não é uma opção possível; não 
podemos deixar ninguém caído «nas 
margens da vida»” (Carta Encíclica sobre 
a fraternidade e a amizade social, 68).
Pedro Casaldáliga, bispo brasileiro 
defensor dos pobres e dos povos 
indígenas, falecido no passado mês de 
agosto com 92 anos, dizia que as causas 
valiam mais do que a vida. Deixou-nos 
este testemunho: “No final do Caminho 
me dirão: — E tu viveste? Amaste? E eu, 
sem dizer nada, abrirei o coração cheio 
de nomes”. Quantos nomes é que tens 
inscritos no teu coração?

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

Semear esperança
Acólitos
A concretização prática de qualquer 
ministério eclesial deve ser a aplicação do 
duplo mandamento que resume toda a Lei 
e os Profetas. Antes de se preocupar com 
o asseio das alfaias, a beleza dos gestos 
rituais ou o conhecimento das cerimónias, 

XXX DOmingo Comum

Mantendo o caminho bifurcado e o baú da semana anterior, 
um arranjo floral brotará de dentro do baú.
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o acólito, como qualquer cristão, deve 
procurar amar a Deus sobre todas as 
coisas e ao próximo como a si mesmo.

Leitores
Sejam quais forem as circunstâncias da 
vida presente, a Palavra de Deus deve 
ser sempre recebida com a alegria do 
Espírito Santo. Melhor ainda, a alegria é 
o fruto e o sinal de que a Palavra foi bem 
acolhida. Para suscitar esse acolhimento 
alegre e gerador de alegria, o leitor deve 
agir como Paulo que se dá a si próprio 
como exemplo desse acolhimento. 
Quando proclamo a Palavra, eu mostro 
que sou o primeiro destinatário da alegria 
do Evangelho?

Ministros Extraordinários 
da Comunhão
A devoção à Sagrada Eucaristia, 
presença de Deus no meio de nós, deve 
ser acompanhada pela atenção ao irmão 
que, de forma diferente, é também 
presença real de Deus no meio de nós. 
Podemos mesmo dizer que a qualidade 
do meu amor fraterno confirma ou não a 
qualidade do meu amor a Deus.

Celebrar com esperança
Pai Nosso
Valorizar a oração dominical, fazendo-a 
cantada e/ou convidando a assembleia 
a rezá-la de braços abertos, conforme o 
que se achar mais oportuno.
Homilia
. A partir da primeira leitura pode 
salientar-se o amor de Deus, na 
preocupação por ensinar a conviver, 
para se formar um verdadeiro povo. 
Amor este que se torna mais radical 
e desafiador no binómio de Deus e 
Homem. É impossível estar em relação 
com Deus sem estar em relação com 
o próximo. É impossível estar em paz 
consigo próprio se se recusa esta dupla 
relação. Acolher o outro, amá-lo como a 
si mesmo (e acolher-se a si mesmo como 
um outro!) é também acolher Deus que 
está em nós, como nós estamos n’Ele. 
Nós não existimos senão em relação, em 
aliança, em harmonia. Do mesmo modo 
que Deus Trindade é relação, amor.
. Paulo deixa-se levar pela alegria e 
pelo entusiasmo e, por isso, exprime a 
estima profunda pela comunidade de 
Tessalónica. Parece importante que os 

sacerdotes possam “elogiar” o quanto 
a comunidade paroquial tem crescido e 
aprofundado a relação com Cristo, a partir 
de dados visíveis.
. O Papa Francisco, na Carta Encíclica 
Fratelli Tutti, evoca o cuidado pelo dom 
gratuito de si na relação com os outros: 
“Quem não vive a gratuidade fraterna, 
transforma a sua existência num comércio 
cheio de ansiedade: está sempre a medir 
aquilo que dá e o que recebe em troca. 
(...) Recebemos a vida de graça; não 
pagaremos por ela. De igual modo, todos 
podemos dar sem esperar recompensa, 
fazer o bem sem pretender outro tanto da 
pessoa que ajudamos (FT 140).

Oração Universal
Caríssimos cristãos: oremos para que os 
discípulos de Jesus ponham em prática o 
duplo mandamento do amor, inscrito no 
coração de cada pessoa, dizendo com fé e 
humildade:
R. Deus de amor, ouvi-nos.

1. Pelo Papa Francisco, pelos bispos 
e sacerdotes, pelos diáconos e fiéis, 
para que se entreguem, com ardor e 
entusiasmo, ao serviço do Deus vivo e da 

sua Palavra, oremos.

2. Pelos povos onde a guerra e a violência 
parecem não ter fim e pelas famílias onde 
já não há amor, para que sintam renovada 
a esperança em Deus, oremos.

3. Pelos pobres, os explorados e os órfãos 
e por aqueles que a sociedade põe de lado, 
para que encontrem quem os ame e os 
acolha, oremos.

4. Pelos cristãos perseguidos, pelos 
homens e mulheres não violentos, para 
que sintam a força de Deus nos combates 
que tiverem de travar, oremos.

5. Pela nossa assembleia dominical, para 
que a Palavra que nela escutámos nos 
leve a falar e a viver como Jesus, oremos.

Senhor, Pai santo, que sabeis amar e 
perdoar sempre, concedei a estes vossos 
filhos, que escutaram a vossa Palavra, a 
graça de Vos imitar no amor e no perdão. 
Por Cristo, Senhor nosso.
R. Ámen.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Aproximai-vos do Senhor – F. Silva
— Apresentação dos dons: Onde há caridade verdadeira 
– C. Silva 
— Comunhão: Dou-vos um mandamento novo – F. Silva
— Final: Deus é Pai, Deus é Amor – F. Silva

Eucologia
Orações presidenciais: Orações para o Domingo 
XXX do Tempo Comum (Missal Romano, 422)
Prefácio e Oração Eucarística: Oração Eucarística 
V/C, com prefácio próprio (Missal Romano, 1169-
1173)

Viver na esperança
Durante esta semana, somos desafiados a 
colocar a nossa atenção no amor a Deus e a 
nós próprios, fazendo-o reflectir nos gestos, 
atitudes e palavras que temos para com o 
próximo. 

A versão completa do subsídio litúrgico encontra-se
disponível em www.arquidiocese-braga.pt/liturgia/
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Este livro quer mostrar que há “outra 
organização” necessária, que vai muito 
além da meramente institucional 
e é sumamente importante: a 
reorganização da comunidade sob a 
liderança do Espírito. Neste sentido, 
alude-se a uma dupla perspectiva: 
tomar o Espírito como o grande 
protagonista da comunidade e, 
simultaneamente, os membros da 
comunidade como colaboradores 
dessa transformação, cada um 
segundo o seu dom e o seu ministério.

É possível outra 
comunidade 

José García Paredes
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Formação para novos ministros extraordinários 
da Comunhão é em Novembro

Coordenadores Paroquiais de Catequese de Famalicão 
interpelados a “ver com o coração”

Vai ter lugar, nos dias 13, 14 e 15 de 
Novembro, a formação de novos 
ministros extraordinários da Comu-
nhão (MEC). As inscrições, obriga-
tórias, estão abertas até ao dia 31 de 
Outubro. 
No dia 13 de novembro, sexta-feira, 
os MEC participarão na formação, 
através de uma plataforma onli-

ne, desde suas casas. Já no dia 14, a 
formação acontecerá no Espaço Vi-
ta, das 9 horas às 19h30. Para isso, 
os candidatos devem usar máscara, 
manter o distanciamento social e le-
var a cabo a higienização frequente 
das mãos.
O culminar desta jornada aconte-
cerá com o rito de nomeação dos 

novos MEC, na Capela Imaculada, 
também no dia 14, ao final da tar-
de. Já no dia 15, os novos MEC de-
vem ser fornecidos na comunidade 
que vão servir, com um rito pró-
prio, que será entregue aquando da 
formação.
Para proceder à inscrição, deve ser 
preenchida “devida e criteriosamen-
te” a respectiva ficha de inscrição,  
que pode ser descarregada, preen-
chida, autenticada e entregue nos 
Serviços Centrais da Arquidiocese. 
Também existe a possibilidade de 
inscrição através de um questioná-
rio online, que só será validado após 
a entrega nos Serviços da Arquidio-
cese de um documento de autori-
zação do pároco ou capelão da co-
munidade em que o MEC exercerá o 
impacto, cujo modelo será enviado 
directamente por e-mail. Os links da 
ficha de inscrição e do questionário 
estão disponíveis no site da Arqui-
diocese de Braga.

A equipa arciprestal de catequese 
de Vila Nova de Famalicão promo-
veu  na passada sexta-feira um en-
contro destinado aos coordenado-
res paroquiais de catequese de todas 
as paróquias do arciprestado, com 
vista à preparação do ano pastoral 
2020-2021, em que somos particu-
larmente desafiados a edificar “Uma 
Igreja Sinodal e Samaritana”, vendo 
o mundo e os irmãos com os olhos 
do coração.
Depois do acolhimento e de um mo-
mento de oração e reflexão inicial, 
que convidou cada um elevar o cora-
ção, erguendo e fixando o olhar em 

Deus, foi tempo de recordar o objec-
tivo proposto pela Arquidiocese de 
Braga para o presente ano pasto-
ral. Assim, neste primeiro ano de um 
triénio dedicado à terceira virtude 
teologal, o objectivo geral interpela, 
precisamente, a “viver intensamen-
te a caridade para oferecer um rosto 
sinodal e samaritano à Igreja, que se 
faz próxima para cuidar e acompa-
nhar como Jesus Cristo, Bom Sama-
ritano”, devendo este ser concretiza-
do através de múltiplos desafios.
Posto isto, foram apresentadas al-
gumas datas importantes para este 
ano pastoral, não esquecendo um 

momento de diálogo e partilha so-
bre as exigências de fazer catequese 
em tempos de pandemia, sem com-
prometer a segurança e o bem-es-
tar de todos os agentes implicados, 
lembrando-se que “cada encontro é 
sempre um encontro com Cristo Je-
sus e a alegria de evangelização e a 
confiança no Senhor nunca devem 
abandonar o catequista e todo aque-
le que anuncia a Palavra de Deus”.
O encontro terminou com uma ora-
ção final que, sob o mesmo mote da 
caridade, a todos recordou o que é 
preciso para podermos “ver com o 
coração”.


