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Breves

Nobel da Paz atribuído a 
activistas contra a violência 
sexual em contexto de guerra
O Comité Norueguês do Nobel decidiu atribuir o 
galardão correspondente à paz a Nadia Murad, 
uma iraquiana yazidi que foi raptada e escravi-
zada pelo Daesh, e a Denis Mukwege, um médi-
co congolês que operou dezenas de milhares de 
mulheres violadas de forma bárbara.
“Cada um deles contribuiu à sua maneira para dar 
maior visibilidade à violência sexual em tempo 
de guerra para que os seus responsáveis respon-
dam pelas suas acções”, justificou o comité quan-
do apresentou o prémio. “Nadia é a testemunha 
que denuncia os abusos cometidos contra si e 
outras”, afirmou a porta-voz do Comité Norue-
guês do Nobel, Berit Reiss-Andersen. Mukwe-
ge tornou-se no “símbolo mais unificador da luta 
para acabar com a violência sexual nas guerras”.

Aquecimento global pode ser 
limitado a 1,5 graus se houver 
esforço
Se a emissão de gases com efeito de estufa con-
tinuar a crescer ao ritmo actual, o aquecimento 
global deverá ultrapassar a barreira dos 1,5 graus 
Celsius, entre 2030 e 2052, alertam os especia-
listas do Painel Intergovernamental para as Alte-
rações Climáticas (IPCC, na sigla em inglês), num 
documento apresentado num encontro promovi-
do pelas Nações Unidas, na Coreia do Sul.
O relatório explora alternativas para limitar o 
aquecimento a 1,5 graus em vez de dois graus, 
meta estabelecida no Acordo Climático de Paris. 
Para os especialistas, os efeitos para o planeta 
serão “muito menos catastróficos” se a barreira 
mais ambiciosa for alcançada. Pode impedir, por 
exemplo, a extinção de espécies, destruição das 
barreiras de coral e reduzir a subida do mar.

opinião

Olhares - 12

João Aguiar Campos
Padre

Nunca fui pároco. Dois 
meses de substituição 
de um colega não me 
concederam, de fac-

to, tão digno estatuto…
Tenho pelos párocos — a co-
meçar pelo meu — um apre-
ço muito profundo. Mormen-
te porque já pude apreciar 
mais de perto a sua solidão, as 
muitas horas de estrada para 
servirem diversas paróquias, 
a fadiga de celebrações para 
um reduzido e envelhecido 
número de crentes, a falta de 
tempo para a formação con-
tínua de que necessitam ou a 
ausência de pessoas capazes 
de sintonizarem, respeitosa-
mente, com as suas alegrias e 
perplexidades.

Muitos dos párocos que co-
nheço envelhecem em terras 
sem futuro, donde já saíram es-
colas e apoios à saúde e donde 
se afastaram serviços adminis-
trativos. São, por isso, hoje, essas 
aldeias, uma espécie de reserva 
de gente encarquilhada onde 
chegam turistas, incrédulos pe-
rante a  simples falta de um café 
onde possam ser indemnizados 
do sacrifício de uma viagem. 
“Ui, que terra esta!”

A estes locais sem futuro 
nem os políticos se deslocam: 
arranjam sempre quem ali 
vá, em tempos eleitorais, co-
lar dois cartazes e deixar uma 
bandeira que o vento acena, 
enfastiado.

Fechadas as escolas, aban-
donadas as residências, espre-
mido o sangue dos mais no-
vos, o pároco é o pouco que 
ali resta; mas a quem também 
resta pouco!…

Há dois ou três domingos 
celebrei na minha aldeia na-
tal. Acabava de me paramen-
tar quando me vieram dizer: 
“João, quando quiseres en-
tra, que não temos gente pa-
ra cantar. Mas F… faz as duas 

leituras. Cá estamos os do 
costume!”

Quando olhei do altar o 
corpo da pequena igreja e 
saudei o grupo, apeteceu-me 
dizer o nome de cada um dos 
presentes; e di-lo-ia sem erro 
nem hesitação. 

Hoje arrependo-me de o 
não ter feito, ajudando cada 
uma daquelas pessoas a sen-
tir-se ternamente acolhida, 
desafiada a celebrar a fé e a 
dizê-la com palavras recorta-
das pela solidão, o reumatis-
mo e outras enfermidades.

No final, a caminho do 

cemitério onde fui “ver” os 
meus, perguntei a uma se-
nhora: “Então, como vai 
isso”?.

Ouvi: “Oh meu filho, co-
mo queres que vá?…”.

Não fui capaz de respon-
der. Ou, melhor, respondi 
com um beijo naquela cabeça 
branca — ouvindo uma grati-
dão quase soluçada: “Deus te 
ajude, Deus te ajude!… Quan-
do cá estás é uma alegria!…”. 

Humedeci; porque a ver-
dade é que nunca pensei que, 
às portas dos 69 anos, poderia 
parecer um dos mais jovens 
do sítio!…

Num ambiente assim, a re-
petir-se noutros espaços geo-

gráficos, como organizar o ser-
viço religioso às comunida-
des?… Como potenciar e tornar 
saudável para si e os demais a 
presença do padre — em espe-
cial se recentemente saído do 
Seminário?… Como fazer com 
que viva o seu ministério sem 
se deixar absorver demasia-
do pelas estruturas que preci-
sam de vida? … Como ajudá-lo 
a sentir-se mais que um envia-
do, um amigo?… Como asse-
gurar-lhe proximidade e aten-
ção respeitosas?… Como cons-
truir a fraternidade presbiteral 
com os párocos vizinhos, sem 

desrespeito pela singularida-
de e a vida privada?… Como 
integrá-lo  em ambientes que, 
não raro, são estranhos àque-
le em que nasceu e cresceu?… 
Como encontrar uma ligação 
orientadora que vá além do la-
ço canónico da reverência e da 
obediência?…

As perguntas que deixo são 
perguntas soltas, que não obe-
decem sequer a uma ordem 
muito pensada. Outras sensi-
bilidades podem, de facto, es-
crever interrogações diferen-
tes. Mas eu escrevo estas, pen-
sando que seria bom olhá-las 
de frente. 
Sem faz de conta nem psico-
logia de avestruz!…
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O
mês de Outubro é, 
este ano, também 
o mês do sínodo 
dos bispos sobre os 
jovens. Aguardado 

pelos jovens e o resto da co-
munidade católica, o sínodo 
toca nos mais variados temas.

[Igreja Viva] Neste mês de Ou-
tubro os bispos dedicam-se, 
em sínodo, ao tema dos jovens, 
a fé e o discernimento vocacio-
nal. Quão importante é este sí-
nodo para definir melhor o pa-
pel dos jovens na Igreja?
[Cón. Avelino Amorim] Não 
podemos querer que seja o 

Em conjunto, Alberto gonçalves e O Cónego aVELINO amorim 
coordenam o departamento arquidiocesano da pastoral de 
jovens. ambos concordam que a mudança na relação dos 
jovens com a Igreja não se dá no sínodo que ocorre este mês, 
mas nas comunidades.

ENTREVISTA

"É UMA FORMA DE AGITAR 
AS ÁGUAS"
JOÃO PEDRO QUESADO (TEXTO) / FLÁVIA BARBOSA (FOTOS)

sínodo a definir todas as coi-
sas. Acho que o sínodo é so-
bretudo uma forma da Igre-
ja reconhecer a importân-
cia dos jovens. Mas depois as 
igrejas locais precisam tam-
bém de reconhecer e de en-
contrar esse espaço para os 
mesmos jovens, senão o ris-
co é de pensarmos que tu-
do se resolve a partir de ci-
ma e não termos sequer o lu-
gar dos jovens nas comuni-
dades concretas. Penso que, 
sobretudo, reconhece a im-
portância e estabelece crité-
rios de acção da Igreja na sua 
relação com os jovens, e isso 

é sempre uma temática em 
aberto.
[Alberto Gonçalves] Até 
porque o sínodo começou 
de baixo para cima, e não 
de cima para baixo. Ou seja, 
o primeiro momento foi o 
momento da escuta. E quise-
ram ouvir os jovens, inicial-
mente, pelas equipas dioce-
sanas, depois com inquéri-
tos públicos, tanto do Vati-
cano como das igrejas locais. 
Ou seja, é um trabalho que 
parte do Vaticano, da Igreja, 
mas onde se escuta primeiro 
as bases para depois dar res-
postas a partir daí.

[Igreja Viva] Como é que a 
Igreja pode acompanhar me-
lhor os jovens?
[Cón. Avelino Amorim] Eu 
não entendo muito a pasto-
ral juvenil como uma forma 
da Igreja acompanhar os jo-
vens, propriamente, porque 
se não parece que estamos de 
lado. Quem acompanha es-
tá sempre ao lado mas pode 
correr o risco de estar de la-
do. É nesse sentido também 
que a nossa diocese a entende 
desde 2004, depois de uma 
reflexão muito profunda de 
alguns anos que fez sobre a 
pastoral de jovens, tomando 
a decisão de integrar no de-
partamento de educação cris-
tã e não tanto no apostolado. 
A pastoral de jovens é a opor-
tunidade que a Igreja dá aos 
próprios jovens de encon-
trarem dentro de si um lu-
gar de crescimento da sua fé, 
da sua relação pessoal com 

Cristo e da sua vivência co-
munitária da mesma fé. Por-
tanto penso que, mais do que 
acompanhar, é proporcionar 
aos jovens esta possibilidade,  
é permitir que possam fa-
zer este caminho pessoal, no 
contexto de uma comunida-
de mas sempre com esta re-
ferência de uma etapa muito 
concreta da vida onde a ma-
turidade da fé não pode ser 
dada como adquirida e por-
tanto há ainda um caminho a 
percorrer do próprio.

[Igreja Viva] Nas conclusões 
da reunião pré-sinodal, os jo-
vens consideram que a Igre-
ja não deve ter medo de ser 
vista como vulnerável e de-
ve admitir os seus erros pa-
ra ser crível. Isto ainda não 
acontece?
[Alberto Gonçalves] A Igreja 
é feita por homens. Podemos 
falhar.
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[Cón. Avelino Amorim] E fa-
lhamos. Não podemos ter 
essa pretensão de nunca fa-
lhar. Não podemos ter a pre-
tensão de não admitir quan-
do falharmos e esse é um la-
do, talvez, que os jovens es-
peram muito da Igreja, que é 
encontrar na Igreja um rosto 
da Verdade. De outra forma, 
humilhar-se-ia a Igreja a si 
própria, não é? Mas eu pen-
so que não é só em relação 
à Igreja, é em relação a tudo. 
É verdade que hoje temos 
uma ideia global de que os 
jovens parecem não se im-
portar muito com certos va-
lores, mas eu não estou con-
vencido disso, acho o con-
trário. Mas cá está, se é Je-
sus Cristo que está ao centro, 
se é um caminho de busca e 
de procura de Jesus Cristo, 
ele não pode passar ao lado 
da Verdade. Esse é um tra-
balho que a Igreja tem feito 
ultimamente, julgo que nem 
sempre valorizado, seja fo-
ra ou dentro da Igreja. Às ve-
zes pensamos que quando a 
Igreja pede perdão e assu-
me os seus erros que possa, 
de alguma forma, estar a re-
petir-se, mas não, acho que é 
importante. Como nós pró-
prios... Em todas as celebra-
ções batemos com as mãos 
no peito, isto é, estamos a re-
conhecer esta nossa condi-
ção. Mais grave seria não ad-
mitir os erros. Aí sim, penso 
que a Igreja perderia com-
pletamente os jovens.

[Igreja Viva] No mesmo do-
cumento podemos ler, repe-
tidamente, que os jovens pro-
curam melhores explicações 
para alguns dos ensinamen-
tos da Igreja e questões mais 
complexas, e que as “respos-
tas simplistas não são sufi-
cientes”. Como é possível me-
lhorar neste aspecto?
[Cón. Avelino Amorim] Pen-
so que a Igreja tem feito aí um 
grande caminho. Muitos dos 
jovens frequentam a nossa ca-
tequese, passam dez anos em 
formação catequética, mas is-
so não significa que no final 
do percurso estejam esclare-
cidas as questões da fé. Aliás, 
também vemos os responsá-
veis pela catequese a fazer es-
sa avaliação e a procurar ca-
minhos nesse sentido. A ca-
tequese de hoje é mais expe-
riencial, mais expositiva, mais 
fundamentada na Palavra de 
Deus e, portanto, no sentido 
de ser mais aplicado à vida e 
às suas circunstâncias. Esse é, 
também para nós, pastoral ju-
venil, um desafio que se colo-
ca, que também nos diz que, 

se calhar, naquilo que é a nos-
sa proposta – o aprofunda-
mento e o esclarecimento das 
questões da fé –, isso não está 
muito presente. Às vezes cor-
remos o risco – e penso que 
hoje esse é um risco muito 
forte – que a pastoral dos jo-
vens se faça muito de activi-
dades e de realizações que são 
importantes mas que podem 
não ser o centro daquilo que 
é a pastoral de jovens. O vo-
luntariado e outras acções nós 
também podemos encontrar, 
e ainda bem, fora do âmbi-
to da Igreja. O que é que nós 
podemos oferecer como mais 
específico? É esta questão da 
fé.
[Alberto Gonçalves] E de es-
clarecer a fé. A questão da for-
mação de animadores é para 
nós uma preocupação cons-
tante, até porque queremos 
que os nossos animadores te-
nham boa formação e promo-
ver formação para que depois 
possam esclarecer os jovens, 
porque ao fim de dez anos 
de catequese há muitas coisas 
que ainda não estão consoli-
dadas e há muitas coisas que 
ainda não estão esclarecidas.
[Cón. Avelino Amorim] E ain-
da que estejam esclarecidas, 
cada etapa da vida coloca-nos, 
muitas vezes, as questões de 
outra forma. Isto é, não é dar 
como adquirido que na infân-
cia, na adolescência, há um 
percurso, e isso significa que 
a nossa questão da fé fica re-
solvida toda a vida. A juventu-
de coloca outras questões à fé 
que a adolescência não colo-
ca, como a idade adulta ou a 
terceira idade. Cada idade co-
loca as suas questões. Nunca 
pode passar ao lado, também, 
de um percurso formativo. 
E hoje em dia tenho algu-
mas dúvidas que esta dimen-
são formativa esteja presente, 
também no caminho da pas-
toral dos jovens e dos nossos 
grupos. Outra preocupação 
do departamento, a nível dio-
cesano, será procurar todos 
os anos oferecer algum subsí-
dio simples, mas que permi-
ta, também, aos nossos gru-
pos de jovens aprofundar a fé 
a partir da temática diocesana 
da pastoral de cada ano.

[Igreja Viva] Quanto aos en-
sinamentos da Igreja, o do-
cumento pré-sinodal fala-
va especificamente das ques-
tões do aborto e da eutanásia. 
Como é que é possível trans-
mitir melhor a mensagem, 
principalmente aos que não 
se identificam tanto com es-
ses ensinamentos e procuram 
respostas mais concretas?

[Cón. Avelino Amorim] Os jo-
vens só poderão compreen-
der determinadas indica-
ções da Igreja se perceberem 
a fundamentação que a Igre-
ja dá para essas questões. Se 
não entendemos a perspecti-
va da vivência do amor, da se-
xualidade e de tantas outras 
questões à luz daquilo que a 
Igreja entende a partir de Je-
sus Cristo, como é que pode-
mos compreender que a Igre-
ja diga não ao aborto? Se não 
entendemos a vida como um 
valor fundamental, como es-
se grande dom que nos é ofe-
recido e que nos é dado a vi-
ver em todas as circunstân-
cias e que passa muitas vezes, 
também – embora nós dis-
pensássemos isso de uma for-

ma muito fácil – pela dor, pe-
la doença, pela experiência da 
nossa fragilidade, como é que 
poderemos entender a posi-
ção da Igreja relativamente à 
eutanásia?
[Alberto Gonçalves] A questão 
é que eles escutam muito aqui-
lo são os títulos dos jornais, 
aquilo que aparece no Face-
book. Precisamos de aprofun-
dar esses temas com todas as 
verdades, de um lado e do ou-
tro, com os argumentos válidos 
de um lado e do outro, e mui-
tas vezes, a posição da Igreja até 
é aquela que eles dizem «real-
mente até é verdade, nunca me 
tinha apercebido disto».

[Igreja Viva] Concordam 
com a afirmação de que a 

Igreja presta, por vezes, mais 
atenção às instituições do 
que a Cristo e às pessoas que 
constituem a Igreja e as suas 
comunidades?
[Cón. Avelino Amorim] Por 
vezes, é possível que o faça. 
Também é impossível passar-
mos ao lado da Igreja sem es-
ta dimensão de instituição. Se 
não fosse, não estaríamos mi-
nimamente organizados. Pen-
so que pode ser uma crítica a 
algum institucionalismo e que 
isso tenha um peso mais for-
te no quotidiano do que pro-
priamente a relação pessoal 
e o encontro, que são funda-
mentais na vida da fé. Mas 
também penso que isso é ine-
vitável, isto é, não podemos 
agora esperar nem podemos 
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Se não há esta 
dimensão do 
aprofundamento da 
fé, mas também da 
espiritualidade e 
da oração, podemos 
ter os jovens a 
realizar muitas 
coisas mas não 
serem propriamente 
Igreja. Somos um 
movimento eclesial 
ou associativo?
Há uma diferença!

a questão dos jovens na Igre-
ja, também não podemos es-
perar que seja o departamen-
to a resolver a questão dos 
jovens na nossa diocese. O 
movimento tem que ser exac-
tamente o contrário: que os 
jovens encontrem espaço e 
lugar na sua comunidade e 
depois haja estruturas que 
possam apoiar esse caminho 
– porque senão estaríamos a 
abandonar os próprios jovens. 
Dessas estruturas há um pri-
meiro nível, que são as equi-
pas arciprestais, que precisa-
mos de revitalizar, sem dú-
vida alguma. Esse também é 
um compromisso nosso para 
este ano uma vez que houve 
nomeação de arciprestes, há 
reconstituição de equipas ar-
ciprestais. Era um objectivo 
que tínhamos para o ano pas-
sado. Não é falhado porque 
com esta mudança quisemos 
deixá-lo para este ano. O se-
gundo nível é o departamen-
to. Quais são as funções do 
departamento? O documen-
to que rege a pastoral de jo-
vens da nossa diocese desde 
2004 (A Pastoral dos Jovens na 
Missão da Igreja) é um docu-
mento que, apesar da idade, é 

muito actual e identifica bem 
isso. O departamento dioce-
sano tem esta função de ser o 
elo de ligação entre as equipas 
arciprestais e com as estrutu-
ras nacionais. Como segundo 
objectivo tem a formação dos 
animadores, e nós temos isso 
preparado, é um segundo ob-
jectivo. E depois, no seu pro-
grama, ter alguma preocupa-
ção de ter algum momento 
celebrativo da fé e de encon-
tro entre nós, que também 
nos faz falta. E nós temos isso, 
sobretudo, estruturado no Dia 

Arquidiocesano da Juventude. 
Não fazemos muitos eventos 
ou muitas actividades exac-
tamente também para não 
desenraizar os jovens do seu 
contexto ou da sua comuni-
dade. Para além disso, temos 
procurado sobretudo traba-
lhar em conjunto em algumas 
iniciativas com os departa-
mentos arquidiocesanos que 
também pertencem ao de-
partamento de educação cris-
tã. Nós temos que ter alguma 
estrutura de apoio que ajude 
os arciprestados e as próprias 
comunidades a concretizar 
este projecto de pastoral.

[Igreja Viva] Consideram que 
a base – os jovens nas comu-
nidades – existe e é uma boa 
base para trabalhar em direc-
ção a esse projecto?
[Cón. Avelino Amorim] Nós 
temos referências de vários 
grupos de jovens, presentes 
em muitas comunidades.
[Alberto Gonçalves] Alguns 
ligados a movimentos, outros 
não, que são apenas grupos 
paroquiais.
[Cón. Avelino Amorim] Na 
sua maioria penso que deve-
rão estar ligados a movimen-

tos, mas isso não significa que 
não sejam Igreja e não sejam 
arquidiocesanos, logicamente. 
A questão de fundo é que tipo 
de proposta fazemos a partir 
da base, que apoio podem en-
contrar nas equipas arcipres-
tais e como é que o departa-
mento consegue também ser 
ajuda concreta neste dinamis-
mo. Mas o dinamismo come-
ça na base, na origem, nunca 
no ponto de chegada. Esse é 
um risco que às vezes vamos 
sentindo, que é o de termos 
um sínodo e querermos apos-

tar na pastoral de jovens, e 
então vai ser o departamento 
arquidiocesano a resolver es-
ta questão. Não nos estamos a 
desresponsabilizar a dizer que 
não é nada connosco, mas te-
mos que saber que sem es-
se percurso de fé que é pro-
porcionado na comunidade, 
o trabalho é impossível de ser 
desenvolvido.

[Igreja Viva] Existe alguma 
lacuna no trabalho da Igreja 
com os jovens que seja preci-
so preencher?
[Cón. Avelino Amorim] Não é 
uma resposta muito fácil, no 
sentido que cada realidade é 
uma realidade e, portanto, cer-
tamente podemos encontrar 
numa zona ou num arcipres-
tado algumas lacunas e nou-
tros, outras, portanto não te-
mos aí, propriamente, um de-
nominador comum, penso eu, 
a não ser este: para que é que 
existem e o que queremos com 
os nossos grupos de jovens? É 
neste processo de educação 
cristã ou é na perspectiva, já, de 
um apostolado laical? Há dio-
ceses que apostam mais nessa 
dimensão do apostolado laical. 
A nossa diocese, e penso que 
bem, aposta mais nesta dimen-
são da educação e da forma-
ção cristã ainda que depois, no 
concreto, se torne mais num 
apostolado.
[Alberto Gonçalves] Há dio-
ceses que têm a pastoral dos 
jovens ligada à vocação ou à 
pastoral universitária e, por-
tanto, isso depois pode diferir 
um pouco. Mas o objectivo é 
sempre o mesmo, a formação 
cristã dos jovens.
[Cón. Avelino Amorim] Se não 
for, aí nós estamos a entregar 
aos jovens a responsabilida-
de de realizar actividades, de 
fazer... E voltamos a uma das 
primeiras questões, que é a in-
compreensão dos jovens pe-
rante determinadas decisões 
ou a defesa de determinados 
valores. Se pusermos os jovens 
a realizar muitas coisas, se não 
houver uma vertente mais for-
mativa ou de aprofundamen-
to da fé, em conjunto com a 
dimensão espiritual – porque 
não basta só conhecer, é pre-
ciso interiorizar. Para aderir a 
uma proposta de fé, eu preci-
so de a conhecer, mas a fé tam-
bém é um dom que Deus me 
concede. Portanto, se não há 
esta dimensão do aprofunda-
mento da fé, mas também da 
espiritualidade e da oração, po-
demos ter os jovens a realizar 
muitas coisas mas não serem 
propriamente Igreja. Somos 
um movimento eclesial ou as-
sociativo? Há uma diferença!

dizer aos jovens que vamos 
oferecer uma Igreja sem pro-
blemas. O Papa Francisco tem 
insistido, às vezes é preciso 
arriscar, acabando por sujar as 
mãos, mas mais vale isso do 
que não fazer nada. Como os 
jovens, a Igreja, na sua hierar-
quia, nas suas instituições, vai 
sentindo estas dificuldades.

[Igreja Viva] Que conclusões 
esperam do Sínodo? Algo em 
particular sobre algum tema?
[Cón. Avelino Amorim] Pes-
soalmente, não. Estou à espe-
ra que a grande conclusão seja 
que as nossas comunidades, a 
partir deste estímulo do síno-
do, apostem nos jovens. Essa, 
para mim, terá que ser a gran-
de conclusão. Acho que é, so-
bretudo, uma forma de agitar 
as águas para a importância 
da pastoral dos jovens na vi-
da da Igreja e da comunida-
de. A própria temática do sí-
nodo é significativa: os jovens, 
a fé – cá está esta relação pes-
soal com Cristo –, o discerni-
mento e a vocação. Coloca a 
pastoral de jovens ainda nes-
ta proposta eclesial de um ca-
minho para a maturidade na 
fé que se traduza na vida, nas 
opções, na escolha da voca-
ção e também nas escolhas do 
dia-a-dia. É isto que o sínodo 
pretende. E nisto voltamos ao 
início. Realiza-se onde? Nas 

comunidades concretas. Não 
será o sínodo a resolver isso.
[Igreja Viva] Sentem que o 
trabalho do DAPJ chega aos 
jovens da Arquidiocese ou 
é preciso espaço para fazer 
mais?
[Cón. Avelino Amorim] Não 
sei se temos que ser nós a 
chegar aos jovens ou que ha-
ja estruturas que tragam os 
jovens. A função do departa-
mento, penso eu, e é assim 
que nós entendemos, é mui-
to específica e assim como o 
sínodo não resolve, por si só, 
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Is 53, 10-11
Leitura do Livro de Isaías
Aprouve ao Senhor esmagar o seu servo 
pelo sofrimento. Mas, se oferecer a sua 
vida como sacrifício de expiação, terá uma 
descendência duradoira, viverá longos 
dias, e a obra do Senhor prosperará em 
suas mãos. Terminados os sofrimentos, 
verá a luz e ficará saciado na sua sabedoria. 
O justo, meu servo, justificará a muitos e 
tomará sobre si as suas iniquidades. 

Salmo responsorial
Salmo 32 (33), 4-5.18-19.20.21 (R. 22) 
Refrão: Desça sobre nós a vossa 
misericórdia, porque em Vós 
esperamos, Senhor. 
 
LEITURA II Hebr 4, 14-16 
Leitura da Epístola aos Hebreus
Irmãos: Tendo nós um sumo sacerdote 
que penetrou os Céus, Jesus, Filho de 
Deus, permaneçamos firmes na profissão 
da nossa fé. Na verdade, nós não temos 
um sumo sacerdote incapaz de se 
compadecer das nossas fraquezas. Pelo 
contrário, Ele mesmo foi provado em tudo, 
à nossa semelhança, excepto no pecado. 
Vamos, portanto, cheios de confiança 
ao trono da graça, a fim de alcançarmos 
misericórdia e obtermos a graça de um 
auxílio oportuno. 

EVANGELHO Mc 10, 35-45  
Evangelho de Nosso Senhor Cristo 
segundo São Marcos 
Naquele tempo, Tiago e João, filhos de 
Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e 
disseram-Lhe: “Mestre, nós queremos 

“Quem entre vós quiser tornar-se grande, será vosso servo”

itinerário ATITUDE
Celebrar na Esperança

Da parte do crente, há o desejo de ser 
atendido nas suas invocações. Há, 
portanto, como refere o Papa Francisco, 
a garantia de que “quem quer que seja 
pode invocar o santo nome do Senhor, 
que é Amor fiel e misericordioso, em 
qualquer situação que se encontre. Deus 
nunca dirá «não» a um coração que o 
invoca sinceramente”. Um Deus que está 
disposto a colocar-se ao serviço dos 
seres humanos!

“Quem entre vós quiser tornar-se 
grande, será vosso servo”
No evangelho proposto para o 
Vigésimo Nono Domingo (Ano B), 
face ao pedido dos filhos de Zebedeu, 
Tiago e João, que esperavam um 
messianismo poderoso, o Mestre 
apresenta-lhes um messianismo de 
doação da vida, de serviço. Este é 
o sentido da verdadeira autoridade 
cristã. Aliás, ainda hoje, o Papa é 
chamado “o servo dos servos de Deus”. 
E assim há de ser para todos, também 
para os que exercem qualquer tipo de 
responsabilidade na Igreja.
Ser servo não é só fazer coisas. Até 
porque se pode agir por obrigação, 
como algo que é imposto, qualquer que 
seja a motivação. Esse não é o serviço 
cristão. Ser servo é olhar a pessoa 
com amor, é ter os olhos bem abertos 
para discernir como ajudar, como dar 
a mão, como transmitir alegria, como 
ser esperança. Ser servo é acolher 
os outros, com delicadeza e afecto, é 
saber sorrir no escritório, na oficina, na 
escola, no trabalho…
“Quem entre vós quiser tornar-se 
grande, será vosso servo”. Jesus Cristo 
“promete uma grandeza, não quer a 
seu lado homens humilhados, mas 
dignos, livres, com espírito de reis, 
que se tornem grandes tomando a 
seu cargo o crescimento dos outros. 

que nos faças o que Te vamos pedir». 
Jesus respondeu-lhes: “Que quereis que 
vos faça?”. Eles responderam: “Concede-
nos que, na tua glória, nos sentemos 
um à tua direita e outro à tua esquerda”. 
Disse-lhes Jesus: “Não sabeis o que 
pedis. Podeis beber o cálice que Eu vou 
beber e receber o baptismo com que Eu 
vou ser baptizado?”. Eles responderam-
Lhe: “Podemos”. Então Jesus disse-lhes: 
“Bebereis o cálice que Eu vou beber e 
sereis baptizados com o baptismo com 
que Eu vou ser baptizado. Mas sentar-
se à minha direita ou à minha esquerda 
não Me pertence a Mim concedê-lo; é 
para aqueles a quem está reservado”. Os 
outros dez, ouvindo isto, começaram a 
indignar-se contra Tiago e João. Jesus 
chamou-os e disse-lhes: “Sabeis que 
os que são considerados como chefes 
das nações exercem domínio sobre elas 
e os grandes fazem sentir sobre elas 
o seu poder. Não deve ser assim entre 
vós: quem entre vós quiser tornar-se 
grande, será vosso servo, e quem quiser 
entre vós ser o primeiro, será escravo 
de todos; porque o Filho do homem não 
veio para ser servido, mas para servir e 
dar a vida pela redenção de todos”. 

REFLEXÃO

Respondei-me, Senhor, quando Vos invoco, 
ouvi a minha voz, escutai as minhas 
palavras. 
Guardai-me dos meus inimigos, Senhor. 
Protegei-me à sombra das vossas asas. 
Salmo 16, 6.8.9

A oração é diálogo. Deus quer falar 
“aos homens como amigos”, conviver 
connosco, para nos “convidar e admitir 
à comunhão com Ele” (Constituição 
Divina sobre a Revelação Divina, 2). 

[…] Já imaginaste uma humanidade 
em que cada um se lança aos pés do 
outro? E se inclina, não diante dos 
poderosos, mas diante do último. […] 
O serviço de que fala Jesus é ajudar 
os outros a abrir-se às suas melhores 
potencialidades, como faz uma mãe. 
O que há de mais belo é ouvir alguém 
dizer: estou bem contigo, porque 
despertas a parte melhor que há em 
mim, fazes-me florescer” (Ermes 
Ronchi).

Celebrar na esperança
Jesus Cristo servo ensina a Igreja a ser 
serva, em especial dos mais débeis, 
“mais pequeninos”. O exemplo do 
Mestre é convite a cada um a sentir-se 
enviado, a ser “uma missão”, pois “esta 
é a razão pela qual se encontra a viver 
na terra”. O voluntariado missionário, 
por exemplo, é uma forma de serviço, 
disponibilidade para ser esperança, 
“promovendo a dignidade humana e 
testemunhando a alegria de amar e 
ser cristão” (Mensagem para o Dia 
Mundial das Missões).

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

XxIX Domingo Comum 
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CONCRETIZAÇÃO: Pela profissão da fé em Jesus Cristo e pelo serviço humilde 
aos irmãos, tornamo-nos verdadeiramente sinal do Reino de Deus, a acontecer 
na história da humanidade. Por isso, vamos colocar o Círio Pascal no presbitério, 
junto do qual estará um pequeno círio apagado, que só será aceso durante a 
profissão de fé.
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“Quem entre vós quiser tornar-se grande, será vosso servo”

Elementos 
celebrativos  
a destacar
Ser comunidade acolhedora
Profissão de fé
No momento próprio da profissão 
de fé, vamos fazê-la em ambiente 
comunitário, optando pela fórmula 
baptismal, durante a qual se acenderá 
o pequeno círio no Círio Pascal, como 
sinal da fé e do serviço autênticos que 
brotam de Cristo Ressuscitado para a 
nossa vida.

Ser comunidade missionária
1. Homilia
. Jesus respeita a nossa lentidão na 
compressão do processo de Salvação. 
Contudo, não deixa passar impune 
quando detecta certas pretensões entre 
os discípulos ou mesmo a reacção dos 
outros dez perante o sucedido.
. Os modelos de autoridade para 
os discípulos têm alguns aspetos 
em comum: dão ordens, pretendem 

privilégios, exigem reverências. 
Jesus deixa um ditame claro: “Não 
deve ser assim entre vós!”.
. O tornar-se servo de todos 
acontece no modo ágil como 
acolhemos os pobres, os débeis, 
os humildes, aqueles que nada nos 
podem retribuir.

2. Envio missionário
V/ Ide, o Pai vos envia como servos 
para entregardes em vossa vida e 
fazerdes prosperar a obra das Suas 
mãos.
R/ Ámen.
V/ Ide, o Filho vos concede fortaleza e 
firmeza na profissão da verdadeira fé.
R/ Ámen.
V/ Ide, o Espírito Santo torna os 
vossos corações  dóceis ao serviço de 
todos.
R/ Ámen.

Oração universal
V/ Irmãs e irmãos: oremos juntos ao Pai 
para que nos ensine a sabedoria da cruz 
do seu Filho e a caridade para com toda 
a humanidade que sofre, dizendo:

R/ Ouvi, Senhor, a oração do vosso 
povo. 

1. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, 
pelos que têm compaixão daqueles que 
sofrem e pelos que sabem acolher quem 
os procura, oremos.

2. Pelos que livremente foram eleitos 
pelo povo, pelos que exercem as suas 
funções com rectidão e pelos que 
gostam de servir como Jesus, oremos.

3. Pelas pessoas a quem a vida mais 
provou, pelos que carregam a cruz 
de Jesus Cristo e pelos que aceitam o 
sofrimento redentor, oremos.

4. Pelos os jovens do mundo inteiro, 
para os quais a Igreja foca o seu olhar 

com o presente Sínodo, pelos que 
assumem a própria vida com coragem 
e pelos que são capazes de conservar o 
coração livre, assente em Cristo, nossa 
Esperança, oremos.

5. Por todos os países de missão, pelos 
missionários que levam ao longe a Boa 
Nova e pelos cristãos que oram sem 
desânimo, oremos.

6. Pelos fiéis que adormeceram em 
Jesus, pelos que serenamente ainda O 
esperam e por todos os que morrem 
sem esperança, oremos.

V/ Tornai-nos activos, Senhor, 
no campo da missão e, para que 
todas as pessoas Vos conheçam, 
fazei-nos orar em espírito e 
verdade, permanecer firmes no 
que aprendemos e aceitamos, e dar 
testemunho da nossa fé em Jesus 
Cristo. Ele que vive e reina por todos 
os séculos dos séculos.

R/ Ámen.

Eucologia
Orações presidenciais: Orações próprias do 
XXIX Domingo do Tempo Comum (Missal 
Romano, 423)
Oração Eucarística: Oração Eucarística V/D 
com prefácio próprio (Missal Romano, 1175ss.)

Viver na esperança
Olhando o pedido de Jesus, façamos do serviço, em 
prol da comunidade, uma prioridade no caminho de 
configuração com o próprio mestre da disponibilidade. 
Para isso, tornemos os nossos braços e coração 
disponíveis para participar em alguém grupo paroquial 
em que nos sintamos chamados ou interpelados.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Eu Vos invoco, A. Cartageno 
— Apresentação dos Dons: Ouvi, Senhor, as 
minhas palavras, F. Silva
— Comunhão: Eu vim para que tenham vida, 
F. Silva
— Final: Quem quiser tornar-se grande, 
Az. Oliveira
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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, Flávia Barbosa, João Pedro Quesado) 
Design: Romão Figueiredo · Multimédia: Ana Marques Pinheiro · Contacto: comunicacao@arquidiocese-braga.pt

Esta obra aborda questões educativas, 
temáticas e dúvidas, relativas 
principalmente aos adolescentes e jovens. 
Pretende dar pistas aos educadores 
sobre como abordar os assuntos tendo 
em conta uma abordagem cristã. É uma 
espécie de “introdução à realidade” 
(faz uma descrição de vários aspectos 
da mesma) que valoriza, no entanto, 
o diálogo, a colocação de questões e o 
desenvolvimento do espírito crítico.

* Na entrega deste cupão. Campanha válida de 11 a 18 de Outubro de 2018.

Luigi 
Giussani 
Educar 
é um Risco

9€
10% 
Desconto

O programa Ser Igreja não será 
transmitido esta semana devido à Gala 

do 10º Aniversario da Rádio SIM.

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

Sexta-feira, das 23h00 às 24h00

Primeiro encontro do Pré-Seminário é 
a 13 de outubro
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O Seminário Menor acolhe no 
dia 13 de Outubro um grupo de 
jovens pré-seminaristas para o 
primeiro de nove encontros que 
decorrerão de Outubro a Ju-
nho, sempre das 09h30 até às 
17h00.
Nesse dia inicia-se o Pré-Semi-
nário Jovem (PSJ), que está a 
ser preparado pela comunidade 
do Seminário de Nossa Senho-
ra da Conceição, “para que jo-
vens oriundos de toda a Arqui-
diocese tenham a oportunidade 
de fazer uma verdadeira e au-
têntica caminhada de discerni-
mento vocacional”.
Segundo a equipa do PSJ, coor-
denada pelo padre Rui Sou-
sa, "o dinamismo da pastoral 
vocacional, nomeadamente no 
discernimento em ordem à vo-

Agenda

ESPAÇO VITAMATURADO 22H00

12
OUt

BASÍLICA DOS  CONGREGADOSCATEQUESE DE ADULTOS PARA SURDOS15H00

13
out

15
out

FÓRUM BRAGA INL SUMMIT 2018 
9H00

cação sacerdotal, é um desafio 
belo e exigente, mas também 
um forte motivo de esperança 
para todos nós".
O PSJ é uma proposta dioce-
sana para acompanhar jovens 

com idades compreendidas 
entre os 12 e os 15 anos no seu 
processo de discernimento vo-
cacional. Pretende-se, por isso, 
ajudar os jovens a colocarem 
correctamente e com a serieda-
de própria desta faixa etária a 
questão vocacional como aber-
tura a um projecto de vida com 
sentido.
Em sintonia com o tema do 
Ano Pastoral da Arquidioce-
se, o itinerário temático destes 
encontros, que decorrerão de 
Outubro a Junho, será subor-
dinado ao tema “Tesouro de 
Esperança”.
Ao longo deste ano, os pré-se-
minaristas irão descobrir o di-
namismo do processo vocacio-
nal a partir de questões que os 
farão deparar-se com as rique-

zas que trazem dentro de si e 
que irão sendo confrontados e 
configurados com o próprio Je-
sus, que realiza e plenifica a vi-
da e o projecto de felicidade de 
cada pessoa.


