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colômbia. Missionários 
criam farmácias 
comunitárias

Os Missionários da Consolata estão 
a ajudar comunidades isoladas da 
Colômbia a criar pequenas farmácias 
comunitárias, que assegurem 
medicamentos de primeira necessidade, 
e a formar agentes locais de saúde. 
Através do programa “Saúde nas nossas 
mãos”, serão criados pequenos depósitos 
de medicamentos numa casa escolhida 
pelas comunidades, onde os missionários 
irão depositar um primeiro lote de 
medicamentos, repostos sempre que 
necessário. A venda de fármacos deverá 
garantir a sustentabilidade do projecto.

papa dedica intenções 
de oração aos 
cristãos na ásia

O Papa Francisco dedicou as intenções 
de oração do mês de Novembro aos 
cristãos na Ásia. “Para que favoreçam 
o diálogo, a paz e a compreensão 
mútua, especialmente com aqueles 
que pertencem a outras religiões”, diz 
o Santo Padre no “Vídeo do Papa” — 
uma inciativa do Apostolado do Oração 
onde revela as intenções de oração para 
cada mês. “O que mais me impressiona 
na Ásia é a variedade dos seus povos, 
herdeiros de antigas culturas, religiões 
e tradições”, acrescenta, a dias da sua 
visita à Birmânia e ao Bangladesh.

Igreja saúda aumento 
de capacetes azuis na 
rep. centro-africana

A Igreja saudou o envio de mais 
“Capacetes Azuis” para a República 
Centro-africana, numa altura em que 
a guerra se está a adensar. A Fundação 
Ajuda à Igreja que Sofre cita o vice- 
-presidente da Conferência Episcopal da 
República Centro-Africana e bispo de 
Bossangoa, que afirma que “os grupos 
armados estão em todo o lado, a matar 
e a mutilar pessoas”. As Nações Unidas 
têm cerca de 12.500 soldados no país, 
entre os quais um contingente de 150 
soldados portugueses. Ainda este mês 
deverão ser enviados mais 900.

onu | catianne tijerina drO vídeo do papa

lançada à terra — porque, caso 
contrário, essa força permanece 
fechada e não se expande — assim 
é para o Reino de Deus, que cresce 
“a partir de dentro” e “não por 
proselitismo”, adverte o Pontífice.

IGREJA UNIVERSAL

Jorge Mario Bergoglio – de acordo 
com a Rádio Vaticano – tomou 
como base para a homilia a 
passagem do Evangelho do dia, de 
São Lucas, em que Cristo compara 
o Reino de Deus a uma semente de 
mostarda e ao fermento: o Bispo 
de Roma observa que ambos os 
elementos são pequenos, sim, mas 
“têm uma força interna” que faz 
crescer. E assim é o Reino de Deus: 
a sua força vem de dentro.
São Paulo, na Carta aos Romanos, 
proposta na Primeira Leitura 
do dia, demonstra as tensões 
da vida: são dores, angústias e 
sofrimentos que, no entanto, “não 
são comparáveis à glória que nos 
espera”. Enfrenta-se continuamente 
uma “tensão entre sofrimento e 
glória”. E nas tensões da existência 
há “uma ardente expectativa” por 
uma “revelação grandiosa do Reino 
de Deus”.
É também uma expectativa da 
Criação, que não pode fugir da 
caducidade, assim “como nós”, e se 

estende “para a revelação dos filhos 
de Deus”. Esta é a força interior, 
que “nos leva com esperança para 
a plenitude do Reino de Deus”; é a 
energia do Espírito Santo.
E é “a esperança que nos dá 
a plenitude” – explicou –, “a 
esperança de sair da nossa 
prisão, das nossas limitações, da 
nossa escravidão, da corrupção 
e alcançar a glória”. O caminho 
para a plenitude é um caminho 
de esperança, e a esperança é um 
dom do Espírito. É precisamente o 
Espírito Santo que, dentro de nós, 
nos proporciona algo grandioso: 
a libertação, a grande alegria. E 
é por isso que o Filho de Deus 
afirma: “Dentro de uma semente 
de mostarda, desse pequeno grão, 
surge uma força que gera um 
crescimento inimaginável”.
O Papa Bergoglio enfatiza: “Dentro 
de nós e na criação há uma força, 
está o Espírito Santo”, que “nos dá a 
esperança”.
O Papa ilustra o significado de viver 
com esperança: permitir que “essas 
forças do Espírito nos ajudem a 
crescer” em direcção à plenitude 
que espera cada ser humano na 
glória eterna. Mas, assim como o 
fermento deve ser misturado com 
a massa e a semente de mostarda 

Papa francisco: não à "pastoral de conservação" de "guardiões de museus"

que o Reino cresça, necessita-se 
de coragem, a coragem de deixar 
o grão crescer e de misturar o 
fermento”.
Francisco reconhece que, se a 
semente é plantada e se o fermento 
é misturado, “suja-se as mãos” 
porque “há sempre alguma perda 
quando se semeia no Reino de 
Deus”. Mas, “cuidado com aqueles 
que pregam o Reino de Deus 
com a intenção de não sujar as 
mãos”, exclama. “São guardiões de 
museus: preferem coisas bonitas 
em vez do gesto de semear e 
misturar para que a força cresça”. É 
a mensagem de “Jesus e de Paulo: 
essa tensão que vai da escravidão 
do pecado à plenitude da glória”. “A 
esperança é aquela que segue em 
frente, a esperança não decepciona. 
Às vezes, a esperança pode parecer 
pequena, como também parece 
pequeno o grão do qual nasce uma 
grande árvore ou o fermento que 
faz a massa crescer. É a virtude 
mais humilde”. Mas, onde há 
esperança, está o Espírito Santo, 
que sempre conduz para o Reino de 
Deus.

*artigo de Domenico Agasso Jr., publicado 
por Vatican Insider a 31-10-2017. Tradução 
de André Langer. Adaptação de DACS.
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PAPA FRANCISCO
@pontifex_pt

04 de Novembro de 2017
A Igreja precisa dos que proclamam 
o Evangelho com entusiasmo  
e sabedoria, de quem ascende  
a esperança e gera a fé.

03 de Novembro de 2017
Quando se reza é preciso a coragem 
da fé: tenha confiança de que  
o Senhor nos ouve!

D. JORGE ORTIGA
@djorgeortiga

03 Novembro de 2017
O amor não tem dias de folga. 
Nem mesmo à Segunda-feira.
#Twittomilia #EvangelhoDiário 
#Lei #Graça #Amor #Missão

O Reino do Senhor “cresce a partir 
de dentro, com a força do Espírito 
Santo. E a Igreja sempre teve a 
coragem de pegar e lançar, de 
tomar e misturar. Também teve 
medo de o fazer. E muitas vezes 
vemos que se prefere uma pastoral 
de conservação em vez de deixar 
crescer o Reino de Deus. Para 
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Latim. História da 
Filosofia Antiga. 
Grego. Antropologia 
Filosófica. Língua e 
Cultura Hebraica. 

Propedêutica Bíblica. Estas 
são algumas das unidades 
curriculares que os alunos da 
Licenciatura em Teologia têm 
de frequentar. São disciplinas 
com bastante exigência e 
algumas delas são encontradas 
logo no primeiro ano do curso. 
Uma carga “pesada” para 
quem frequentou o Seminário 
Menor — e por isso já comporta 
alguma bagagem filosófica e 
pastoral — e ainda mais dura 
para quem só agora está a 
dar os primeiros passos neste 

quando 
deus manda

flávia barbosa
Fotos: Filipa Correia

percurso. A pensar nestas 
e noutras necessidades, o 
Período Propedêutico tornou-
se obrigatório com a Ratio 
Fundamentalis Institutionis 
Sacerdotalis “O Dom da Vocação 
Presbiteral”, a 8 de Dezembro 
de 2016.

Uma formação integral
Em termos simples, o Tempo 
Propedêutico consiste num “período 
de preparação humana, cristã, 
intelectual e espiritual para os 
candidatos ao Seminário Maior” 
(Exortação Apostólica Pós-Sinodal 
“Pastores Dabo Vobis”, João Paulo 
II). Durante essa fase, os Seminaristas 
preparam-se para os próximos 
anos da sua vida: frequentam 
unidades curriculares introdutórias 
às disciplinas da Licenciatura em 
Teologia, conhecem os grandes Santos 
da Igreja, convivem de forma mais 
profunda com a Liturgia das Horas. 

Na Arquidiocese de Braga, o 
responsável pelo Tempo Propedêutico 
é o Padre Daniel Neves. É num dia 
de chuva e frio que nos recebe no 
Seminário Conciliar de São Pedro e 
São Paulo. Por entre os corredores 
labirínticos é possível ouvir um coro 
de vozes masculinas e vários risos. 
Visitamos a ala destinada a acolher 
os alunos do Tempo Propedêutico. 
Há uma sala de lazer e convívio, uma 
humilde capela, vários quartos, uma 
sala de estudo. O Pe. Daniel apresenta-
-nos Rui Machado e Pedro Pinto, 
ambos a frequentar o Propedêutico. 
Convém não demorarmos: têm uma 
aula na Faculdade de Teologia dentro 
de minutos.
“Este é um tempo de integração. 
Alguns vêm do Seminário Menor, 
com um ritmo já adaptado, outros 
vêm do mundo do trabalho e entram 
nesta nova realidade, outros de 
cursos profissionais… São exemplos 
de três realidades diferentes. Uns 
são mais jovens, outros mais adultos. 

O objectivo do Propedêutico é a 
integração nesta nova família, nesta 
nova casa que é o Seminário. Espera-
-se que se conheçam uns aos outros 
e que ganhem bases para fazer com 
outra seriedade o curso Filosófico- 
-Teológico”, revela o Pe. Daniel.
Como o homem prudente que 
construiu a sua casa sobre a rocha (Mt 
7, 24), pretende-se que os seminaristas 
consolidem conhecimentos e 
adquiram alicerces para poderem 
realizar o curso com outra solidez. 
Por isso encontramos aqui disciplinas 
e áreas tão diversificadas. Há Inglês 
“porque é uma língua falada em 
qualquer parte do mundo”, explica 
o sacerdote. Há apoio à Língua 
Portuguesa já a pensar na redacção 
de futuros boletins paroquiais ou 
homilias. A introdução à Filosofia não 
é esquecida: os dois primeiros anos 
do curso são predominantemente 
filosóficos. Diálogo com a Cultura — 
“porque a arte fala!” —, Introdução 
à Sagrada Escritura — para alguns 

O tempo propedêutico

Pe. Daniel Neves
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o primeiro contacto próximo com a 
Palavra —, à Espiritualidade — um 
dos pilares fundamentais na vida 
dos Seminários, como aponta o Papa 
Francisco — e à Cultura Musical 
— para ajudar à preparação das 
celebrações semanais — são exemplos 
de algumas das disciplinas que podem 
ser frequentadas durante este Tempo.
“Mas há muito mais do que unidades 
curriculares! Cada seminarista 
apresenta-se diante de nós como 
um diamante em bruto a ser 
lapidado, purificado, trabalhado 
com agilidade. O tempo para isso 
começa aqui. Começamos, de certa 
forma, a introduzi-los ao que é viver 
em comunidade. Numa comunidade 
há ritmos: as orações comuns, as 
refeições… É preciso respeitar esse 
ritmo e o dos outros! É preciso criar 
neles esse respeito pelo outro. Outra 
coisa que fazemos, por exemplo, é 
introduzi-los também na vivência 
da liturgia: explicar o sentido da 
Liturgia das Horas — para muitos é o 
primeiro contacto —, as várias partes 
da Eucaristia, como vivê-la mais 
intensamente, outras formas de oração 
como a Lectio Divina, o contacto 
com a Palavra de Deus, a Adoração, a 
Recolecção…”, adianta o responsável.
É um caminho pensado tendo em 
conta a “formação integral” que é 
esperada dos Seminários. Aqui, a vida 
deve ser orientada segundo quatro 
dimensões: humana, espiritual, 
intelectual e pastoral. Todas são 
igualmente importantes. Se a carga 
horária e lectiva da Licenciatura for 
exagerada, acaba por privilegiar-se 
a dimensão intelectual, acabando as 
outras por ficar um pouco esquecidas. 
O Tempo Propedêutico permite 
suavizar a adaptação ao primeiro ano 
do curso, fazendo com que todas as 
dimensões possam ser igualmente 
abraçadas.
“A articulação com a Universidade 
Católica permite-lhes frequentar a 
Faculdade nas cadeiras introdutórias, 
o que de certa forma os liberta um 
pouco da carga horária do primeiro 
ano e lhes permite um maior 
aproveitamento de tudo. O grande 
objectivo do Tempo Propedêutico, 
um tempo integral e de unidade de 
formação, é lançar nos jovens as bases 
para que possam ter um verdadeiro 
crescimento tendo em conta esses 
quatro pilares. Um crescimento sólido 
para depois, se quiserem seguir a vida 
sacerdotal, serem Pastores à imagem 
de Cristo, sobretudo marcados pelo 
verbo que deve pautar a vida do 
sacerdote: servir”, remata o Pe. Daniel.

Fizeram o que Ele lhes mandou
Pedro Pinto tem 40 anos e é 
Licenciado em Engenharia Civil. 
Em 2016 tinha um emprego estável, 

numa empresa promissora, com 
boas perspectivas de crescimento. 
Tinha casa própria, amigos, família. 
Já tinha sido voluntário e catequista. 
Também tinha realizado um processo 
de formação missionária. A certa 
altura sentiu que Deus lhe pedia mais. 
Frequentou o Pré-Seminário Adulto 
cerca de um ano. Em 2017 decidiu 
largar tudo e colocar-se “à disposição 
de Deus” para perceber que caminho 
quereria Ele que seguisse. Um 
percurso que não tem sido fácil.
 “Ao longo da minha vida já tinham 
existido alicerces para sustentar esta 
iniciativa de me entregar mais ao 
outro, que é no fundo este caminho: 
entregarmo-nos ao outro, para sermos 
também felizes nessa dádiva. É uma 
dádiva em que nos damos, mas 
também recebemos. Nesta dádiva 
experimentei deixar tudo, foi um 
processo muito difícil, muito doloroso. 
O seguir Cristo tem esta parte dolorosa 
que é realmente deixar tudo por Amor 
e por Fé n’Ele, no fundo acreditando 
que Ele tem algo de bom para nos dar 
e mostrar, para dar sentido à nossa 
vida”, explica.
Pedro é o mais velho de sete alunos que 
frequentam o Propedêutico este ano. 
A maioria dos colegas tem metade da 
idade. Diz que a diferença de idades não 
é problemática. Se por vezes há alguma 
tensão, deve-se ao luto que Pedro tem 
de abraçar todos os dias: a morte do seu 
“antigo eu”, como o próprio diz.
“Está a ser um ano difícil. Estou num 
grupo em que tenho o dobro da idade 
das pessoas que o compõem. Não é 
por eles, a dificuldade não está em 
estar ligado a um grupo mais novo, 
é por questões pessoais, íntimas. É 
difícil intimamente fazer esta «morte» 
de quem eu era fora do Seminário, 
como um ser que tinha uma série de 
coisas, trabalho, casa, actividades 
pessoais, voluntárias. Esta morte 
sobre essas coisas tem dificuldades 
que são sofridas cá dentro. E sofrê-
-las é difícil porque nem sempre 
temos os momentos de recolhimento 
que pretendemos ou que tínhamos 
anteriormente, porque estamos 
sujeitos a uma série de actividades e 
obrigações, coisas que temos de fazer, 
que não nos permitem parar. Temos 
de entrar neste ritmo, o que por vezes 
não permite atenuar estas dificuldades 
interiores que vão surgindo no 
processo de adaptação”, diz. O tom de 
Pedro não é de queixa ou lamentação, 
mas antes de sinceridade: o sofrimento 
desta fase é tão inevitável quanto 
natural. Durante a nossa conversa, 
o seminarista elogia os colegas e a 
equipa formadora, os professores 
e o director espiritual. “Admiro 
muito a bondade que existe neles e 
agradeço muito por estar com eles e 
por me ajudarem a superar as minhas 
dificuldades”, sublinha.

A escutá-lo atentamente está o colega 
Rui Machado, de 18 anos. Ao iniciar o 
oitavo ano de escolaridade entrou no 
Seminário Menor, o que agora faz com 
que não sinta as mesmas dificuldades 
de Pedro. Ainda assim, o caminho 
também traz alguns sobressaltos. É a 
rir que lembra os tempos em que não 
gostava de “ir à missa” e participava 
na catequese por obrigação. A vida 
de escuteiro começou a tornar mais 
assíduos esses encontros com a fé e em 
breve o “miúdo” que não queria nada 
com a Igreja passou a ser o mesmo 
que ficava aborrecido se não acolitava. 
Quando se deu esse clique, o pároco 
de Rui perguntou-lhe se não queria ir 
para o Seminário. O jovem respondeu 
com indignação e veemente recusa. Mas 
não tardou a mudar a resposta que, a 
princípio, lhe parecera a única e óbvia.
“Ainda me lembro do dia em que 
entrei. Foi no dia 9 de Setembro, 

às 17h00. Foi em 2012. E aí tudo 
começou, foi «a» transformação! 
Foi como entrar dentro de uma 
incubadora, e Deus fez o resto. Claro 
que o caminho foi feito de grandes 
crescimentos, mas também de grandes 
retrocessos na minha vida. É a partir 
disto que nós percebemos aquilo que 
Deus quer de nós e aquilo que somos 
para Deus”, diz. 
O que mais lhe custava na altura eram 
as noites, o dormir longe da família. 
Riscava os dias que faltavam até 
voltar a casa num papel que colava na 
porta do quarto. Chegou a pensar em 
desistir. Quando chegou ao fim do ano, 
tinha deixado de contar os dias sem se 
aperceber. Acordar e poder conviver 
todo o dia “num ambiente de alegria” 
era agora um privilégio. Os anos 
passaram rapidamente e a frequência 
do Tempo Propedêutico acabou por se 
tornar um passo expectável.
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O “namoro” com Cristo
“A ideia de fundo é que os Seminários 
possam formar discípulos missionários 
«enamorados» do Mestre, pastores 
«com o cheiro das ovelhas» que vivam 
no meio delas para servi-las e conduzi-
-las à misericórdia de Deus. Por isso, é 
necessário que cada sacerdote se sinta 
sempre um «discípulo a caminho», 
carente constantemente de uma 
formação integral, compreendida como 
contínua configuração a Cristo” (O Dom 
da Vocação Presbiteral, 2016).
O Tempo Propedêutico não comporta 
já em si todas as certezas, mas é onde 
as sementes começam a germinar.
“Faz este tempo quem faz o Pré- 
-Seminário Adulto ou vem do Seminário 
Menor. É-lhes lançado o desafio: 
«queres fazer esta experiência, queres 
dar este novo passo na tua vida?». Só 
depois de fazerem o Pré-Seminário 
Adulto é que nós falamos da vocação. Há 
um encontro em que falamos da vocação 
em geral: ao sacerdócio, ao matrimónio, 
de leigo consagrado… Por estarmos 
dentro do Seminário não escondemos 
as outras vocações que existem! Só 
depois de falarmos disto é que há outros 
encontros centrados na dádiva e na 
possibilidade de virem a ser Pastores. 
Quando entram para o Propedêutico, no 
fundo já têm a semente… Como neste 
triénio da esperança, nós lançamos a 
semente da vocação com a esperança 
de que germine nos seus corações. Eles 
ao dizerem «sim» são sinal de que a 
semente está a trabalhar. É já o início de 
um caminho. Não é com certezas, mas 
é um caminho. É como um tempo de 
namoro, este é um tempo de «namoro» 
com Cristo através dos meios que nós 
podemos e devemos proporcionar. 
Devemos respeitar e estar atentos 
a todas as vocações”, sublinha o Pe. 
Daniel.
Rui também fala em “namoro”. Diz 
que foi seduzido por Deus e deseja 
que aqueles que com ele se cruzarem 
possam sentir o mesmo.
“É um ano de confirmar as nossas 
expectativas, sem dúvida que sim. E é 
um ano de partir muita pedra, porque 
as mudanças implicam também uma 
mudança de nós mesmos! Isso faz-nos 
crescer e perceber que é na diferença 
que todos nos enriquecemos. Chegamos 
aqui e é quase tudo diferente, é como 
entrar numa auto-estrada, mas na auto-
-estrada de Deus: quando surgem os 
problemas, Deus põe-nos ao lado uma 
área de serviço. É isto mesmo! E é estar 
feliz, aconchegado no amor ternurento 
de Deus, saber estar nas mãos de Deus. 
Depois, parte de mim saber exprimir 
este Deus que me seduziu. Eu, que me 
deixei seduzir, posso também seduzir os 
outros para o Senhor. Deus pôs-me no 
caminho, deu-me força para o caminho, 
e eu como bom caminhante, que espero 
ser, gostaria de o fazer”, diz.

Pedro sorri. Acredita que as 
dificuldades enfrentadas têm um 
propósito, que existem porque Deus 
quer. “Sabemos que tudo contribui 
para o bem daqueles que amam a 
Deus, daqueles que são chamados, de 
acordo com o seu desígnio.” (Rm 8, 
28). A passagem foi-lhe recordada pelo 
director espiritual num momento de 
desabafo. Não mais a esqueceu.
“Acredito que as muitas dificuldades 
que estou a atravessar são para o meu 
bem. Vai ser muito útil para mim 
e para os outros aquilo que estou a 
viver. Acredito que Deus quer sempre 
a minha felicidade e a de todos, desde 
que tenhamos tempo para O escutar. 
Geralmente não temos tempo. Mas 
quando arranjamos tempo para 
O escutar, Ele manifesta-se. É um 
caminho difícil mas Ele quer que 
façamos esse caminho porque a 
alegria é sempre muito maior do que o 
sofrimento! Não sei onde vou chegar, 
mas vou chegar a algum lugar e é ao 
sítio onde Deus quer que eu chegue”, 
conclui. As certezas podem ainda estar 
longe, mas a confiança está lá.
Apesar de ser um ano de confirmar 
expectativas, também é de grandes 
mudanças e mais perguntas do que 
respostas.
“Tenho algumas respostas, tenho. Não 
são muitas... Questões é que há muitas, 
mas as respostas não aparecem tão 
rápido como as questões, é preciso 
trabalhá-las e saber responder muitas 
vezes… E outras vezes apagar mesmo 
aquilo que temos respondido, voltar 
atrás e responder de forma diferente. 
Até pode estar mal, mas a virtude é 
partir daquelas respostas e formular 
outras, sempre a partir do que errámos, 
do que pensámos, crescer sempre a 
partir daí, quase como uma escada”, 
adianta Rui.
O jovem seminarista frisa também a 
anterior ideia de que Deus providencia. 
Deus manda, mas Deus também dá as 
canas e concede as forças necessárias 
para o caminho.
“Temos de perceber que Ele também 
faz tudo para que possamos segui-Lo. 
Ele também diz: «Vem comigo e farei 
de ti pescador de homens». «Farei de 
ti»! Quer dizer que não sou, mas Deus 
fará de mim. Por isso, oxalá que Ele 
faça de mim um grande pescador, com 
boas linhas, com boas canas, com bons 
anzóis, que sejam anzóis de Deus e para 
Deus”, conclui, sorridente.

“Fazei o que Ele vos disser”, disse 
Maria aos serventes.
Séculos depois, continua a existir quem 
O sirva incondicionalmente, a vida e 
dons à Sua disposição. Rui e Pedro 
podem não ter ainda todas as respostas, 
mas continuam a dizer-Lhe “sim”. 
Todos os dias.
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LITURGIA da palavra

XXXIII domingo 
comum a

Leitura I Prov 31, 10-13.19-20.30-31
Leitura do Livro dos Provérbios
Quem poderá encontrar uma mulher virtuosa? O seu valor é maior que o das 
pérolas. Nela confia o coração do marido e jamais lhe falta coisa alguma. Ela dá-
-lhe bem-estar e não desventura, em todos os dias da sua vida. Procura obter lã e 
linho e põe mãos ao trabalho alegremente. Toma a roca em suas mãos, seus dedos 
manejam o fuso. Abre as mãos ao pobre e estende os braços ao indigente. A graça 
é enganadora e vã a beleza; a mulher que teme o Senhor é que será louvada. Dai- 
-lhe o fruto das suas mãos e suas obras a louvem às portas da cidade.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 127, 1-2.3.4-5
Refrão: Ditoso o que segue o caminho do Senhor.

 

Leitura II 1 Tes 5, 1-6 
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo
aos Tessalonicenses
Irmãos: Sobre o tempo e a ocasião, não precisais que vos escreva, pois vós 
próprios sabeis perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão 
nocturno. E quando disserem: “Paz e segurança”, é então que subitamente 
cairá sobre eles a ruína, como as dores da mulher que está para ser mãe, 
e não poderão escapar. Mas vós, irmãos, não andais nas trevas, de modo 
que esse dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos 
da luz e filhos do dia: nós não somos da noite nem das trevas. Por isso, não 
durmamos como os outros, mas permaneçamos vigilantes e sóbrios.

EVANGELHO [Forma breve] Mt 25, 14-15.19-21
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo
São Mateus
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola: “Um homem, 
ao partir de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 
cinco talentos, a outro dois e a outro um, conforme a capacidade de cada qual; e 
depois partiu. Muito tempo depois, chegou o senhor daqueles servos e foi ajustar 
contas com eles. O que recebera cinco talentos aproximou-se e apresentou outros 
cinco, dizendo: «Senhor, entregaste-me cinco talentos: aqui estão outros cinco 
que eu ganhei». Respondeu-lhe o senhor: «Muito bem, servo bom e fiel. Porque 
foste fiel em coisas pequenas, confiar-te-ei as grandes. Vem tomar parte na alegria 
do teu senhor»”. 

CONCRETIZAÇÃO: A nossa responsabilidade move-nos para uma atitude 
de serena proactividade e vigilância, desde logo estando atentos ao nosso 
semelhante. Neste primeiro “Dia Mundial dos Pobres”, queremos aprofundar 
aquela consciência sempre em atitude vigilante. Tendo também em vista 
a solenidade que se aproxima e o espírito de vigilância na esperança, 
poderemos manter o arranjo da semana anterior, porventura renovando 
apenas as flores. 

itinerário

Sugestão de cânticos
— Entrada: Deus vive na Sua morada santa, F. Santos
— apres. dos dons: Em redor do teu altar, M. Carneiro
— Comunhão: Bendito, bendito sejas, Cristo meu Senhor pela Eucaristia 
— Final: Povo teu somos, ó Senhor

Eucologia
[Orações presidenciais] Orações próprias do XXXIII Domingo do Tempo 
Comum (Missal Romano, p. 425).
[Oração Eucarística] Oração Eucarística V/C com prefácio próprio (Missal 
Romano, pp. 1169ss).

Viver na esperança
Durante esta semana vamos estar vigilantes, procurando ir ao encontro de 
uma pessoa que consideramos pobre, seja pelos bens que não tem, seja 
pela doença que a vitima, seja pela solidão, seja pela tristeza.

ATITUDE
Acção de graças.

CARACTERÍSTICA
A responsabilidade como 
fundamento da esperança.

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES

“PORQUE FOSTE FIEL EM COISAS PEQUENAS, 
CONFIAR-TE-EI AS GRANDES. 
VEM TOMAR PARTE NA ALEGRIA DO TEU 
SENHOR.”
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O Trigésimo Terceiro Domingo (Ano A) evoca o fim dos tempos, concentra a 
atenção no regresso definitivo do Senhor. Não é para meter medo, mas para 
despertar a vigilância activa e responsável (Evangelho) e fazer de nós cristãos 
preparados, mergulhados na luz (segunda leitura), sólidos na fé e esperança, 
solícitos na caridade (primeira leitura). Uma palavra que seja luz para os nossos 
passos! É feliz quem segue os seus caminhos (Salmo). Que ela nos ajude a vencer 
as provações e a viver desde já a felicidade prometida.

“Porque foste fiel em coisas pequenas, confiar-te-ei as grandes. Vem 
tomar parte na alegria do teu Senhor”
Aproxima-se o final do itinerário espiritual proposto pelo evangelista Mateus. 
A parábola destaca a atitude dos servos a quem foi confiada uma quantia em 
dinheiro: dois, diligentes e responsáveis, fazem-na duplicar; outro, ao contrário, 
dominado pelo medo, decide esconder o que tinha recebido.
Não é a quantidade que importa. Na verdade, todos recebemos o necessário para 
transformar o mundo segundo a vontade divina: trabalhar pelo Reino de Deus, 
comprometidos com a causa dos pobres e a felicidade de toda a família humana, 
sem exceções nem fronteiras.
Neste Domingo, por decisão do Papa Francisco, celebra-se o primeiro Dia Mundial 
dos Pobres, subordinado ao tema: “Não amemos com palavras, mas com obras”. 
Nesta perspectiva, os talentos podem ser tomados como o amor de Deus que, 
sendo derramado gratuitamente nos corações, “pode chegar a pôr em movimento 
a nossa vida e gerar compaixão e obras de misericórdia em prol dos irmãos e irmãs 
que se encontram em necessidade”.
Eis uma concretização que faz perceber ainda melhor a censura feita ao terceiro servo! 
“Por isso, benditas as mãos que se abrem para acolher os pobres e socorrê-los: são 
mãos que levam esperança. Benditas as mãos que superam toda a barreira de cultura, 
religião e nacionalidade, derramando óleo de consolação nas chagas da humanidade. 
Benditas as mãos que se abrem sem pedir nada em troca, sem «se» nem «mas», nem 
«talvez»: são mãos que fazem descer sobre os irmãos a bênção de Deus”.
Os pobres, diz também o Papa na Mensagem para este dia, não podem ser só 
os “destinatários de uma boa obra de voluntariado, que se pratica uma vez por 
semana, ou, menos ainda, de gestos improvisados de boa vontade para pôr 
a consciência em paz”. O que se exige do cristão é que a partilha não seja um 
momento mas “se torne estilo de vida”. Quem assim se assume, há-de escutar: 
“Porque foste fiel em coisas pequenas, confiar-te-ei as grandes. Vem tomar parte 
na alegria do teu Senhor”.

A responsabilidade como fundamento da esperança
Muitos cristãos continuam a comportar-se de forma semelhante à do terceiro 
servo: evitam apenas o mal, sem dar conta do que perdem por não fazer duplicar 
os talentos; deixam-se levar pelo medo, preferem não correr riscos e enterram a 
responsabilidade pelo bem em favor dos outros. Estes ainda não compreenderam a 
parábola, nem entendem que estão a renunciar a qualquer futuro e esperança.

REFLEXÃO

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

elementos celebrativos a destacar

DESPERTAR A ESPERANÇA
[Introdução ao espírito celebrativo]
Prestes a terminar o Ano Litúrgico, somos convidados a fazer um 
balanço. Estamos preparados para abrir o livro da nossa vida perante 
Deus? Todos recebemos de Deus alguns dons; mas nem todos são 
postos em prática no serviço ao próximo. Todos recebemos o dom da 
vida, mas nem todos temos trabalhado para construir uma vida mais 
humana, mais feliz, mais amável. 
Possamos hoje, escrever uma nova página que começa com o nosso 
louvor e presença na casa do Senhor. Celebremos com alegria o Dia 
do Senhor e sintamos o olhar e o juízo amoroso de Deus orientado 
para cada um de nós.

ENRAIZAR A ESPERANÇA
[Dinâmica própria do Tempo Litúrgico]

Acolhimento inicial
Dar mais atenção ao acolhimento, para que cada fiel assuma a  
responsabilidade feliz da participação na celebração.

Preparação penitencial
Poderemos seguir a fórmula C da preparação penitencial, utilizando 
os seguintes tropos:
V/ Senhor, pelas vezes em que consideramos que a missão é uma 
tarefa só para alguns e não algo que diz respeito a cada um de nós. 
R/ Senhor, tende piedade de nós!
V/ Cristo, pelas vezes em que pensamos que a missão se opera 
apenas em terras longínquas e não nos nossos corações, nas nossas 
ruas, casas e comunidades.
R/ Cristo, tende piedade de nós!
V/ Senhor, pelas vezes em que entendemos a missão como uma 
tarefa secundária e não essencial da nossa existência cristã. 
R/ Senhor, tende piedade de nós!

Proclamação da Palavra 
[Primeira Leitura] O leitor terá de assumir a responsabilidade de 
ler e meditar este trecho do livro dos Provérbios antes da sua 
proclamação. Um escrito sapiencial não se lê da mesma forma que 
qualquer outro texto, trata-se de um género literário muito particular.
 
[Segunda Leitura] Neste trecho, S. Paulo joga constantemente com 
os contrastes. O leitor deve assumir essa consciência e valorizá-los.
 
[Pós-Comunhão] Fazer e ajudar a fazer um tempo de silêncio mais 
prolongado.

PARTILHAR A ESPERANÇA
[Indicações para a reflexão partilhada na homilia]

— A referência à generosidade para com o pobre e o necessitado 
é interpeladora… Como é que consideramos e tratamos aqueles 
irmãos que nos batem à porta a pedir um pedaço de pão, um 
pouco de atenção, ou ajuda para deslindar um qualquer problema 
burocrático? Temos o coração aberto aos irmãos e pronto para 
ajudar, ou fechamo-nos à caridade, à partilha, ao dom?
— A referência ao “temor de Deus” como valor primordial na vida 
da mulher ou do homem “sábio” e virtuoso também merece a 
nossa consideração. No Antigo Testamento, o “temor de Deus” 
é a qualidade do homem ou da mulher que ama Deus, que procura 
conhecer os seus planos e projectos e que cumpre – com obediência 
radical e com total confiança – a vontade de Deus. Esta dependência 
de Deus – diz-nos um “sábio” de Israel – não diminui a nossa 
liberdade, nem atenta contra a nossa realização; pelo contrário,  
é condição essencial para a realização plena da pessoa.
(...)

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

Leitor de Código

10.11.2017 e 11.11.2017
BINNAR / CONCERTOS 
MOSTEIRO DE ARNOSO
22h00 / Mosteiro de Arnoso  
(V. N. de Famalicão)

10% *
Desconto

     Livraria Diário do Minho

PVPDepois de ter entrevistado o Papa Francisco para o 
livro "O Nome de Deus é Misericórdia", o vaticanista 
italiano Andrea Tornielli – que acompanhou todas as 
visitas apostólicas no avião papal – fez uma selecção 
dos grandes temas que o Pontífice foi abordando ao 
longo das suas 19 viagens internacionais. São histórias 
de quase quatro anos, a começar no Rio de Janeiro e a 
acabar em Fátima, de um Papa que admite não gostar 
de viajar. Esta obra contém pormenores inéditos da 
visita a Fátima, bem como uma entrevista a Bergoglio.

* Na entrega deste cupão. Campanha válida de 09 a 16 de Novembro de 2017.

francisco 
em viagem

andrea 
tornielli

€18,
80

11.11.2017
A MINHA HORTA BIOLÓGICA
09h30 / Quinta Pedagógica de Braga 

O programa Ser Igreja entrevista, esta semana, 
D. Francisco Senra Coelho, Bispo Auxiliar de 
Braga.

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

Nos dias 17 e 24 de Novembro 
Braga e Famalicão acolhem, 
respectivamente, uma Vigília de 
Oração pelos Seminários. A primeira 
realiza-se na Igreja de S. Paulo, e a 
segunda na Igreja de Santo Adrião, 
ambas com início às 21h15.
As iniciativas ocorrem no âmbito 
na Semana dos Seminários, que se 
celebra em Portugal entre os dias 12 
e 19 de Novembro, este ano com o 

tema “Fazei o que Ele vos disser” 
(Jo 2, 5).
Este ano os Seminários 
Arquidiocesanos estarão 
presentes no arciprestado de 
Vila Nova de Famalicão (visita 
às catequeses da adolescência 
e juventude, nas Paróquias; 
colaboração nas Eucaristias 
dominicais, nos fins-de- semana 
11-12/11 e 18-19/11).

Braga e vila nova de famalicão acolhem 
vigília de oração pelos seminários

12.11.2017
BAILADO COPPÉLIA
16h00 / Auditório Vita

12.11.2017 a 19.11.2017
SEMANA DOS SEMINÁRIOS

O Espaço Vita vai acolher no 
próximo dia 12 de Novembro, 
pelas 16h, o Bailado Solidário 
Coppélia, pela Escola de Dança do 
Famalicense Atlético Clube (FAC). 
A iniciativa partiu da Fundação São 
João de Deus, tendo como objectivo 
promover a saúde mental.
As receitas de bilheteira vão reverter 
para o acompanhamento de pessoas 
com doença mental e da população 
de risco na cidade de Braga.
O espectáculo surge no âmbito 

do projecto “Escutatório”, que, 
segundo a delegação de Braga da 
Fundação S. João de Deus, tem por 
base “o acompanhamento e a escuta 
de pessoas com experiência de 
doença mental e também de pessoas 
isoladas”.
Os bilhetes têm um custo de 6,50€ e 
estão à venda na Escola de Dança do 
FAC, em Famalicão, e no Seminário 
de Nossa Senhora da Conceição/
Serviços Centrais da Arquidiocese, 
em Braga.

espaço vita acolhe bailado solidário  
com receitas a favor da saúde mental


