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Breves

Novas normas sobre abusos 
sexuais entram em vigor a 1 de 
Junho
O Papa Francisco determinou que todas as dioce-
ses católicas devem criar estruturas para receber 
denúncias de eventuais casos de abusos sexuais 
até 2020, falando nas “lições amargas do passa-
do”. Estas normas foram aprovadas, de forma ex-
perimental, por um triénio, entrando em vigor no 
próximo dia 1 de Junho.
Francisco ordena, num documento divulgado a 
9 de Maio pelo Vaticano, que as dioceses ou as 
eparquias (divisão administrativa das Igrejas ca-
tólicas orientais), “individualmente ou em con-
junto”, estabeleçam no prazo de um ano “um ou 
mais sistemas estáveis e facilmente acessíveis ao 
público, para apresentar as denúncias”.
Estas normas aplicam-se “sem prejuízo dos di-
reitos e obrigações estabelecidos em cada local 
pelas leis estatais”, assinala o Papa, em particu-
lar no que diz respeito a “eventuais obrigações de 
denúncias às autoridades civis competentes”.

Papa convoca jovens para um 
encontro sobre a economia 
“que não mata” 
O Papa Francisco convocou no passado fim-de-
-semana “jovens economistas, empresários e 
empresárias de todo o mundo” para um encontro 
em Assis, nos dias 26, 27 e 28 de Março de 2020, 
sobre o tema “A economia de Francisco”, a que 
“faz viver e não mata”.
Numa carta divulgada pela Sala de Imprensa da 
Santa Sé, o Papa convida os jovens para uma ini-
ciativa que “deseja há muito” e que permita co-
nhecer quem estuda e tenta começar a praticar 
“uma economia diversa”, que “faz viver e não ma-
ta, inclui e não exclui, humaniza e não desumani-
za, cuida a criação e não a despreza”.
“Um evento que nos ajude a permanecer juntos 
e a nos conhecermos e que conduza a um pacto 
para mudar a actual economia e a dar uma alma à 
economia do amanhã”, escreve.

opinião

Olhares (44) - E pur si muove

João Aguiar Campos
Padre

Otítulo deste Olhares 
colho-o de Galileu 
Galilei.
Pressionado pela In-

quisição a renegar a sua visão 
heliocêntrica, o célebre mate-
mático e físico salvou a pele, 
aceitando a ameaça dos juí-
zes. Mas, discretamente, terá 
guardado as suas convicções: 
não, não é o sol que anda à 
volta da terra; é esta que gi-
ra!…Pode dizer-se outra coisa, 
que isso não a pára... Ela mo-
ve-se mesmo!..

Tenho andado a repetir e 
a glosar a frase com os meus 
botões, na balbúrdia ou na es-
perança dos dias.

As palavras e acções dos 
políticos  fazem-nos descrer 
deles e dos seus jogos?…  Sim; 
muitas vezes. A política é, 
contudo, uma nobre arte.

Na campanha eleitoral, 
iniciada na Segunda-Fei-
ra, ninguém vai discutir se-
riamente a Europa, revelar o 
que pensa das migrações ou 
ajudar o interesse dos jovens 
pelo futuro do Velho Conti-
nente?… Ainda assim, impor-
ta dizer, pelo voto, ao menos 

o que não queremos.
Está a Igreja peada por es-

cândalos e “piedosas” guer-
rilhas de grupos que nem 
o Papa respeitam?… Recu-
se-se o desânimo, porque 
ela tem Cristo como cabe-
ça e as portas do inferno não 
prevalecerão.

Os governos e as autorida-
des vivem ocupados em con-
servar o poder?… Alegremo-
-nos  com os que aceitam a 
legalidade e a cooperação, re-
cusando, porém, ser cegos e 
mudos.

Como escreveu, há dias, 
Álvaro Domingues, no Públi-
co, “de vez em quando, en-
tre o silêncio e o vazio do 
pensamento, o rebanho ber-
ra em uníssono”?… Se ainda 
não é um protesto, acredite-
-se “num puro exercício de 
afinação”.

Ouvem-se coros no convés 
e tenta-nos um passo de dan-
ça?… Talvez; mas é preferível 
viver ou morrer a lutar, que 
um afogamento alegre entre 
dois acordes.

Legisla-se sobre a vida ou 
sobre o amor com levianda-
de utilitarista e sentimental?… 
O silêncio não é solução pa-
ra os que recusam o politica-
mente correcto e eticamente 
castrado.

A evolução tecnológica (as 
plataformas digitais) multipli-
cam os trabalhadores invisí-
veis?… Mas já se ouvem, feliz-
mente, vozes de alerta, reivin-
dicando novas regras e novas 
solidariedades.

Sentimo-nos, pessoalmen-
te, peregrinos de pés feridos e 
olhos cansados?…Deixemos, 

apesar disso, que se movam 
a esperança e a  misericórdia.

“...e pur si muove!”. 
Sim, há esperança em mo-

vimento!… Vejamos:
Move uma geração agra-

decida a um professor amigo, 
competente e dedicado — co-
mo demonstra a  recente ho-
menagem ao doutor Manuel 
da Costa Santos.

Move-se a generosidade de 
jovens como os que, no Do-
mingo, no Sameiro, recebe-
ram o diaconado em ordem à 
ordenação sacerdotal.

Move-se o entusiasmo 
missionário da professo-
ra Amélia, dos elementos do 
Centro Missionário de Bra-
ga ou do meu caríssimo Tony 
Neves, sem descanso por di-
versas terras.

Move-se o zelo dos páro-
cos, de aldeia em aldeia e de 
solidão em solidão. Alguns 
deles (como o meu amigo 
Tobias) com idade para duas 
reformas.

Move-se a fé dos peregri-
nos que, de coração aceso e 
cânticos nos olhos, descul-
pam os pés que puxam para 
a sombra e, em Fátima, reco-
lhem Vida para o regresso.

Movem-se o casal que re-
começa a comunhão dos dias 
e os doentes que recusam o 
lamento desanimado.

Movem-se as crianças que 
desenham bonecos distorci-
dos com a alegria de peque-
nos picassos e as rugas dos 
idosos numa concertina de 
risos….

Há luz no coração do 
mundo. Há movimento feliz. 
Não fiquemos nos parados!…
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A
Comunidade de 
Bose é única: sen-
do monástica, aco-
lhe mulheres e ho-
mens no celiba-

to. Mas é só isso que a torna 
especial?

[Igreja Viva] Sabendo que vi-
ver em comunidade é um ca-
minho exigente, e que muitos 
olham para a comunidade de 
Bose com atenção, de que mo-
do a comunidade de Bose se 
apresenta como sinal de espe-
rança para a Igreja na Europa?
[Luciano Manicardi] Creio 
que a comunidade de Bose, 

Luciano Manicardi é o actual prior da Comunidade Monástica 
de Bose. Nascido em 1957, Entrou na comunidade monástica 
de Bose em 1980, onde continuou os seus estudos bíblicos. 
Presente em braga no final de fevereiro, o igreja viva 
aproveitou a oportunidade para o entrevistar.

ENTREVISTA

"É IMPORTANTE POTENCIAR O 
ACOLHIMENTO NA LITURGIA"
PE. PAULO TERROSO E PE. TIAGO FREITAS (TEXTO) JOÃO PEDRO QUESADO (FOTOS)

que é uma comunidade mo-
nástica, tenha como sua ta-
refa principal, para reali-
zar o sentido da sua presen-
ça no plano eclesial, ser fiel à 
sua vocação e à sua estrutu-
ra. No ano passado celebra-
mos os 50 anos da fundação 
da comunidade. E a comu-
nidade, ainda que situada no 
grande sulco da tradição mo-
nástica, tem elementos que a 
caracterizam: a composição 
ecuménica – existem católi-
cos, protestantes, ortodoxos 
– e a presença de homens e 
mulheres. Isto significa a di-
ferença radical que habita e 

que está na base de outras di-
ferenças confessionais. Viver 
em comunidade, homens e 
mulheres, no celibato, na vi-
da comum… católicos e per-
tencentes a outras confissões 
cristãs é uma indicação mui-
to importante que procura 
indicar o que é o essencial, o 
que nos une, o que pode ser 
deixado de lado e o que, pe-
lo contrário, deve ser protegi-
do e conservado. E esta é uma 
indicação de caminho que 
pode ser útil também para 
outras realidades monásticas 
e eclesiais, sobretudo pelo en-
contro com outras confissões 

cristãs e pela realidade com 
que temos de nos confron-
tar na Europa. Vivendo em 
comunidade conseguimos ir 
àquilo que é essencial e irre-
nunciável. Em síntese, aqui-
lo que me parece importan-
te é que seja possível viver em 
conjunto, homens e mulhe-
res. O mundo está cheio de 
comunidades monossexuais 
– masculinas e femininas –, 
com toda a sensatez e beleza 
que elas têm. Todavia, expe-
rimentar viver em conjunto a 
diferença de género, articula-
da no celibato, é particular-
mente importante e até um 
sinal de esperança. Dizer que 
é possível viver em comuni-
dade com as diferenças mas, 
ao mesmo tempo, num clima 
de aceitação recíproca, reco-
nhecimento e escuta recípro-
cas, diálogo. Tensões também 
existem. Contudo, aquilo que 
me parece importante é que 

se pode articular na diver-
sidade. Claro que se trata de 
uma realidade muito peque-
na. Ainda assim, evangelica-
mente, aquilo que é pequeno 
não é insignificante.

[Igreja Viva] Quem visita Bo-
se, o que procura na vossa 
comunidade?
[Luciano Manicardi] As pro-
curas são variadas. As pessoas 
que chegam têm diversas ex-
pectativas. Há quem venha 
para procurar silêncio, soli-
dão, retiro, oração pessoal, 
colóquios com monges. São 
muitos. Vários chegam com 
situações existenciais dramá-
ticas, às vezes particularmen-
te dolorosas e que, num con-
texto monástico, encontram 
maior liberdade para se ex-
primirem e contarem vivên-
cias que, talvez no seu con-
texto local, têm dificuldade 
em verbalizar. Vêm, às ve-



4 IGREJA VIVA // QUINTA-FEIRA | 16 DE MAIO | 2019 

zes, porque existe um espa-
ço ecuménico. Chegam-nos 
pessoas pertencentes a ou-
tras igrejas – protestantes, or-
todoxos, luteranos da Escan-
dinávia, tal como uma forte 
participação da presença re-
formada da Suiça e da Fran-
ça – que procuram uma espi-
ritualidade que os conduza à 
raiz: a centralidade da Palavra 
de Deus, que para nós (seja na 
Lectio Divina ou celebração 
litúrgica) é algo evidente, e a 
vida fraterna ecuménica. En-
contram um contexto onde o 
ecumenismo é realmente vi-
vido. Não é simplesmente fa-
lado mas vivido. Esta é a dife-
rença. Creio ainda que os jo-
vens nos visitam porque en-
contram uma comunidade. 
Não é algo que possamos dar 
por adquirido. Experimentam 
uma comunidade que os toca 
pelo acolhimento, pela aten-
ção que lhes é dada, da cura 
no confronto com a sua his-
tória. Nunca perguntamos se 
são ou não crentes. Sentem-
-se simplesmente acolhidos. 
E encontram, no meu modo 
de ver, aquilo que os toca: a 
vida comunitária, pessoas que 
escolheram livremente es-
te tipo de vida onde se traba-
lha intensamente, onde se vi-
ve em comunidade no celiba-
to mas sempre com uma cer-
ta leveza. As pessoas em Bose 
querem-se bem.

[Igreja Viva] Quem vai a Bo-
se procurando o silêncio e es-
piritualidade fá-lo porque não 
o encontram nas cidades, nas 
paróquias, ou porque Bose é 
um caso especial?
[Luciano Manicardi] Faze-
mos muitos serviços que, em 
si mesmos, não são apanágio 
dos monges. Seriam apaná-
gio das realidades eclesiais, 
das paróquias, das comunida-
des cristãs. É verdade que Bo-
se tem uma fisionomia que se 
impôs e que atrai. Mas é tam-
bém verdade que oferecemos 
a todas as pessoas que nos vi-
sitam diariamente uma  lec-
tio divina com um monge ou 
uma monja. Significa que ofe-
recemos uma aproximação à 
Escritura que raramente se 
encontra nas paróquias. Ofe-
recemos também uma liturgia 
muito cuidada, muito estuda-
da e sentida pela comunida-
de e que é percepcionada co-
mo intensa. A liturgia é mui-
to participada porque é feita 
com qualidade, com tempo 
e disposição. Com um can-
to igualmente belo e digno, 
com duas vozes – masculinas 
e femininas – que criam um 
efeito sugestivo e isto ajuda as 

pessoas a rezarem. Acontece-
-me frequentemente ver du-
rante o dia, quando entro na 
igreja, pessoas a rezarem e a 
meditarem com a Escritura. 
Creio que, em boa medida, 
procuram uma aproximação 
à Escritura que seja nutritiva 
para a fé. Vejo, neste sentido, 
que há uma carência desta di-
mensão nas nossas paróquias.

[Igreja Viva] A beleza na li-
turgia é algo fundamen-
tal para Bose. Acha que nas 
paróquias esta dimensão é 
negligenciada?
[Luciano Manicardi] Cremos, 
na verdade, que é um aspecto 
em défice nas paróquias. A li-
turgia é algo grave, no sentido 
de séria. Isto não significa que 
deve ser pesada mas que deve 
ser cuidada. Todo o gesto tem 
uma gravidez própria. Todo o 
acto deve ter a sua solenida-
de porque nos encontramos, 
comunitariamente, diante de 
Deus. Não é um problema de 
estética. Trata-se de dar bele-
za porque aquilo que se cele-
bra é o coração da nossa fé, 
seja a eucaristia, a liturgia da 
Palavra ou das Horas. Cui-
dar da música, das leituras, da 
gestualidade... tudo isto é im-
portante para que nos possa-
mos reconhecer como corpo 
e para que na gestualidade e 
nas vozes exista a coralida-
de e unidade que nos faz sen-
tir que somos um único cor-
po e que existe uma única vo-
cação diante do Senhor. Na 
comunidade de Bose não te-
mos um hábito como têm to-
das as congregações religio-
sas. Temos, contudo, um há-
bito litúrgico porque deve ser 
evidente que existe uma úni-
ca vocação. Somos diferen-
tes mas na liturgia reconhece-
-se a unidade da comunida-
de. Aquela comunidade é um 
corpo e, por isso, damos aten-
ção ao detalhe, às coisas míni-
mas que colaboram a que se 
crie um sentido de unidade. 
Deve existir uma única voz. A 
dado momento, em Neemias, 
capítulo 8º, diz-se que o po-
vo se reuniu como um "único 
homem" para escutar a Pala-
vra de Deus. Como se ali a co-
munidade formasse um orga-
nismo único. Tudo isto se re-
fere à liturgia.

[Igreja Viva] Regressando ao 
tema da hospitalidade, como 
se cria um ambiente de aco-
lhimento e de hospitalidade 
nas paróquias?
[Luciano Manicardi] Antes de 
mais, quando falo de hospita-
lidade na comunidade falo do 
acolhimento de hóspedes que 

nos visitam. Quando se pro-
jecta um mosteiro, incluindo 
a arquitectura, é necessário 
pensar nos monges que ha-
bitam estavelmente mas tam-
bém naqueles que vêm ape-
nas por uns dias. O mostei-
ro é pensado também para os 
hóspedes. É o aspecto logísti-
co. Existe, claro, o aspecto re-
lacional e humano: a discri-
ção, o respeito, dar espaço ao 
outro e que seja ele a expor o 
que deseja, o que procura. É o 
aspecto relacional de escuta e 
de acompanhamento. Depois 
existe a liturgia. Também na 
liturgia existe a hospitalidade, 

não só porque podem vir mas 
graças ao discurso da inter-
cessão. Em todos os Ofícios 
de Vésperas rezamos pelas si-
tuações do mundo, da Igreja 
e ainda pelos hóspedes, ami-
gos, pessoas adoentadas. Fi-
zemos um caderno, à entrada 
da Igreja, onde se podem es-
crever as intenções para a ora-
ção. Ser acolhidos no plano 
da oração e da liturgia. Creio 
que é importante potenciar o 
acolhimento na liturgia, in-
clusive nas paróquias, com a 
gestualidade, com o presbíte-
ro que acolhe e saúda as pes-
soas quando chegam. Após a 

eucaristia é sempre possível 
preparar um pequeno mo-
mento de diálogo e confra-
ternização, ou seja, colar à li-
turgia um momento muito 
humano de reconhecimento, 
de saudação e de acolhimen-
to. Depois, claro, existe o dis-
curso do acolhimento a quem 
não tem casa, a quem é refu-
giado. Um discurso que ul-
trapassa os confins da comu-
nidade paroquial. Todavia, é 
aqui que se mede a qualidade 
cristã da nossa comunidade. 
O teólogo católico Theobald 
fala da santidade hospitalar 
que é o cifra do agir de Jesus. 
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Dentro da própria 
paróquia deveria 
haver um grupo 
de pessoas que 
trabalham, pensam e 
estruturam momentos 
em que é possível, 
para quem vive em 
procura espiritual, 
encontrar um espaço. 
De outro modo, 
na minha opinião, 
a paróquia falha 
gravemente.

to-ajuda, ou então procuram 
espiritualidades orientais, ou 
mesmo vivem de uma espi-
ritualidade “faça você mes-
mo” em que se mistura de tu-
do um pouco.  Nós colabo-
rámos com um Hospital em 
Biela, uma cidade próxima 
de Bose, no projecto e cons-
trução de uma sala de medi-
tação inter-religiosa, para que 
as pessoas que vêm ao hospi-
tal visitar os doentes possam 
entrar neste espaço e ter um 
oásis de silêncio e meditação. 
Não é confessional, porque ali 
podem estar pessoas de diver-
sas religiões, mas é uma ne-
cessidade que as pessoas têm. 
Pensem quantas pessoas hoje 
regressam à fé depois de 40 
anos de afastamento. Regres-
sam depois de terem abando-
nado a fé quando eram ado-
lescentes, jovens, e procuram 
um caminho. São pessoas exi-
gentes, que colocam pergun-
tas fortes, têm perguntas es-
pirituais e não se satisfazem 
apenas com os sacramentos. 
Não estão em causa os sacra-
mentos, claro. Mas estas pes-
soas têm necessidade de iti-
nerários personalizados. E 
neste sentido, dentro da pró-

pria paróquia, deveria haver 
um grupo de pessoas que tra-
balham, pensam e estruturam 
momentos em que é possível, 
para quem vive em procura 
espiritual, encontrar um espa-
ço. De outro modo, na minha 
opinião, a paróquia falha gra-
vemente aquela que é a sua 
vocação.

[Igreja Viva] O que pensa de 
algumas teorias sociológi-

cas que dizem que os cristãos 
crêem mas não pertencem? 
Sente que as pessoas realmen-
te querem pertencer a uma 
comunidade?
[Luciano Manicardi] A  mi-
nha resposta vai em duas di-
recções ambivalentes. Por um 
lado, é absolutamente eviden-
te que a pertença está profun-
damente em crise. Mesmo a 
família não é entendida como 
um âmbito ao qual eu per-
tenço. É um âmbito que de-
ve servir o meu “eu”, a minha 
subjectividade, a minha reali-
zação. Há estudos sociológi-
cos que vão neste sentido. Se 
assim acontece com a família 
quanto maior não será a crise 
de pertença quando falamos 
de grandes instituições histó-
ricas, uma Igreja, um Partido, 
etc... De um lado, temos a cri-
se do pertencer porque o di-
reito do “eu”, da subjectivida-
de, estão em primeiro plano. 
Por outro lado, a outra face 
da medalha, há uma confu-
sa necessidade de comunida-
de. O problema hoje é: on-
de está a comunidade? Este 
é, na minha opinião, a ques-
tão central. Porque há cri-
se de evangelização? Ratzin-

ger, há muito anos, falava do 
êxito catastrófico nos tempos 
modernos. Se há uma crise 
da evangelização é a crise da 
comunidade.
[Igreja Viva] Descreva-nos 
um pouco a possibilidade da 
vida em comum entre os sa-
cerdotes diocesanos e como 
esta se pode configurar. 
[Luciano Manicardi] Em Bo-
se nós conhecemos uma co-
munidade de padres de Mo-

dena, Itália, muito ligada a 
nós, a Comunidade dos San-
tos Basílio e Gregório. A vida 
em comum entre padres dio-
cesanos é possível. É possível 
sobretudo se o bispo ajuda os 
padres neste sentido, porque 
nem sempre o bispo favorece 
este tipo de iniciativas, por-
que tem necessidade de co-
locar um sacerdote nesta ou 
naquela paróquia. Portanto, é 
necessário inteligência, é ne-
cessário que as pessoas esco-
lham livremente, que se sin-
tam bem entre eles, que este-
jam ao serviço da diocese, ao 
serviço do bispo nas tarefas 
que lhes são confiadas e que 
estes padres tenham a vida 
comunitária que lhes é pos-
sível. Estes sacerdotes da Co-
munidade dos Santos Basílio 
e Gregório têm uma manhã 
ou uma tarde, todas as sema-
nas, em que estão juntos, re-
zam, meditam e reflectem 
em conjunto, mas têm servi-
ços diferentes. E têm também 
uma casa em que vivem quase 
todos. Portanto, têm uma cer-
ta vida comum. Não são mon-
ges. Têm o seu trabalho pas-
toral, encontram-se quando 
podem, mas têm momentos 
institucionalizados. Estes pa-
dres, que com muita dificul-
dade criaram esta comunida-
de, mas neste momento são 
12 ou 13 sacerdotes, estão a 
tornar-se uma referência para 
muitos jovens que querem ser 
padres. Actualmente têm um 
bispo que os apoia e estima 
muito, ao ponto de estarem a 
estruturar um modelo forma-
tivo que parece atrair mais do 
que o seminário. É exigente 
um tipo de vida comunitária 
entre padres, mas aquilo que 
eu vejo nestes padres que vêm 
até Bose duas vezes ao ano é 
que são pessoas humanamen-
te sãs. No plano afectivo, re-
lacional, são pessoas livres, 
normais e sãs. Isto é, soube-
ram criar uma boa relação en-
tre eles, um querer bem entre 
eles, e isto ajuda muito nu-
ma vida celibatária. Há tam-
bém uma vida de oração co-
mum, ou seja, há relações en-
tre eles que estão alicerdadas 
na fé. O testemunho cristão 
não é o testemunho do herói 
solitário, é o testemunho de 
uma comunidade. Jesus en-
viou-os dois a dois, não a um 
a um. Porque o primeiro tes-
temunho é o que vem da rela-
ção, da qualidade da caridade 
e da entre-ajuda. Os casos de 
vida comum entre sacerdotes 
diocesanos são raros porque é 
exigente. É um álibi dizer que 
não somos religiosos para não 
ter uma vida comum. 

Santidade significa separação, 
alteridade. Hospitalidade diz, 
pelo contrário, inclusão. E as-
sim narrou Jesus a comunhão 
com Deus. Este é o desafio 
dos nossos dias. Caso contrá-
rio, significaria que uma di-
mensão ideológica prevalece-
ria sobre o Evangelho.

[Igreja Viva] As nossas paró-
quias estão essencialmente 
voltadas para os cristãos e pa-
ra oferecerem os sacramen-
tos. O que podem fazer por 
aquelas pessoas que procu-
ram uma espiritualidade de 
silêncio e tranquilidade?
[Luciano Manicardi] Na Co-
munidade de Bose, como 
acontece em tantos outros 
mosteiros, há serviços ecle-
siais que por si só não são 
constitutivos da vocação mo-
nástica. Porque não, também 
nas paróquias, promoverem 
iniciativas que fazem destas 
não só “distribuidoras de ser-
viços sagrados” – desculpem-
-me a expressão – ou de sa-
cramentos, mas oásis? Oásis 
de momentos de espiritua-
lidade, de silêncio e de inte-
rioridade. Porque não? Uma 
paróquia tem a sua razão de 
ser quando introduz e aju-
da o fiel, o baptizado, a apro-
fundar a vida em Cristo, vol-
tada para o Pai, por meio do 
Espírito Santo. Porque não 

criar na paróquia espaços pa-
ra quem procura uma vida es-
piritual de silêncio, de soli-
dão, de paz, uma introdução 
à vida interior!? Porque razão 
isto não acontece? Há uma 
grande procura de espiritua-
lidade. Se as pessoas abando-
nam a paróquia porque so-
mente é oferecida a missa ou 
os sacramentos, é natural que 
depois se voltem para a New 
Age, procurem livros de au-
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Actos 15, 1-2.22-29
Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias, alguns homens que 
desceram da Judeia ensinavam 
aos irmãos de Antioquia: “Se não 
receberdes a circuncisão, segundo a 
Lei de Moisés, não podereis salvar-
vos”. Isto provocou muita agitação 
e uma discussão intensa que Paulo 
e Barnabé tiveram com eles. Então 
decidiram que Paulo e Barnabé e 
mais alguns discípulos subissem 
a Jerusalém, para tratarem dessa 
questão com os Apóstolos e os 
anciãos. Os Apóstolos e os anciãos, de 
acordo com toda a Igreja, decidiram 
escolher alguns irmãos e mandá-los a 
Antioquia com Barnabé e Paulo. Eram 
Judas, a quem chamavam Barsabás, 
e Silas, homens de autoridade entre 
os irmãos. Mandaram por eles esta 
carta: “Os Apóstolos e os anciãos, 
irmãos vossos, saúdam os irmãos de 
origem pagã residentes em Antioquia, 
na Síria e na Cilícia. Tendo sabido 
que, sem nossa autorização, alguns 
dos nossos vos foram inquietar, 
perturbando as vossas almas com as 
suas palavras, resolvemos, de comum 
acordo, escolher delegados para vo-los 
enviarmos, juntamente com os nossos 
queridos Barnabé e Paulo, homens 
que expuseram a sua vida pelo nome 
de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por 
isso vos mandamos Judas e Silas, 
que vos transmitirão de viva voz as 
nossas decisões. O Espírito Santo e 
nós decidimos não vos impor mais 
nenhuma obrigação, além destas que 

“Voltarei para junto de vós”

itinerário ATITUDE
Alargar

enviou. Disse-vos estas coisas, estando 
ainda convosco. Mas o Paráclito, o 
Espírito Santo, que o Pai enviará em 
meu nome, vos ensinará todas as coisas 
e vos recordará tudo o que Eu vos disse. 
Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. 
Não vo-la dou como a dá o mundo. Não 
se perturbe nem se intimide o vosso 
coração. Ouvistes que Eu vos disse: Vou 
partir, mas voltarei para junto de vós. 
Se Me amásseis, ficaríeis contentes por 
Eu ir para o Pai, porque o Pai é maior 
do que Eu. Disse-vo-lo agora, antes de 
acontecer, para que, quando acontecer, 
acrediteis”.    

REFLEXÃO

Vós sereis meus amigos, se fizerdes o 
que vos mando, diz o Senhor. 
Eu pedirei ao Pai e Ele vos dará o 
Espírito Santo, 
que permanecerá convosco para 
sempre. Aleluia. 
cf. João 14, 15-16 

O Ressuscitado não abandona os 
amigos. ‘Voltar’ para o Pai é o termo da 
sua missão. Mas não deixará de estar 
presente. Ele garante a continuidade 
pelo dom do Espírito Santo que 
“permanecerá convosco para sempre”.

“Voltarei para junto de vós”
A missão da Igreja nasce da Páscoa (e 
Pentecostes). O seu tempo desenvolve-
se entre a primeira e a segunda vinda 
do Senhor. No contexto da ‘despedida’, 
aquando da primeira vinda (histórica), 
o Mestre deixa a garantia: “voltarei para 
junto de vós”.
A Igreja existe para evangelizar, para 
anunciar a Páscoa. Jamais se pode 
esquecer que a sua identidade e missão 
se apoia no facto de ser discípula 

são indispensáveis: abster-vos da 
carne imolada aos ídolos, do sangue, 
das carnes sufocadas e das relações 
imorais. Procedereis bem, evitando 
tudo isso. Adeus”.   

Salmo responsorial
Salmo 66 (67), 2-3.5.6.8 (R. 4)  
Refrão: Louvado sejais, Senhor, 
pelos povos de toda a terra.  

LEITURA II Ap 21, 10-14.22-23
Leitura do Livro do Apocalipse
Um Anjo transportou-me em espírito ao 
cimo de uma alta montanha e mostrou-
me a cidade santa de Jerusalém, que 
descia do Céu, da presença de Deus, 
resplandecente da glória de Deus. O 
seu esplendor era como o de uma pedra 
preciosíssima, como uma pedra de 
jaspe cristalino. Tinha uma grande e 
alta muralha, com doze portas e, junto 
delas, doze Anjos; tinha também nomes 
gravados, os nomes das doze tribos dos 
filhos de Israel: três portas a nascente, 
três portas ao norte, três portas ao 
sul e três portas a poente. A muralha 
da cidade tinha na base doze reforços 
salientes e neles doze nomes: os dos 
doze Apóstolos do Cordeiro. Na cidade 
não vi nenhum templo, porque o seu 
templo é o Senhor Deus omnipotente e o 
Cordeiro. A cidade não precisa da luz do 
sol nem da lua, porque a glória de Deus 
a ilumina e a sua lâmpada é o Cordeiro. 
    
EVANGELHO Jo 14, 23-29 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São João
Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: “Quem Me ama guardará a 
minha palavra e meu Pai o amará; Nós 
viremos a ele e faremos nele a nossa 
morada. Quem Me não ama não guarda 
a minha palavra. Ora a palavra que 
ouvis não é minha, mas do Pai que Me 

missionária de Jesus Cristo. Este alerta 
surge no texto do Evangelho proposto 
para o Sexto Domingo de Páscoa (Ano 
C), no qual o Mestre aborda as verdades 
elementares que nos tornam cristãos: o 
amor a Deus (Pai), a escuta da Palavra 
(Filho), a vida animada pelo Espírito 
Santo.
Ao ler/escutar que Jesus Cristo 
promete ‘voltar’ para junto de nós, não 
podemos ficar agarrados apenas a uma 
perspectiva futura, a um acontecimento 
“distante, imponente e grandioso”, mas a 
um acontecimento “chamado a verificar-
se hoje no oculto do coração humano. 
Só homens e mulheres tornados morada 
da vida trinitária, conscientes da vida 
divina em si, sabem narrar e anunciar 
o Reino de Deus universal” (Luciano 
Manicardi).
A promessa de ‘voltar’ para junto de 
nós, compromete-nos hoje a ‘voltar’ 
para ele: ‘voltar’ a Jesus Cristo, 
colocá-lo no centro da nossa vida, é 
indispensável para cada cristão e para 
a Igreja, comunidade dos discípulos 
missionários.
Abrir-se à presença, permitir que 
a existência seja impregnada pelo 
Ressuscitado é o autêntico caminho 
do discipulado. “Por mais que te 
possas afastar, junto de ti está o 
Ressuscitado, que te chama e espera por 
ti para recomeçar. Quando te sentires 
envelhecido pela tristeza, os rancores, 
os medos, as dúvidas ou os fracassos, 
Jesus estará a teu lado para te devolver 
a força e a esperança” (CV 2).

Alargar
O discípulo missionário de Jesus 
Cristo gera frutos de alegria ao vencer 
a perturbação e o medo com o amor e 
a mansidão (cf. GE 71-74): “Se vivemos 
tensos, arrogantes diante dos outros, 
acabamos cansados e exaustos. […] 

VI DOMINGO Páscoa 

CONCRETIZAÇÃO: O ambiente florido permanece na Igreja, assim como o 
cartaz do Ano Pastoral com as atitudes de cada Tempo Litúrgico. Particular 
destaque, no presbitério, continua a ter a árvore desta caminhada litúrgica, 
onde se colocará o dístico MANSIDÃO, que se refere à bem-aventurança 
“felizes os mansos, porque possuirão a terra”.
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“Voltarei para junto de vós”

Paulo designa a mansidão como fruto 
do Espírito Santo […]. A mansidão é 
outra expressão da pobreza interior, 
de quem deposita a sua confiança 
apenas em Deus. […] Alguém poderia 
objetar: ‘Mas, se eu for assim manso, 
pensarão que sou insensato, estúpido 
ou frágil’. Talvez seja assim, mas 
deixemos que os outros pensem isso. 
É melhor sermos sempre mansos, 
porque assim se realizarão as nossas 
maiores aspirações: os mansos 
‘possuirão a terra’, isto é, verão as 
promessas de Deus cumpridas na sua 
vida”.

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

Elementos celebrativos  
a destacar
Ser comunidade acolhedora
Comemoração dos santos
Antes da comemoração dos santos, na 
Oração Eucarística, será conveniente 
explicar o sentido de que esta 

intercessão está revestida, através das 
seguintes palavras:
“Felizes os mansos, porque possuirão a 
terra.
Guardando a Palavra de Deus no nosso 
coração e pondo-a em prática no 
quotidiano, manifestamos o amor a Deus 
e aos outros. Trata-se de uma verdadeira 
forma de viver a mansidão, como 
apropriação da nossa condição humana, 
que se coloca de forma humilde diante de 
Deus. 
Deste modo, estamos a corresponder 
à nossa vocação batismal, procurando 
ser santos, tal como tantos homens 
e mulheres que nos precederam, que 
foram fiéis a Jesus Cristo e que, por isso, 
recordamos neste momento da Oração 
Eucarística.
Para alcançarmos o propósito de 
caminhar humildemente na santidade, 
peçamos a intercessão dos santos.”
No final da admonição, um grupo de 
crianças colocará o dístico MANSIDÃO 
na árvore da caminhada. Além disso, 
seria importante acrescentar o padroeiro 
da comunidade, na comemoração dos 
santos. 

Ser comunidade missionária
1. Homilia
. Um discurso de despedida sem 
despedida, pelo contrário, com a 
mesmíssima presença, só que de outra 
forma: agora é o Espírito que suscita nos 
discípulos a missão do amor e de guardar a 
Palavra, que será ensinada e recordada.
. O Paráclito virá de Deus Pai. Será Ele 
agora o nosso mestre. Ele nos ensinará e 
nos recordará todas as coisas... Seguros 
desta presença na Igreja e nos seus 
corações, os cristãos podem, portanto, 
manter-se confiantes e alegres, por 
maiores que sejam as transformações por 
que passe a sociedade e por maiores que 
sejam as dificuldades que a Igreja conheça. 
. Não obstante a partida e a consequente 
ausência física de Jesus, Ele serena os 
corações com a Sua Paz. Incute esperança 
e confiança nos discípulos, retirando-lhes 
o medo do futuro. O amor a Jesus é a 
chave para viver o tempo presente.

2. Envio missionário
V. Ide: o Pai ama aqueles que guardam a 
Sua Palavra e a transmitem fielmente a 
todos.

R. Ámen.
V. Ide, Jesus Cristo ilumina a vida de 
todos os que procuram caminhar na 
santidade.
R. Ámen.
V. Ide, o Espírito Santo ensinará a viver 
na mansidão, onde Deus permanece e se 
faz morada.
R. Ámen.

Oração Universal
Caríssimos irmãos e irmãs: o Senhor 
ensina-nos a pedir para receber, a buscar 
para encontrar, a bater para que nos seja 
aberta a porta. Dirijamos-Lhe a nossa 
humilde e insistente oração, dizendo:
R. Cristo Ressuscitado, dai-nos os frutos 
da Esperança.

1. [Leitor 1 / Sacerdote] “Vi a cidade 
santa, Jerusalém, descendo do céu, de 
junto de Deus” (Ap 21, 10). 
[Leitor 2] Senhor, olhai a vossa Igreja 
pecadora, mas sempre peregrina da nova 
Jerusalém. Ajudai-a a ser esperança no 
meio do desespero e a árvore de mansidão 
no meio das tribulações. Oremos. (…)

Eucologia
Orações presidenciais: Orações próprias 
da Missa do VI Domingo de Páscoa (Missal 
Romano, 363)
Prefácio: Prefácio Pascal II (Missal Romano, 
470)
Oração Eucarística: Oração Eucarística III 
(Missal Romano, 529ss)

Viver na esperança
Ser humildes e santos é o desafio desta semana. 
Contrariemos a prepotência, o orgulho, a presunção, 
o ódio, as discussões e a vingança. Para que a 
vivência do amor e da santidade seja forma humilde 
de reconhecer a presença do amor de Deus em nós, 
somos chamados a ler e reflectir, ao longo de toda a 
semana, nos números 71-74 da exortação apostólica 
Gaudete et Exsultate do Papa Francisco.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Anunciai com voz de júbilo, Az. 
Oliveira
— Apresentação dos Dons: Deixo-vos a paz, 
F. Silva
— Comunhão: Se cumprirdes os meus 
mandamentos, C. Silva
— Final: Rainha dos céus, alegrai-vos, F. Silva
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livro da semana

Livraria diário do minho

Fale connosco no
Director: Damião A. Gonçalves Pereira · Coordenação: Departamento Arquidiocesano  
da Comunicação Social (Pe. Paulo Terroso, Pe. Tiago Freitas, João Pedro Quesado) 
Design: Romão Figueiredo · Multimédia: Ana Marques Pinheiro · Contacto: comunicacao@arquidiocese-braga.pt

Igreja Comunhão é uma recolha de quinze 
contributos, agora sob um único título,  
homenagem ao Doutor Costa Santos por 
um grupo de ex-alunos.
Dividido em duas partes, reflecte o 
mistério da Igreja na sua identidade (I) e 
na sua ação multiforme (II). Os autores 
escrevem sobre o que lhes norteia o 
pensamento e a vida: uma identidade de 
ressuscitados no Verbo que nos foi dada 
e que congrega na unidade, qual força de 
Pentecostes sempre actualizado.

* Na entrega deste cupão. 
Campanha válida de 16 a 23 de Maio de 2019.

José da 
Silva Lima 
Igreja 
Comunhão

15€10% 
Desconto

O programa Ser Igreja entrevista esta 
semana Cónego José Paulo Abreu.

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

Domingo, das 10h00 às 11h00

Associações de Barcelos 
"cuidam do Caminho"

Duas Igrejas comemorou 300 anos da 
reedificação da Igreja Paroquial

A Delegação de Barcelos da 
Associação Espaço Jacobeus 
e a Associação Albergue Cida-
de de Barcelos encontram-se 
a organizar duas iniciativas 
relativas ao Caminho Portu-
guês de Santiago.
A primeira, uma tertúlia inti-
tulada "Segurança e Mobilida-
de no Caminho Português de 
Santiago", decorre no dia 17 de 
Maio na sede da Junta de Fre-
guesia de Pedra Furada, pelas 

A paróquia de Santa Maria de 
Duas Igrejas, do arcipresta-
do de Vila Verde, comemorou 
em comunidade os 300 anos 
da reedificação da Igreja Pa-
roquial e celebrou o Dia Pa-
roquial do Catequista. A ce-
rimónia foi presidida pelo ar-
cebispo D. Jorge Ortiga, que 
se mostrou satisfeito com a 
iniciativa do grupo de cate-
quistas criar o Dia Paroquial 
do Catequista no dia do Bom 
Pastor. 

21h00. A entrada é livre.
No dia seguinte, 18 de Maio, é 
tempo de "Cuidar do Caminho" 
através de uma acção sim-
bólica de limpeza, manuten-
ção e sinalização do Caminho 
Português de Santiago entre 
Macieira de Rates e Pedra Fu-
rada. O ponto de encontro é o 
largo da Igreja de Pedra Fura-
da, pelas 14h30. A participa-
ção também é livre, não sendo 
necessária inscrição.

“Foi há 300 anos que esta 
Igreja Paroquial, considera-
da das mais belas da região, 
foi benzida depois da promis-
são do então arcebispo D. Ro-
drigo Moura Teles…”, ouviu-se 
na Acção de Graças. Em 2017 
e 2018 decorreram grandes 
obras de conservação e res-
tauro de todos os altares do 
interior da igreja e de todas 
as imagens sagradas, custea-
das na sua totalidade pelos 
paroquianos. 

Agenda

ESPAÇO VITA DIA ARQUIDIOCESANO DA FAMÍLIA15H00

19
MAI

BRAGABRAGA ROMANA10H00

22
MAI

25
MAI

ESPAÇO VITA STAND-UP SESSIONS22H00


