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opinião

“Não consigo respirar”

Carla rodrigues
advogada

“
12 anos escravo”, distin-
guido, em 2014, com o 
Óscar de melhor filme, 
relata-nos a história de 

Solomon Northup, que por 
ser filho de um escravo li-
berto era um homem livre 
por direito. Casado, com fi-
lhos e dono da própria terra, 
foi raptado por esclavagistas, 
em 1841, e vendido como es-
cravo. Mantido prisioneiro 
durante doze anos, sem qua 
a família soubesse de si, con-
seguiu, em 1853, recuperar 
a liberdade. Esta é uma en-
tre muitas histórias verídicas 
que relatam os horrores so-
fridos pelos negros, um pou-
co por todo o mundo. Olha-
mos as páginas da história e 
ficamos chocados com a ca-
pacidade desumana de mal-
tratar um povo e de o es-
cravizar. Mães violentadas 
e separadas dos seus filhos. 
Homens e mulheres con-
denados à escravidão, per-
seguição e sucessivas viola-
ções. Homens e mulheres 
condenados, desde o nasci-
mento, a viverem sem quais-
quer direitos e a trabalhar de 
sol a sol em condições insu-

portáveis. Homens e mulhe-
res condenados a viverem e 
a morrerem acorrentados, 
maltratados, violentados e 
humilhados. E os brancos, 
apenas porque terem pele 
branca, podiam ser donos e 
senhores dos negros, podiam 
exercitar os seus demónios 
nas costas marcadas pelo 
chicote e pelo ferro em bra-
sa, podiam violar e matar de 
forma impune, podiam com-
prar e vender vidas humanas 
como se de uma feira de ani-
mais se tratasse, podiam en-
riquecer por conta da tortura 
e exploração do ser humano.  

Sem esquecermos que a 
escravatura não subjugou 
apenas o povo negro, as pá-
ginas da história gritam-nos 
os horrores vividos, ao lon-
go dos séculos, por todos os 
povos escravizados. Páginas 
que nos envergonham, en-
quanto humanidade, com 
o relato das atrocidades co-
metidas. E desengane-se 
quem acredita que os abu-
sos, a tortura e a mais ter-
rível crueldade termina-
ram com a abolição da es-
cravatura. Enquanto houver 
mentes menores vazias de 
compaixão, enquanto hou-
ver corações enferrujados 
como os grilhões que apri-
sionam as vidas torturadas, 
enquanto houver mão le-
ve e impunidade para estes 
crimes, enquanto houver 
cúmplices silenciosos, en-
quanto a nossa cobardia fa-
lar mais alto que a coragem, 
as páginas da história conti-
nuarão a envergonhar-nos e 
continuará a ressoar na nos-
sa consciência a súplica de 

George Floyd, “I can't brea-
the” (não consigo respirar).

Não são dois, nem três, 
nem quatro os casos torna-
dos públicos, na socieda-
de actual, de abusos, racis-
mo e violência contra os ne-
gros. E, de forma particular, 
violência exercida por parte 
das forças policiais, por par-
te de quem tem o dever de 
nos proteger, de quem tem 
um dever acrescido de defe-
sa dos direitos humanos, de 
quem tem o dever de defen-
der a nossa vida. Por parte 
de quem tem o dever de nos 
permitir respirar. Ser bran-
co não pode ser um privilé-
gio e ser negro não pode ser 
um ónus de diminuição dos 
direitos humanos! É urgen-
te que recordemos isto aos 
nossos filhos, de forma insis-
tente, para que as páginas da 
história, ainda por escrever, 
não continuem a relatar epi-
sódios de racismo, como os 
que nos chegam dos quatro 
cantos do mundo. 

Bertold Brecht escreveu, 
“Primeiro levaram os negros. 
Mas não me importei com 
isso, eu não era negro. Em 
seguida levaram alguns ope-
rários. Mas não me importei 
com isso, eu também não era 
operário. Depois prenderam 
os miseráveis. Mas não me 
importei com isso, porque 
eu não era miserável. Depois 
agarraram uns desemprega-
dos. Mas como tenho o meu 
emprego também não me 
importei. Agora estão a le-
var-me, mas já é tarde. Como 
não me importei com nin-
guém, ninguém se importa 
comigo”. 

Breves

Francisco condena morte de 
George Floyd e de todas as 
vítimas de racismo
O Papa Francisco condenou esta quarta-feira a 
morte de George Floyd e de todas as vítimas do 
“pecado do racismo” na sequência de brutalidade 
policial.
“Caros irmãos e irmãs nos Estados Unidos, sigo 
com grande preocupação as dolorosas desordens 
sociais que acontecem na vossa nação, ao longo 
destes últimos dias, após a trágica morte do se-
nhor George Floyd”, disse, desde a biblioteca do 
Palácio Apostólico, onde decorreu a audiência ge-
ral desta semana.
Francisco uniu-se à Diocese de Saint Paul e Min-
neapolis, “rezando pelo descanso da alma de 
George Floyd e de todos os outros que perderam 
a vida, como resultado do pecado do racismo”.
“Amigos, não podemos tolerar nem fechar os 
olhos a qualquer forma de racismo e de exclu-
são e, mesmo assim, ter a pretensão de defender 
a sacralidade de cada vida humana”, assinalou 
o pontífice, numa chamada de atenção a alguns 
dos sectores do cristianismo nos EUA.

Papa convida católicos a 
imitar exemplo de Santo 
António
O Papa convidou os católicos a imitar a vida de 
Santo António, numa mensagem enviada ao mi-
nistro-geral da Ordem dos Frades Menores Con-
ventuais por ocasião dos 800 anos da vocação 
franciscana do santo português.
Francisco dirige-se em particular aos “religiosos 
e devotos franciscanos de Santo António espa-
lhados pelo mundo”, para que possam “experi-
mentar a mesma santa inquietação que o levou 
pelas estradas do mundo a testemunhar, com pa-
lavras e obras, o amor de Deus”.
A carta, divulgada pelo portal de notícias do Va-
ticano, destaca o exemplo do religioso português 
perante “as dificuldades das famílias, os pobres e 
desfavorecidos”, bem como a “paixão pela verda-
de e justiça”.
O Papa considera que a vida de António, “santo 
antigo, mas tão moderno”, ainda hoje pode “sus-
citar um generoso compromisso de doação, em 
sinal de fraternidade”.
“É necessário ver o Senhor no rosto de cada ir-
mão e irmã, oferecendo a todos consolação, es-
perança e a possibilidade de encontrar a Pala-
vra de Deus sobre a qual ancorar a própria vida”, 
escreve.
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[Igreja Viva] Quando é que 
surgiu a Rede Cuidar da Casa 
Comum?
[Juan Ambrósio] A Rede tem 
três anos. Ela começou com 
uma série de encontros e aí 
tinha essencialmente a Ma-
nuela Silva à cabeça. Dessa sé-
rie de encontros surgiu a ideia 
de que era importante fazer 
qualquer coisa... Num des-
ses encontros trabalhou-se a 
Laudato Si' e surgiu a ideia de 
que era necessário fazer qual-
quer coisa nesse âmbito, tam-
bém inspirado um bocadinho 
no movimento da 'Église ver-
te', em França, que também 

O final de maio viu a semana laudato si', dedicada a celebrar o quinto 
aniversário da famosa encíclica do papa francisco. Essa semana deu 
lugar ao que é agora o ano laudato si'. O igreja viva falou com um 
dos coordenadores da rede cuidar da casa comum – juan ambrósio, 
teólogo – para relembrar a mensagem que Francisco deixou em 2015.

ENTREVISTA

“ESTA NÃO É AINDA UMA 
REALIDADE ASSUMIDA 
POR TODA A IGREJA”
JOÃO PEDRO QUESADO (TEXTO)

tem esta identidade e estes 
contornos. A preocupação foi 
surgindo, nesse contexto, e a 
Manuela Silva começou a mo-
vimentar-se e a convidar pes-
soas para integrar algo que se 
pretendia que não fosse um 
grupo, mas uma rede – ou se-
ja, uma instância de ligação, 
de comunicação, uma plata-
forma de várias pessoas que ti-
vessem como preocupação is-
to de trazer para o interior da 
vida das comunidades a preo-
cupação da ecologia integral. 
Imediatamente começou a 
surgir essa ideia de uma con-
versão ecológica e surge mes-

mo a proposta que essa con-
versão fosse vivida nas paró-
quias, dando origem, aí sim, 
a pequenos grupos chamados 
focos de conversão ecológica. 
Mas é preciso que fique clara 
esta ideia: a rede não preten-
de ser um grupo entre grupos, 
pretende ser uma plataforma 
agregadora, dinamizadora, 
que possa divulgar as activida-
des dos diversos grupos entre 
os grupos, que possa dinami-
zar esta presença da preocu-
pação de uma ecologia inte-
gral dentro da rede. Imediata-
mente se começaram a juntar 
grupos e pessoas individuais e 

a Manuela Silva foi convidan-
do algumas pessoas para fazer 
parte de uma comissão cienti-
fico-teológica e depois àquilo 
a que ela chamou a comissão 
executiva, num primeiro mo-
mento presidida por ela. Es-
sa comissão executiva é hoje 
constituída por doze pessoas 
e tem dois coordenadores, a 
Rita Veiga e eu – a pedido da 
Manuela Silva, já nos últimos 
momentos da sua vida. A Re-
de, neste momento, encontra-
-se num momento de se rele-
gitimar e repensar. Ou seja, a 
Manuela Silva não está entre 
nós e é importante agora le-
gitimar de novo essa comissão 
executiva. E começa também 
a surgir um problema. Temos 
diversas pessoas que querem 
aderir à rede e neste momen-
to a adesão à rede é uma coisa 
meramente informal – a pes-
soa diz que quer aderir e ade-
re. Então estamos a preparar 

para o próximo Novembro 
aquilo a que vamos chamar 
uma declaração de intenções 
– ou seja, o que é a nossa mis-
são, o que é a nossa visão – e 
quem quiser aderir à rede terá 
que dizer que aceita esta mis-
são e visão, num gesto mais 
formal. Também na celebra-
ção do primeiro Mês da Cria-
ção, por parte da Rede, em Se-
tembro de há dois anos, em 
Almada, fizemos um peque-
no texto onde está assumida 
a nossa identidade e a nossa 
missão que será agora recupe-
rado neste momento. 

[Igreja Viva] Qual é o maior 
foco da Rede?
[Juan Ambrósio] A grande 
preocupação, digamos assim, 
é divulgar a Laudato Si', tra-
zer a temática da Laudato Si' 
para o interior das comuni-
dades, propor esta tal conver-
são ecológica... Estamos a fa-
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lar de uma ecologia sempre 
integral... Ela não é uma me-
ra consequência do ser cris-
tão – ou seja, porque sou cris-
tão, também me preocupo pe-
las coisas do cuidado pela casa 
comum –, não, é uma das no-
tas identitárias do ser cristão. 
Eu costumo dizer – um pou-
co a brincar, mas considero 
uma ideia interessante –, que 
há dois grandes pólos do pen-
samento do Papa Francisco: a 
Evangelii Gaudium e a Lau-
dato Si', que são aquilo que 
eu considero as duas faces da 
mesma moeda. Não são duas 
Igrejas diferentes, não são dois 
evangelhos diferentes, não são 
dois cristianismos diferen-
tes. São duas perspectivas do 
mesmo Evangelho, do mesmo 
anúncio, da mesma evangeli-
zação, de viver a mesma iden-
tidade cristã.

[Igreja Viva] Qual é a dissemi-
nação da Rede em Portugal?
[Juan Ambrósio] Neste mo-
mento já vai sendo bastante. 
De Norte a Sul, já são perto de 
50 entidades e movimentos. 
Também entre as pessoas a tí-
tulo individual já há um gru-
po bastante grande, de qua-
se 40 pessoas. Estamos agora 
com uma preocupação grande 
relacionada com a nossa preo-
cupação com a dimensão ecu-
ménica da Rede. A esse pro-
pósito já temos feito bastantes 
actividades, como a Vigília de 
Oração Ecuménica agora na 
passada Semana Laudato Si'. E 
fizemos uma coisa que não é 
costume. Normalmente, o que 
se faz nestas vigílias de oração 
ecuménica é que um grupo 
prepara e depois convida os 
outros. Esta não, foi criada de 
raiz por todos, juntos, à me-
sa. É isso que nós queremos... 
Aliás, na Laudato Si', no seu 
início, o Papa Francisco faz 
alusão a tudo o que é a pers-
pectiva ecológica de outras 
ecológicas.

[Igreja Viva] Para além 
das orações, que falou, co-
mo é que a Rede actua? Há 
encontros??
[Juan Ambrósio] A Rede es-
tá sempre disponível, sem-
pre que nos chamam – e te-
mos ido a vários locais – para 
fazer a apresentação da Lau-
dato Si' e depois há um con-
junto de textos – os primeiros 
ainda têm a mão da Manuela 
Silva, e a minha também – de 
dinamização para dez encon-
tros dos focos de conversão 
ecológica. Esses é que são, en-
fim, focos, pessoas que se reú-
nem – pretende-se que seja 
no âmbito das paróquias, ou 

dos movimentos – para pen-
sar maneiras concretas de, de 
facto, dinamizar a Laudato Si'. 
Celebramos sempre o Mês da 
Criação, no mês de Setembro. 
Participamos nisto que foi a 
Semana Laudato Si' e estamos 
a preparar, em conjunto com 
duas outras instâncias, o Cen-
tro Cultural Franciscano em 
Lisboa e o Instituto Diocesa-
no da Formação Cristã do Pa-
triarcado de Lisboa, um cur-
so online sobre a Laudato Si', 
que começará no próximo 
ano pastoral. Esse é uma das 
dimensões da Rede, é dinami-
zar a reflexão acerca da encí-
clica. Depois os membros da 
Rede, porque fazer parte de 
grupos e institutos religiosos, 
levam estas temáticas para a 
vida dos seus grupos, dos seus 
movimentos, de modo a que 
esta temática seja, de facto, 
uma presença bem viva na vi-
da das comunidades. Uma das 
categorias centrais da Lauda-
to Si' – que "tudo está interli-
gado" – revelou-se fulcral e, 
quando foi escrita, não se ti-
nha o horizonte da pande-
mia, mas esta mostrou como 
isto é uma evidência e como 
a vida tem que ser entendi-
da em conjunto e temos que 
criar um futuro em conjunto, 
em comunidade, ou então tu-
do será mais difícil.

[Igreja Viva] Para reavivar a 
memória, que mudanças é 
que a Laudato Si’ propõe?
[Juan Ambrósio] Há aqui ca-
tegorias que me parecem 
muito interessantes. Uma de-
las é uma mudança de pers-
pectiva: não se diz que o ser 
humano é simplesmente o 
vértice de toda a Criação, ele 
não se distingue, ele faz par-
te de toda a Criação – coisa 
que faz parte da teologia cris-
tã mas que, de facto, nós nem 
sempre soubemos ver. A Lau-
dato Si' tem a dada altura uma 
afirmação claramente meri-
diana a esse respeito, que diz 
"Nós também somos terra". 
Ou seja, aquilo que constitui 
o nosso ser, que é também a 
nossa corporeidade, a nossa 
existência e os fios com que 
elas se tecem são os próprios 
fios com que se tece a exis-
tência de todo o universo e de 
todas as criaturas. Nós somos 
terra. Nós não somos só terra, 
somos mais qualquer coisa, e 
essa é a distinção. Isto ajuda-
-nos a olhar para a casa co-
mum de uma maneira mui-
to distinta. A casa comum não 
é só um lugar que nós ocupá-
mos, como se fosse um con-
tentor no qual nós estamos lá 
dentro. Não. A nossa relação 

com ela tem que ser de outro 
tipo, não simplesmente do ti-
po de quem ocupa algo mas 
também de quem faz parte 
dessa realidade – na qual não 
se esgota. Isto é uma mudan-
ça de perspectiva. Ajuda-nos 
a olhar para o universo cria-
do de uma maneira distinta. A 
Laudato Si' procura fazer uma 
coisa, olhar para este univer-
so como o nosso lar – utiliza-
mos a categoria casa comum, 
mas talvez pudéssemos, tam-
bém, fazer caminho e evo-
luir para utilizar a expressão 
'lar comum', porque é mais 
do que uma casa, é o sítio on-
de criamos ligações, onde nós 
nos desenvolvemos, onde nós 
crescemos e vamos construin-
do a nossa identidade. A ques-
tão da interligação – e a pró-
pria questão da ecologia in-
tegral – é muito interessante, 
porque vai muito para além 

da ecologia que hoje está na 
moda. A proposta aqui é mui-
to mais ampla do que isso. É 
uma ecologia que não pode 
deixar de ser uma ecologia 
ambiental, que cuida do cli-
ma, mas tem que ir muito pa-
ra além disso, e então fala em 
várias coisas, como a ecolo-
gia cultural – chega mesmo a 
dizer que a extinção de uma 
cultura é tão grave como a ex-
tinção de qualquer espécie –, 
uma ecologia económica, hu-
mana e da vida quotidiana – 
Francisco fala da preocupa-
ção que tem pelos espaços co-
muns das cidades, das vilas, 
das pessoas –, portanto é real-
mente uma visão muito mais 
ampla que vai para além do 
ambiental. Não prescinde de-
le – aliás, dá-lhe destaque –, 
mas numa visão global. De-
pois, uma coisa que me pare-
ce absolutamente importante 

é uma expressão usada mui-
tas vezes pelo Papa Francis-
co: o grito da Terra e o grito 
dos pobres. Também nestas 
questões da ecologia, aque-
les que sofrem mais são os 
mais pobres, e uma vez mais, 
a pandemia veio mostrar isso. 
Aqueles que têm menos pos-
sibilidades de lutar por uma 
vida digna são aqueles que 
acabam por sofrer mais as 
consequências. Portanto, te-
mos aqui uma série de... So-
bretudo, temos esta ideia de 
que este agir dos cristãos e das 
suas comunidades pela cons-
trução de um mundo mais 
sustentável faz parte da iden-
tidade e da missão cristã. Não 
é uma coisa que a gente faz 
porque somos bons, porque 
somos filantropos, não. Isso 
faz parte da identidade cris-
tã, construir um mundo sus-
tentável em todas as suas di-
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Temos esta ideia 
de que este agir 
dos cristãos e das 
suas comunidades 
pela construção de 
um mundo mais 
sustentável faz parte 
da identidade e da 
missão cristã. Isso faz 
parte da identidade 
cristã, construir um 
mundo sustentável 
em todas as suas 
dimensões.

mensões. Também é interes-
sante pensar que o estilo de 
Francisco, pelo menos naqui-
lo que nós vamos conhecen-
do, é escrever exortações. Este 
texto não é uma exortação, é 
uma encíclica. Poderia muito 
bem ter sido uma exortação, 
mas é uma encíclica que o 
próprio Francisco diz que de-
ve ser olhada e pensada como 
fazendo parte do património 
do pensamento social cristão.

[Igreja Viva] Como é que se 
colocam essas mudanças em 
prática? 
[Juan Ambrósio] É a mu-
dança de mentalidades. Es-
sa é uma das coisas que a Re-
de pretende fazer, chamar a 
atenção para isso, por isso os 
focos de conversão ecológi-
ca – até já tem havido traba-
lhos interessantes, até ao nível 
da Faculdade de Teologia, em 
algumas teses –, para a mu-
dança de mentalidades e, so-
bretudo, dos estilos de vida, 
como a própria Laudato Si' 
diz. E como é que isto se faz? 
O desafio que temos tem que 
ser pensado holisticamente, 
de um modo global. Mas se 

pensarmos que o resolvemos 
todo de uma vez de um mo-
do global, então a tarefa é de 
tal maneira imensa que nos 
sentimos esmagados. Então 
o convite é para fazer passos 
pequenos, à medida do nosso 
pé, da nossa perna, mas con-
sistentes, fazendo aquilo que 
podemos e que está ao nos-
so alcance em questões co-
mo a maneira como lidamos 
com a água, a maneira como 
lidamos com o que são os re-
síduos que nós produzimos, 
a pegada ecológica, a manei-
ra como consumimos... A so-
briedade é uma das notas da 
Laudato Si'. Será que a gente 
precisa de 30 casacos? Se ca-
lhar 15 bastam. 15 é um exa-
gero, como é óbvio, mas é um 
exemplo ilustrativo de que es-
tamos constantemente a con-
sumir. Este momento da pan-
demia serviu também para 
nos darmos conta disso, du-
rante este tempo em que es-
tivemos fechados em casa o 
máximo de tempo possível. 
Eu próprio, neste tempo, não 
comprei muita coisa que cos-
tumo comprar. E estou aqui. 
Não é assim tão essencial, afi-
nal. A mudança dos nossos es-
tilos de vida é que vai provo-
car a mudança... Estou a lem-
brar-me de uma coisa que 
vem na exortação Gaudete et 
Exsultate, esta sobre a santi-
dade, em que Francisco diz 
fala em fazer de um modo ex-
traordinário as coisas ordiná-
rias. Ou seja, se calhar não nos 
pedem coisas absolutamen-
te enormes, mas que, com es-
tes passos e gestos pequenos e 
concretos, vamos mudando o 
estilo de vida. Isso é absoluta-
mente fundamental.

[Igreja Viva] Estas mudan-
ças dependem apenas de ca-
da um de nós ou há uma 
mudança maior a fazer no 
sistema?
[Juan Ambrósio] Sim, há, e a 
vários níveis. Ao nível político 
e também, não tenhamos me-
do de o dizer, ao nível ecle-
sial. Esta não é ainda uma rea-
lidade verdadeiramente assu-
mida por toda a Igreja. A pro-
va evidente disso é que, se o 
fosse, não era necessária uma 
Semana Laudato Si' nem se-
ria necessário um Ano Lauda-
to Si'. Isso é o logo o primei-
ro sinal de que há uma sensi-
bilidade que é preciso acele-
rar. Também aí a pandemia, e 
com alguma pena o digo, nos 
mostrou... A primeira reac-
ção que nós tivemos quando 
as comunidades cristãs tam-
bém foram, enfim, obriga-
das a confinar-se, foi como é 

que nós conseguimos garan-
tir o culto às pessoas – e bem, 
não estou a dizer que não. O 
problema é que, a dada altu-
ra, quase que ficamos com a 
sensação de que aí se esgo-
tava tudo. Isto foi muito in-
teressante, porque a falta da 
comunidade mostrou-se evi-
dente, apesar das queixas que 
temos do dia-a-dia. Por outro 
lado, temos a boca cheia de 
uma coisa a que chamamos a 
família e a Igreja Doméstica a 
que não temos ligado nada. E 
parece que agora, por não ha-
ver aquela comunidade, de 
repente não há Igreja e a ex-
periência da fé ficou em pe-
rigo. Não ficou nada em pe-
rigo. Uma coisa não substitui 
a outra, mas o que ficou aqui 
à mostra é que há outras ma-
neiras de se poder viver isto. A 
Laudato Si' volta a surgir aqui, 
e volta a surgir por uma via 
que talvez não esperávamos, e 
o Papa ainda nestes dias fez a 
ponte com isso: ficarmos pri-
vados da celebração da Euca-
ristia talvez nos ajude a perce-
ber o que se passa com os po-
vos indígenas na Amazónia. E, 
de repente, recupera-se o sig-
no da Querida Amazónia, que 
alguns julgavam que já estava 
enterrado – cá para mim não 
está nada enterrado e vamos 
assistir, em vários momen-
tos, como esse sínodo vai ser 
chamado – e que é, também, 
uma concretização da Lauda-
to Si'. Isso mostra como estas 
temáticas ainda fazem mui-
to sururu dentro das comu-
nidades cristãs, que estão ain-
da muito viradas para alguns 
pólos que não podem faltar – 
não estou a dizer que o culto 
pode faltar, não pode... Aliás, 
se quisermos, temos aqui as 
dimensões típicas de qualquer 
comunidade cristã: o anúncio 
da Palavra, a celebração da fé 
e a caridade. E são as três, não 
pode faltar nenhuma. Alguns, 
nos quais eu me incluo, acres-
centam-lhe uma quarta, que 
une as outras três dimensões, 
que é a koinonia, a comu-
nhão. Isso não pode faltar. E 
o que nós vemos é que as nos-
sas comunidades cristãs ain-
da não estão, de um modo ge-
ral, muito despertas para estas 
realidades. Mais facilmente os 
nossos párocos se organiza-
ram para as missas online – 
que podiam ter sido aprovei-
tadas para pensar numa no-
va forma de celebrar, para di-
namizar a Igreja Doméstica... 
Esta dimensão da ecologia in-
tegral tem que ser mais tra-
balhada porque ela não é tão 
evidente como as outras, que 
já estão mais consolidadas.
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Ex 19, 2-6a 
Leitura do Livro do Êxodo  
Naqueles dias, os filhos de Israel partiram 
de Refidim e chegaram ao deserto do 
Sinai, onde acamparam, em frente da 
montanha. Moisés subiu à presença de 
Deus. O Senhor chamou-o da montanha e 
disse-lhe: “Assim falarás à casa de Jacob, 
isto dirás aos filhos de Israel: «Vistes o 
que Eu fiz ao Egipto, como vos transportei 
sobre asas de águia e vos trouxe até 
Mim. Agora, se ouvirdes a minha voz, se 
guardardes a minha aliança, sereis minha 
propriedade especial entre todos os 
povos. Porque toda a terra Me pertence; 
mas vós sereis para Mim um reino de 
sacerdotes, uma nação santa»”.  
    
Salmo responsorial
Salmo 99 (100), 2.3.5 (R. 3c) 
Refrão: Nós somos o povo de Deus, 
as ovelhas do seu rebanho.

LEITURA II Rom 5, 6-11
Leitura da Epístola do apóstolo
São Paulo aos Romanos
Irmãos: Quando ainda éramos fracos, 
Cristo morreu pelos ímpios no tempo 
determinado. Dificilmente alguém 
morre por um justo; por um homem 
bom, talvez alguém tivesse a coragem 
de morrer. Mas Deus prova assim o seu 
amor para connosco: Cristo morreu por 
nós, quando éramos ainda pecadores. 
E agora, que fomos justificados pelo 
seu sangue, com muito mais razão 
seremos por Ele salvos da ira divina. Se, 
na verdade, quando éramos inimigos, 
fomos reconciliados com Deus pela 

“Proclamai que está perto o Reino dos Céus”

itinerário

da Santíssima Trindade e do Corpo e 
Sangue de Cristo. É uma espécie de 
‘resposta’ ao amor trinitário.

“Proclamai que está perto o reino 
dos Céus”
O trecho do Evangelho pode ser 
resumido em duas palavras: acção e 
missão. Da nossa parte, a ‘resposta’ 
ao amor de Deus, à sua amizade para 
connosco, dá-se no compromisso 
missionário activo: “proclamai que está 
perto o reino dos Céus”.
O envio missionário vai além das 
palavras e da doutrina, para tocar o 
coração e a vida de cada pessoa e das 
multidões. O anúncio (das palavras) é 
posto em acto pelo testemunho (das 
ações): “curai… ressuscitai… sarai… 
expulsai… dai”.
Os discípulos missionários são 
chamados a replicar o que era feito pelo 
Mestre. A missão prolonga as palavras 
e os gestos. Agora, com ousadia e 
criatividade, todos somos convocados a 
esta acção missionária.

A pedagogia do ‘ver’
A escolha e o envio são precedidos do 
diagnóstico da realidade. A narração 
começa por recordar a maneira como 
Jesus Cristo olha as pessoas: “ao ver as 
multidões, encheu-se de compaixão”. Este 
é seu o estilo pessoal: para Jesus Cristo, 
’ver’ é entrar na vida do outro, é perceber 
os seus anseios mais profundos.
A profundidade do ‘ver’ resulta na 
compaixão. Uma lição que precisamos 
de aprender com o Mestre, nós que 
somos seus discípulos: olhar o outro 
com compaixão, sem julgamento, 
permite fazer uma viagem ao interior 
em busca da totalidade da pessoa.
A superficialidade do ‘ver’ conduz-nos 
a juízos utilitários, a preconceitos, sem 
espaço para acolher a interioridade, 

morte de seu Filho, com muito mais 
razão, depois de reconci liados, seremos 
salvos pela sua vida. Mais ainda: 
também nos gloriamos em Deus, por 
Nosso Senhor Jesus Cristo, por quem 
alcançámos agora a reconciliação.
    
EVANGELHO Mt 9, 36 – 10, 8
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo, Jesus, ao ver as 
multidões, encheu-Se de compaixão, 
porque andavam fatigadas e abatidas, 
como ovelhas sem pastor. Jesus disse 
então aos seus discípulos: “A seara 
é grande, mas os trabalhadores são 
poucos. Pedi ao Senhor da seara que 
mande trabalhadores para a sua seara”. 
Depois chamou a Si os seus doze 
discípulos e deu-lhes poder de expulsar 
os espíritos impuros e de curar todas 
as doenças e enfermidades. São estes 
os nomes dos doze apóstolos: primeiro, 
Simão, chamado Pedro, e André, seu 
irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, 
seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé 
e Mateus, o publicano; Tiago, filho 
de Alfeu, e Tadeu; Simão, o Cananeu, 
e Judas Iscariotes, que foi quem O 
entregou. Jesus enviou estes Doze, 
dando-lhes as seguintes instruções: 
“Não sigais o caminho dos gentios, nem 
entreis em cidade de samaritanos. Ide 
primeiramente às ovelhas perdidas 
da casa de Israel. Pelo caminho, 
proclamai que está perto o reino dos 
Céus. Curai os enfermos, ressuscitai os 
mortos, sarai os leprosos, expulsai os 
demónios. Recebestes de graça, dai de 
graça”.   

REFLEXÃO
O Décimo Primeiro Domingo (Ano A) 
faz ressoar, em nós, as solenidades 

não permite contemplar o outro além 
das aparências, para perceber as suas 
fadigas e desorientação.
O olhar compassivo de Jesus Cristo 
revela uma amizade gratuita e universal. 
Talvez seja também esta a maior 
urgência deste nosso tempo. Talvez, 
mais do que a pureza dos ritos e normas, 
mais do que a eloquência das palavras 
e da doutrina, seja necessário treinar o 
‘ver’ com compaixão para alcançar uma 
amizade gratuita e universal.
A amizade começa quando assumimos 
uma nova maneira de ‘ver’ o outro. 
Sem amizade, vemos o outro de modo 
parcial, preconceituoso, reduzimo-lo às 
aparências, avaliamos apenas os seus 
aspetos negativos, desvalorizamos as 
suas necessidades, empobrecemos a 
sua identidade.

Testemunhas
“Viver sem amigos, é morrer sem 
testemunhas”, diz o provérbio. Quem 
experimenta a amizade com Deus, 
torna-se sua testemunha. Aqui, mais 
do que as palavras, valem as obras. 
Não admira que, no Evangelho, a 
proximidade do reino dos Céus seja 
expressa pela cura dos enfermos, a 
ressurreição dos mortos, a expulsão 
dos demónios, a dádiva gratuita.
“Os discípulos podem ser investidos 
como testemunhas, porque viveram 
uma história de amizade de que se 
tornam portadores” (José Tolentino 
Mendonça, Nenhum caminho será 
longo, ed. Paulinas).
Agora, é a nossa vez: somos enviados a 
testemunhar a amizade, a conduzir os 
amigos até ao Amigo. Podemos não ter 
mais nada para dar, mas podemos dar 
tudo com a nossa presença e amizade.

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

XI DOmingo Comum

Em local apropriado pode ser colocado um bordão e/ou 
umas sandálias, símbolos daquele que caminha e vai pelo 
mundo, enviado pelo Senhor a proclamar o Reino. 
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“Proclamai que está perto o Reino dos Céus”

Semear esperança
Acólitos
Diante da grandeza da missão da Igreja, 
urge pedir a Deus que envie mais 
operários para a sua Messe. Será que 
no meu coração habita este desejo de 
acolher novos membros para o exercício 
do meu ministério, rezo para que Deus 
os envie e, quando eles chegam, acolho-
os bem?

Leitores
Ao dirigir-se para o ambão, o leitor deve 
ouvir dentro de si as palavras “assim 
falarás à casa de Jacob”, sentindo-se 
assim mandatado pelo próprio Deus 
para falar ao povo. Tenho cuidado 
na proclamação da Palavra de Deus, 
sentindo-me enviado e servo da 
Palavra?

Ministros Extraordinários 
da Comunhão
“Recebestes de graça, dai de graça”. O 
Ministro Extraordinário da Comunhão 
leva aos outros aquilo que ele antes 
recebera: a Graça infinita da Comunhão 
no Corpo e Sangue de Cristo. Tenho 

consciência de que, ao ser mensageiro 
da Graça, sou também destinatário 
dessa mesma Graça?

Celebrar com esperança
Homilia
. Todos nós somos membros da 
Igreja, Corpo de Cristo. Somos “reino 
de sacerdotes, uma nação santa”, 
porque é dever de cada um de nós 
prestar culto ao Senhor, com a nossa 
vida, doando-a a cada momento em 
prol dos outros. 
. Em nós deve transparecer sempre a 
luz do Senhor Ressuscitado, Aquele 
que se entregou por nós por amor, não 
olhando a qualquer merecimento da 
nossa parte. Por isso, somos também 
povo de reconciliados. 
. Prestar culto ao Senhor não pode 
ficar apenas numa vertente intimista. 
Se amamos o Senhor, se somos seus 
discípulos, somos enviados; não 
podemos ficar sentados no ‘sofá’ dos 
nossos esquemas, do nosso conforto, 
do nosso egoísmo. Temos de partir 
para a seara porque os trabalhadores 
são necessários.

Oração Universal
Caríssimos cristãos: oremos a Deus Pai 
todo-poderoso e, pelos méritos de Jesus 
Cristo, seu Filho, que morreu por nós 
quando éramos pecadores, peçamos, 
com toda a confiança:
R. Atendei, Senhor, a nossa prece. 

1. Pelos bispos, sucessores dos 
Apóstolos, pelos trabalhadores da seara 
do Senhor e pelas multidões fatigadas e 
abatidas, oremos.

2. Pelos que têm de partir da sua pátria, 
pelos profetas a quem Deus manda falar 
e pelo povo que os escuta e se converte, 
oremos.

3. Pelas ovelhas que andam sem pastor, 
pelos enfermos de doenças incuráveis, 
pelos leprosos e pelos moribundos, 
oremos.

4. Pelos que perderam a fé e andam 
tristes, pelos afectados pela pandemia 
do coronavírus, pelos que, por 
fragilidade, caíram em pecado e pelos 
que, para salvar outros, se deixam 
matar, oremos.

5. Por nós mesmos, povo de reis e 
nação santa, que o Filho de Deus 
reconciliou, e pelos defuntos das 
nossas famílias e da nossa Paróquia, 
oremos.

Senhor, nosso Deus, que tivestes 
compaixão das multidões e lhes 
mandastes o vosso Filho muito amado, 
dai-nos a graça de ouvir a sua voz,
para Vos servirmos, adorarmos e 
bendizermos. Por Cristo, Senhor 
nosso.
R. Ámen. 

Momento Pós-Comunhão
No momento pós-comunhão, 
fazer uma oração pelas vocações, 
correspondendo ao repto de Jesus no 
Evangelho: “Pedi ao Senhor da seara 
que mande trabalhadores para a sua 
seara”.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Povo de Reis – L. Deiss
— Apresentação dos dons: Não fostes vós que Me 
escolhestes – Az. Oliveira  
— Comunhão: A seara é grande – D. Faustino
— Final: O amor de Deus repousa em mim – M. Luís

Eucologia
Orações presidenciais: Orações presidenciais 
do Domingo XI do Tempo Comum (Missal 
Romano, 405)
Oração Eucarística: Oração Eucarística V/B 
com prefácio próprio (Missal Romano, 1163ss)

Viver na esperança
Nesta semana, vou procurar que os meus gestos 
e palavras sejam reflexo dos gestos e palavras 
do Reino (“anunciar, curar, expulsar demónios”), 
em particular aqueles gestos e palavras dirigidos 
a alguém com quem não tenho particular 
simpatia.

A versão completa do subsídio litúrgico encontra-se
disponível em www.arquidiocese-braga.pt/liturgia/
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livro da semana

Livraria diário do minho

Fale connosco no
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(Pe. Paulo Terroso, Pe. Tiago Freitas, João Pedro Quesado) · Design: Romão Figueiredo 
Multimédia: Ana Marques Pinheiro · Contacto: comunicacao@arquidiocese-braga.pt

Como é que o cérebro constrói uma 
mente? E como é que o cérebro torna 
essa mente consciente? Qual a estrutura 
necessária ao cérebro humano e qual a 
forma como tem de funcionar para que 
surjam mentes conscientes? 
Uma obra magistral que nos deixa 
entrever aquilo que ainda não sabemos 
sobre o cérebro e a consciência, mas 
gostaríamos muito de saber.

O Livro da 
Consciência 

António Damásio

23,9€

Paróquia de Fafe convida pessoas a adornar janelas 
com colchas no Corpo de Deus

Momento de Oração pela Vida e Vocações tem lugar 
na Igreja de Maximinos esta quinta-feira

A paróquia de Santa Eulália 
de Fafe vai celebrar a Soleni-
dade do Corpo de Deus, a 11 de 
Junho, sem a habitual “gran-
de procissão com o Santíssi-
mo Sacramento”, mas com uma 
“bênção solene sobre a cida-
de e cada uma das famílias da 
comunidade”.
As circunstâncias da pandemia 
“condicionam” mas “não impe-
dem” a celebração da festa do 
Corpo de Deus, afirma a paró-
quia no seu boletim do passado 
fim-de-semana.
Mesmo “não se realizando a 
procissão”, a paróquia convida 
“todas as pessoas, no dia 11, a 
adornar as suas janelas ou va-

randas com as típicas colchas ou 
algum tecido que ajude a dar bele-
za e solenidade a este dia”.
A Confraria do Santíssimo Sa-
cramento não deixou de “prepa-
rar e elaborar o programa possí-
vel para ser vivido”, de 8 a 11 de 
Junho, “com fé e respeitando to-
das as normas de segurança em 
vigor”.
No dia 9 vai realizar-se uma con-
versa online, às 21 horas, com o 
padre Pedro Daniel e o diácono 
Pedro Sousa. No dia seguinte tem 
lugar um concerto com a fadista 
Liliana Araújo.
As várias iniciativas do programa 
festivo têm transmissões na inter-
net levadas a cabo pela Fafe TV.

Tem lugar esta quinta-feira, dia 4 de 
Junho, pelas 21h15, na Igreja de Ma-
ximinos, em Braga, – e desta vez 
também de forma presencial – , um 
Momento de Oração pela Vida e Vo-
cações. Trata-se de um dos muitos 
encontros de oração mensais pro-
movidos pelo Departamento Arqui-
diocesano para a Pastoral Vocacional 
em colaboração com a zona pasto-
ral da cidade e Este do Arcipresta-
do de Braga, que, ao longo de todo o 
ano pastoral, percorrem as paróquias 
envolvidas.
Deste modo, este momento procura-
rá cumprir o seu principal objectivo 
de interpelar a comunidade, chama-
da pelo baptismo à fundamental e 
universal vocação à Santidade, assim 
como promover um tempo propício à 

oração pelas vocações específicas, 
como a do matrimónio, a do sacer-
dócio ministerial e a de vida consa-
grada em geral, ou também, mais 
genericamente, vocações a minis-
térios laicais ligados aos carismas 
recebidos.
Depois da celebração da Solenida-
de do Pentecostes, e numa altura 
em que experimentamos a alegria 
de poder participar, embora com 
restrições, nas celebrações presen-
ciais, o Departamento Arquidioce-
sano procura ajudar cada baptizado 
a “Levantar-se e Semear Esperan-
ça” por meio da acção do Espírito 
Santo e da vivência da sua Vocação, 
“para que cada um possa descobrir 
com gratidão a chamada que Deus 
lhe dirige”.

Compre online em 
www.livrariadm.pt


