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Lamborghini do papa 
está a ajudar cristãos 
no iraque

A Fundação Ajuda à Igreja que 
Sofre (AIS) revelou que o projecto 
de apoio ao regresso dos cristãos a 
casa no Iraque é um dos principais 
beneficiários dos 715 mil euros 
angariados no leilão do Lamborghini 
oferecido ao Papa Francisco. A 27 de 
Novembro de 2017, Bergoglio recebeu 
um Lamborghini Huracan no pátio da 
Casa de Santa Marta, onde estiveram 
presentes representantes da marca 
italiana e algumas personalidades da 
Igreja, como o presidente e o director 
do secretariado italiano da AIS.

Cáritas faz apelo 
de emergência para 
ajudar venezuelanos

A Cáritas Internacional fez um apelo 
de emergência de “ajuda imediata” aos 
migrantes e refugiados venezuelanos. 
O pedido veio da instituição católica 
no Brasil que já recebeu entre 40 
a 60 mil pessoas desde 2015. Os 
migrantes e refugiados venezuelanos 
que chegam ao país são sobretudo 
oriundos de cidades dos Estados de 
Roraima e Amazonas. Para além do 
pedido de ajuda internacional, têm 
sido organizadas  várias doações, 
preparação de alimentos, gestão de 
abrigos e assistência médica e jurídica.

questões éticas do 
sistema financeiro em 
documento do vaticano

O Vaticano apresenta hoje um novo 
documento sobre questões éticas 
ligadas ao “actual sistema económico-
-financeiro”. Trata-se de um texto 
conjunto da Congregação para a 
Doutrina da Fé e do Dicastério para o 
Serviço do Desenvolvimento Humano 
Integral. O documento Oeconomicae 
et pecuniariae quaestiones (Questões 
económicas e financeiras) vai ser 
apresentado em conferência de 
imprensa pelo cardeal Peter Turkson 
e por D. Luis Ladaria Ferrer, dois dos 
colaboradores mais próximos do Papa.
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PAPA FRANCISCO
@pontifex_pt

14 de Maio de 2018
Não há maior liberdade do que 
deixar-se guiar pelo Espírito Santo 
e permitir-lhe que nos conduza para 
onde quiser.

13 de Maio de 2018
Convido os profissionais da 
comunicação a promover um 
jornalismo de paz a serviço de todas 
as pessoas, especialmente daquelas 
que não têm voz.

D. JORGE ORTIGA
@djorgeortiga

13 de Maio de 2018
Nos últimos dias temos assistido, 
nos meios de comunicação social, 
a um desfiar de histórias e teias de 
corrupção que chegam até nós graças 
ao empenho corajoso e dedicado de 
jornalistas na procura da verdade e de 
uma sociedade mais justa. 
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IGREJA UNIVERSALAgnósticos ou pessoas que não procuram?

Poucos nos ajudaram tanto quanto 
Christian Chabanis a conhecer a 
atitude do homem contemporâneo 
diante de Deus. As suas famosas 
entrevistas são um documento 
imprescindível para saber o que 
pensam hoje sobre Deus os cientistas e 
pensadores mais reconhecidos.
Chabanis confessa que, quando iniciou 
as suas entrevistas aos ateus mais 
prestigiados dos nossos dias, esperava 
encontrar neles um ateísmo rigoroso 
e bem fundamentado. Na realidade, 
verificou que, por trás de profissões 
sérias de lucidez e honestidade 
intelectual, escondia-se com 
frequência uma «absoluta ausência de 
procura de verdade».
A observação do escritor francês não 
surpreende, dado que algo semelhante 
acontece entre nós. Grande parte 
daqueles que renunciam a crer em 
Deus fazem-no sem terem iniciado 
qualquer esforço para o procurar. 
Penso sobretudo em muitos que 
se confessam agnósticos, às vezes 
ostensivamente, quando na verdade 
estão muito longe de uma verdadeira 
postura agnóstica.

josé antonio pagola
Religión Digital

que não procuram. Xavier Zubiri 
diria que são vidas “sem vontade de 
verdade real”. É-lhes indiferente que 
Deus exista ou não exista. Para eles 
é a mesma coisa que a vida termine 
aqui ou não. A eles basta “deixar-se 

afirmar-se que essa é a única atitude 
legítima? Pode afirmar-se que 
essa é a única atitude legítima de 
honestidade intelectual? Como pode 
alguém saber que não é possível crer 
se nunca procurou Deus?
Querer manter-se nessa “posição 
neutra”, sem decidir a favor ou 
contra a fé, já é tomar uma decisão. 
A pior de todas, pois equivale 
a renunciar a procurar uma 
aproximação ao mistério último da 
realidade.
A posição do apóstolo Tomé não 
é a de um agnóstico indiferente, 
mas a de quem procura reafirmar 
a sua fé na própria experiência. 
Por isso, quando se encontra com 
Cristo, abre-se confiadamente a Ele: 
“Senhor meu e Deus meu”.
Quanta verdade encerram as 
palavras de Karl Rahner: “É mais 
fácil deixar-se afundar no próprio 
vazio do que no abismo do mistério 
santo de Deus, mas não supõe 
mais coragem nem tão-pouco mais 
verdade. Em todo o caso, esta 
verdade resplandece se se a ama, 
se se a aceita e se se a vive como 
verdade que liberta”.

Artigo de José Antonio Pagola, 
publicado em “Religión Digital”. 
Tradução  do Secretariado Nacional da 
Pastoral da Cultura

O agnóstico é uma pessoa que coloca o 
problema de Deus e, ao não encontrar 
razão para crer nele, suspende o juízo. 
O agnosticismo é uma procura que 
termina em frustração. Só depois de 
ter procurado, o agnóstico adota a sua 

posição: “Não sei se existe Deus. Não 
encontro razões nem para crer nele 
nem para não crer”.
A posição mais difundida hoje 
consiste simplesmente em 
desentender-se da questão de Deus. 
Muitos daqueles que se dizem 
agnósticos são, na realidade, pessoas 

viver”, abandonar-se “ao que for”, sem 
aprofundar o mistério do mundo e da 
vida.
Mas será essa a atitude mais humana 
perante a realidade? Pode apresentar- 
-se como progressista uma vida em 
que está ausente a vontade de procurar 
a verdade última da nossa vida? Pode 
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Sê realista, pede o impossível. É 
proibido proibir. Nos idos de 60, 
deitando mão deste e doutros slogans 
– uns mais incendiários do que outros 
–, a juventude batia o pé à instituição, 
fosse esta a universidade, a polícia, o 
governo ou (claro) a Igreja. Os ecos 
da revolução, ateada a partir de Paris 
por um punhado de universitários 
anarquistas, nascidos maioritariamente 
em famílias onde imperavam “a moral 
e os bons costumes”, alastraram 
rapidamente a outros sectores de uma 
sociedade na qual – valha a verdade – os 
jovens tinham de escavar para encontrar 
o ansiado lugar ao sol… O generation 

as salas da Sorbonne. Tinham ideais. 
Eram sonhadores num tempo em 
que as utopias faziam sentido. Talvez 
o façam ainda hoje. Mas a verdade é 
que, atendida a juventude de então e a 
nossa, é um profundo fosso o que vemos 
abrir-se diante dos olhos. Não sei se o 
Sínodo de Outubro próximo terá em 
conta esta perspectiva de evolução no 
tempo (juventude de ontem, juventude 
de hoje), mas creio que ganharia ao não 
fintar a história.
Para o cinema, que é o que ao fim 
ao cabo nos traz aqui, o Maio de 68 
saldou-se num imenso laboratório de 
experimentação. Com a nouvelle vague 
ainda na crista da onda (pertencem 
até a Godard dois dos títulos mais 
significativos que a respeito realizou, 
O maoísta – inédito entre nós – e o 
bem mais fraquinho Tudo vai bem), 
a “crise estudantil” tornou-se à data 
e até após ela, se assim podemos 
dizer, a obsessão do cinema francês: 
Garrel (Os amantes regulares – já de 
2005 -, notável exercício de memória, 
capturando alguns dos aspectos mais 
interessantes do Maio de 68, como 
quem consegue ver para além das 
aparências oferecidas pelo presente; 
Assayas (Depois de Maio, 2012, filme 
menor de um realizador irregular); 
Marker (O fundo do ar é vermelho, 
precioso ensaio de 77 – também inédito 

entre nós – que privilegia 
a visão política sobre o 
carácter “libertador” tout 
court da acção juvenil); 
Jean Eustache (A mãe e 
a puta, de 73, estreado 
com escândalo no 
Portugal imediatamente 
revolucionário, espécie de 
libelo entre o edipiano e 
o hedonista); Louis Malle 
(Os malucos de Maio, 
grande referência, embora 
já de 90).
É por isso curioso que 
venha da parte de um 
realizador italiano aquele 
que é porventura o melhor 
filme “sobre” o Maio de 
68 – aspas porque o Maio 
de 68 como que está lá 
sem estar. Retrato subtil 

de uma época mas, sobretudo, pretexto 
para falar de outras descobertas e outras 
libertações, “Os sonhadores” (2003) 
– a revisitar, sem dúvida – é mais um 
grande plano de corpos e expressões do 
que um “olho de peixe” aberto sobre a 
multidão irada. Além de ter revelado 
ao mundo a grande Eva Green e de ser 
uma declaração de amor ao cinema mais 
original que a do “Cinema Paraíso” de 
Tornatore, nela cabendo profusamente 
referências a grandes e não tão grandes 
clássicos da sétima arte, o filme deste 
Bertolucci “distanciado” acorda para 
a descoberta juvenil do corpo e outros 
rituais iniciáticos tão próprios de uma 
idade em que o futuro… é hoje.

os sonhadores

Miguel Miranda 
padre

manuel faria
Padre

Maria e a renovação  
da Missão da Igreja

Maria, que invocamos como Rainha 
das Missões, é hoje a Estrela da nova 
evangelização. Ela gera em nós, no início 
do terceiro milénio, gestos proféticos e 
fraternos, que nos colocam em sintonia 
com o coração de Deus. Maria é a mãe 
que acompanha a vida missionária de 
todos os filhos de Deus, continuando na 
história a proteger e amparar os passos 
do “Corpo místico de Cristo”, tal como 
cuidou de seu Filho, Jesus. 
Na nossa vida cristã conhecemos Maria 
como aliada de Cristo na Redenção, 
pois estava presente na missão de Jesus, 
quando nasceu a Igreja missionária 
cheia do Espírito Santo, e também hoje, 
pois, onde vai um  missionário, Maria 
acompanha e precede a sua missão. 
Medianeira das Graças, Advogada do 
povo de Deus, canal de Misericórdia 
para o mundo, Maria está presente como 
mãe que colabora para a fecundidade da 
missão de seu filho Jesus. 
A mãe e rainha das missões é invocada 
nas comunidades paroquiais que me 
estão confiadas,como  Senhora do 
Ó, Senhora dos Remédios e Senhora 
do Rosário, onde dizem os estatutos 
seculares da confraria que “não pense 
que ama a Deus, quem não ama a Mãe 
de Deus: antes uma das principais 
provas, de que o amamos a Ele, há-
-de ser o afecto com que a servimos 
e amamos a Ela” (Preliminares do 
estatutos da Irmandade de Nª.Sª do 
Rosário, de Stº. Tirso de Prazins, ano de 
1746). 
Na verdade, é caminhando com a Mãe 
de Deus, que vejo as famílias cristãs 
reunidas em tríduos de pregações, 
procissões de velas e majestosas 
tradições marianas, trazendo os 
corações cheios de esperança, daquela 
esperança que é fruto de nossa fé em 
Nosso Senhor Jesus Cristo. 
Maria, a Rainha dos Apóstolos, 
acompanha em terras do Minho o Povo 
de Deus e inspira a imitá-la na oração, 
na escuta da Palavra de Deus e na 
missão de continuar a gerar novos filhos 
de Deus. 
Acredito verdadeiramente que Maria 
está presente em todo o apostolado da 
Igreja, pois como Esposa do Espírito 
santo só com a sua presença se tornam 
fecundas todas as missões apostólicas do 
povo de Deus e dos seus pastores. 
Cada paróquia que vejo no mês de 
Maio, acolhendo Maria como mãe 
bendita de todos os baptizados, cresce 
na sua piedade e fortalece a sua fé 

pois, estimulada pela santidade de 
Maria, pelo seu amor a Deus e serviço à 
humanidade coloca-se à disposição de 
Deus para fazer a sua vontade, persevera 
nas dificuldades e cresce na fidelidade 
aos ensinamentos do Senhor. 
D. António Marto, bispo de Leiria- 
-Fátima, afirmou que  “tal como cada 
baptizado tem um carisma próprio 
para o serviço da comunidade”, assim 
também na sua diocese descobriu um 
carisma mariano, para maior bem de 
toda a Igreja, no “cuidar do dom das 
Aparições de Nossa Senhora e da sua 
mensagem específica, vivendo-o e 
difundindo-o para o fortalecimento da 
fé, para a renovação da Igreja e a paz no 
mundo (Carta Pastoral no Centenário 
das Aparições, Fátima).
De facto, na “escola desta Mãe, todos 
os filhos e filhas da Igreja aprendem o 
espírito missionário que deve animar 
sua vida cristã e o zelo apostólico”. 
(Mensagem do  Papa para o Dia 
Mundial das Missões, 1988, n.3).  
Maria Santíssima, Auxílio dos Cristãos, 
bendita seja pelo auxílio missionário que 
oferece sempre à Igreja. Temos muita 
esperança no dom mariano, pois “Maria 
pode ser também hoje um modelo 
para uma renovação da vida da Igreja 
e ajudar a realizá-la”. (Carta Pastoral 
no Centenário das Aparições, Fátima).  
Com sua segura protecção, o povo 
cristão trava a luta da fé com valentia 
e atrevimento no mundo de hoje, 
permanecendo firme nas tempestades 
do mundo até fazer chegar o reino de 
Deus. Por Maria, chegamos a Jesus! 
Naturalmente, tendo em vista uma 
renovação da vida cristã e missionária 
da Igreja, Maria é hoje lugar charneira, 
a primeira missionária da nova 
evangelização que precisa acompanhar 
os novos missionários de Jesus. 

gap e o anacronismo das instituições 
culturais, sociais e educativas nada dizia 
a uma geração que crescia a ouvir os 
The Doors proclamarem alto e bom som 
queremos o mundo e queremo-lo já! 
ou os The Who a entoar espero morrer 
antes de chegar a velho; “filhos” de um 
James Dean que na década anterior 
desafiara a geração norte-americana 
dos baby boomers com o seu lema vive 
depressa, morre novo. Et pourtant, 
não eram só rebeldes sem causa aqueles 
que nas ruas tiravam o curso prático 
de lançamento de cocktail molotov 
contra a autoridade ou aqueles que 
não pensavam duas vezes antes de 
tomarem de assalto os corredores e 
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A produção e o uso 
de contaminantes 
químicos emergentes, 
nomeadamente os 
nanomateriais,  os fármacos 
e os microplásticos, têm 

aumentado de forma crescente pondo 
potencialmente em risco a saúde 
humana e o ambiente.
Os nanomateriais são utilizados nos 
produtos de higiene de uso diário, 
como nos sabonetes, nos cremes e nas 
loções mas também nos detergentes, 
na agricultura, nos componentes de 
telemóveis e em várias indústrias, 
como a têxtil, a dos automóveis e 
a farmacêutica. O uso crescente 
dos nanomateriais faz com que 
estes compostos se disseminem no 
ambiente e muito especialmente no 
ambiente aquático. Apesar do grande 
desenvolvimento das nanotecnologias 
e dos nanomateriais, não existe uma 
legislação muito clara no que respeita 
às metodologias de avaliação de risco 
destes compostos. As nanopartículas 
podem ter origem em processos 
naturais, como os resultantes da 
atividade vulcânica, de poeiras que 
se formam durante as tempestades, 
da atividade biológica, ou ainda de 
atividades humanas (nanopartículas 
antropogénicas), como a queima de 
combustíveis, o polimento de metais e 
a exaustão dos automóveis. Contudo, 
as nanopartículas que constituem 
fonte de maior preocupação são 

as produzidas pelo homem com 
uma finalidade particular e que são 
designadas como nanopartículas 
engenheiradas. 
Existem diversos tipos de 
nanopartículas, como os fulerenos, 
os nanotubos e as nanopartículas 
metálicas. Uma característica típica 
dos nanomateriais é serem de 
dimensões muito reduzidas de, no 
máximo, 100 nanómetros, ou seja, 
pelo menos 1000 vezes mais pequenas 
do que o objeto mais pequeno visível 
a olho nu (0,1 milímetros). Assim, as 
nanopartículas podem ser inalados 
ou ingeridas pelo homem e outros 
animais sem terem a perceção disso. 
Alguns dados científicos sugerem que 
os nanomateriais podem ser tóxicos 
para os organismos, causando danos 
em componentes das células, como nas 
membranas e no material genético. 
Uma outra característica peculiar 
das nanopartículas é que podem 
agregar-se ou ligar componentes ou 
poluentes presentes no ambiente, 
ficar com cargas à superfície, 
alterando as suas propriedades físico-
químicas e tamanho e, muitas vezes, 
a sua toxicidade. Por exemplo, as 
nanopartículas mais pequenas são, 
em geral, mais tóxicas, do que as 
de maior dimensão, pois possuem 
proporcionalmente uma área de 
superfície maior para interagirem com 
os organismos. Os iões metálicos das 
nanopartículas metálicas têm tendência 

a libertarem-se para o meio sendo, só 
por si e, acima de certas concentrações, 
tóxicos para os organismos. Por 
exemplo, na indústria têxtil de meias 
podem ser incorporadas nanopartículas 
de prata que ao libertarem os iões de 
prata matam ou inibem o crescimento 
de microrganismos, evitando os maus 
odores resultantes do seu metabolismo.
Os fármacos administrados ao 
homem (como os estrogénios, os 
antibióticos, os anti-inflamatórios, os 

analgésicos e os anticancerígenos), 
mas também ao gado e aos animais 
de companhia e os usados nas 
pisciculturas atingem os solos e as 
águas uma vez que as estações de 
tratamento raramente são concebidas 
para eliminarem estes compostos. Por 
exemplo, a nível mundial, estima-se 
um aumento do número de casos de 
cancro na população humana de 14 
para 21 milhões entre 2012 a 2030; 
este facto conduzirá a um aumento 
do uso de fármacos anticancerígenos 
que ao serem eliminados para os 
efluentes domésticos sem tratamento 
devido, atingirão os rios e os ribeiros, 
com consequências negativas para 
a fauna aquática. Os estrogénios, 
por exemplo, interferem com a 
reprodução dos peixes, o que em 
situações graves pode levar ao 
desaparecimento dessas populações 
com consequências graves para os 
ecossistemas.
Os plásticos são baratos e, por isso, 
são utilizados em grandes quantidades 
em todo o mundo. Realmente, 
estima-se que sejam usadas, em 
média, seis toneladas de plásticos por 
pessoa por ano. Contudo, a maioria 
dos plásticos não é biodegradável, 
permanecendo nos ecossistemas 
centenas de anos, criando um grave 
problema ambiental. As aves e os 
animais marinhos, como os cetáceos 
e as tartarugas, são frequentemente 
alvo dos efeitos nocivos dos plásticos, 

Fernanda Cássio
Centro de Biologia Molecular e 
Ambiental | Departamento de 
Biologia da Universidade do Minho

Contaminantes químicos 
emergentes: uma preocupação 
crescente

Os microplásticos 
são também uma 
preocupação na 
água da torneira: na 
Europa cerca de 72% 
de amostras de água 
da torneira estavam 
contaminadas com 
microplásticos e este 
número é ainda maior 
nos Estados Unidos da 
América (cerca de 94%).
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quer por os ingerirem ou por ficarem 
aprisionados em resíduos plásticos 
provenientes, por exemplo, das redes 
e das cordas utilizadas nas atividades 
da pesca. Estimou-se que em 2004, 
nos oceanos, existia um plástico 
para cada cinco peixes, mas em 
2050 existirá um plástico para cada 
peixe, se nada for feito para impedir 
a contaminação dos oceanos por 
plásticos. A redução da utilização se 
sacos de plástico não biodegradáveis, 
do consumo de água em garrafas de 
plástico, de copos, pratos e talheres 
de plástico, usados frequentemente 
em festas e em piqueniques, do uso 
de alimentos embalados em plástico, 
poderá contribuir para impedir o 
agravamento deste problema. Um 
exemplo grave de poluição dos 
oceanos por plásticos localiza-se 
no sul do Pacífico, onde existem 
enormes quantidades de plástico a 
flutuar. Para além desta situação, uma 
outra igualmente preocupante é a 
poluição por partículas de plástico de 
pequenas dimensões, menos do que 
cinco milímetros de comprimento, 
designadas como microplásticos. 
Os microplásticos provêm de uma 
grande variedade de fontes, incluindo 
de detritos plásticos maiores que 
se fragmentam em pedaços mais 
pequenos. Há pedaços muito 
pequenos de plástico de polietileno 
que são adicionados como esfoliantes 
a produtos de saúde e beleza, a 
alguns produtos de limpeza e a 
pastas dentífricas. Estas minúsculas 
partículas passam facilmente pelos 
sistemas de filtração de água e acabam 
nos rios e oceanos, representando uma 
potencial ameaça para a vida aquática. 
Realmente, há evidências científicas 
que indicam que os animais aquáticos 
podem confundir os microplásticos 
com alimento ou mesmo ingerirem 
preferencialmente microplásticos 
em vez do alimento. Recentemente, 
foram encontrados microplásticos no 
sal marinho. Os microplásticos são 
também uma preocupação na água da 
torneira: na Europa cerca de 72% de 
amostras de água da torneira estavam 
contaminadas com microplásticos 
e este número é ainda maior nos 
Estados Unidos da América (cerca de 
94%). Atualmente, há dados científicos 
que indicam que é possível serem 
desenvolvidas metodologias para a 
biodegradação de plásticos utilizando 
microrganismos. Contudo, ainda 
temos um longo caminho a percorrer 
até termos à nossa disposição tal 
tecnologia. 
Além dos problemas já identificados 
associados à contaminação por 
compostos químicos emergentes,         
o facto de estes compostos coexistirem 

nos ecossistemas torna este 
problema ainda de maior dimensão. 
Esta questão precisa ainda de ser 
analisada com mais detalhe pela 
comunidade científica. Contudo, há 
evidências que a coocorrência de 
certos contaminantes pode resultar 
numa toxicidade  aumentada para os 
organismos, enquanto que, em certos 

casos, a toxicidade da mistura é menor 
do que a toxicidade dos compostos 
individualmente.
Os contaminantes químicos 
emergentes, para além dos 
problemas que podem causar, 
continuarão a ser uma preocupação 
à medida que novos compostos são 
produzidos. Será, então, que não 
há esperança para a resolução dos 
problemas ambientais causados 
pelos contaminantes químicos 
emergentes? 
A resolução está nas nossas mãos: 
juntando as boas práticas de utilização 
e de descarte destes compostos, 
promovendo a redução do seu uso e 
a procura de soluções mais amigas 
do ambiente, apostando na ciência 
e tecnologia como forma de melhor 
compreendermos os seus efeitos, 
criando alternativas de uso, e 
informando e suportando as decisões 
políticas e de gestão ambiental, 

poderemos reduzir substancialmente, 
ou mesmo por fim, a este grave 
problema ambiental de dimensão 
global. São atitudes como as referidas, 
alicerçadas pela informação atualizada 
sobre os problemas e possíveis 
soluções, que nos permitirão, com 
a participação de todos, contribuir 
decisivamente para a sustentabilidade 
da Terra.

Há evidências 
científicas que 
indicam que os 
animais aquáticos 
podem confundir  
os microplásticos 
com alimento

Há pedaços 

muito pequenos 

de plástico de 

polietileno que 

são adicionados 

como esfoliantes 

a produtos de 

saúde e beleza, a 

alguns produtos de 

limpeza e a pastas 

dentífricas. 
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santíssima
trindade

CONCRETIZAÇÃO: A graciosidade com que Deus se manifesta na relação 
intra-trinitária e com cada criatura é sinal do seu amor generoso, derramado. 
Esta gratuidade deve gerar em nós uma atitude profunda de gratidão, 
pelo que queremos exprimi-la no nome de Deus presente na nossa vida 
cristã, desde o Baptismo. Por isso, o arranjo floral com tonalidade branca, 
própria desta solenidade da Santíssima Trindade, deverá incluir três círios, 
diante do cartaz do Ano Pastoral, com acréscimo da expressão “Celebrar na 
Esperança”.

itinerário

Sugestão de cânticos
— Entrada: Ao Senhor do Universo, F. Silva (IC, p. 353; NRMS 08-II)
— apres. dons: Pai, Filho, Espírito Santo, A. Cartageno (CEC II, p. 162)
— Comunhão: Porque somos filhos de Deus, A. Cartageno (XXXIV ENPL, p. 74)
— Final: Glória a Ti, Jesus Cristo, C. Silva (Orar Cantando, p. 127)

Eucologia
— Orações presidenciais e prefácio: Eucologia própria da Solenidade da 
Santíssima Trindade (Missal Romano, pp. 431-432).
— Oração Eucarística: Oração Eucarística III (Missal Romano, pp. 529ss).

Viver na Esperança
Para marcar o ritmo do dia-a-dia a partir do encontro com Deus, vamos 
começar e terminar cada dia em nome da Santíssima Trindade, fazendo o 
sinal da cruz de forma assumida e comprometida. 

“IDE E FAZEI DISCÍPULOS” LITURGIA da palavra

LEITURA I Deut 4, 32-34.39-40 
Leitura do do Livro do Deuteronómio 
Moisés falou ao povo, dizendo: “Interroga os tempos antigos que te precederam, 
desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Dum extremo ao outro 
dos céus, sucedeu alguma vez coisa tão prodigiosa? Ouviu-se porventura palavra 
semelhante? Que povo escutou como tu a voz de Deus a falar do meio do fogo 
e continuou a viver? Qual foi o deus que formou para si uma nação no seio de 
outra nação, por meio de provas, sinais, prodígios e combates, com mão forte 
e braço estendido, juntamente com tremendas maravilhas, como fez por vós o 
Senhor vosso Deus no Egipto, diante dos vossos olhos? Considera hoje e medita 
em teu coração que o Senhor é o único Deus, no alto dos céus e cá em baixo na 
terra, e não há outro. Cumprirás as suas leis e os seus mandamentos, que hoje te 
prescrevo, para seres feliz, tu e os teus filhos depois de ti, e tenhas longa vida na 
terra que o Senhor teu Deus te vai dar para sempre”. 

salmo responsorial Salmo 32 (33)
Refrão: Feliz o povo que o Senhor escolheu para sua herança. 

LEITURA II Rom 8, 14-17  
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos 
Irmãos: Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 
Vós não recebestes um espírito de escravidão para recair no temor, mas o 
Espírito de adopção filial, pelo qual exclamamos: “Abá, Pai”. O próprio Espírito 
dá testemunho, em união com o nosso espírito, de que somos filhos de Deus. 
Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com 
Cristo; se sofrermos com Ele, também com Ele seremos glorificados. 

EVANGELHO Mt 28, 16-20 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São 
Mateus 
Naquele tempo, os Onze discípulos partiram para a Galileia, em direcção ao 
monte que Jesus lhes indicara. Quando O viram, adoraram-n’O; mas alguns 
ainda duvidaram. Jesus aproximou-Se e disse-lhes: “Todo o poder Me foi dado 
no Céu e na terra. Ide e ensinai todas as nações, baptizando-as em nome do Pai e 
do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei. Eu 
estou sempre convosco até ao fim dos tempos”. 

ATITUDE: Celebrar na Esperança
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elementos celebrativos a destacar

DESPERTAR A ESPERANÇA
[Introdução ao espírito celebrativo]

A solenidade que hoje celebramos não é um convite a decifrar o 
mistério que se esconde por detrás de “um Deus em três pessoas”; 
mas é um convite a contemplar o Deus que é amor, que é família, 
que é comunidade e que nos criou para nos fazer comungar nesse 
mistério de amor. Celebremos nesta Esperança!

ENRAIZAR A ESPERANÇA
[Dinâmica própria do Tempo Litúrgico]

1. Entrada
Na celebração deste Domingo, sugere-se que, no sinal da cruz 
inicial, sejam nomeadas as Pessoas da Santíssima Trindade como 
verdadeira expressão de gratidão, valorizando-se também a resposta 
da assembleia: “Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de 
Cristo”. Este momento poderá ser cantado.

2. Preparação Penitencial
Propomos que, nesta celebração, se privilegie o rito da aspersão da 
água, em substituição do momento de preparação penitencial no 
início da Eucaristia. Sugere-se que se siga a fórmula I, conforme está 
apresentada no Missal Romano.

3. Proclamação da Palavra
[Primeira Leitura] O enquadramento litúrgico do encontro de Deus 
com Moisés deverá ser sublinhado por uma proclamação solene 
do texto, em que se demarque bem o diálogo, como expressão 
de comunhão. Além disso, os verbos que exprimem este encontro 
(levantou-se... subiu... desceu... ficou junto... invocou... proclamou... 
prostrou-se) devem ser proclamados com grande intensidade.
[Segunda Leitura] Os imperativos que marcam a primeira parte 
deste texto devem ser pronunciados de forma vigorosa. Já a parte 
final da saudação paulina deve ser feita de forma mais afável.

4. Envio
A bênção e o envio são feitos em nome da Santíssima Trindade, pelo 
que poderá ser solenizado com o canto.

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

. A Palavra que nos é proposta reafirma esta realidade: o Deus 
em quem acreditamos não é um Deus distante e inacessível, que 
Se demitiu do seu papel de criador e que assiste com indiferença 
e impassibilidade aos dramas das pessoas; mas é um Deus que 
acompanha com paixão a caminhada da humanidade e que não 
desiste de lhe oferecer a vida plena e verdadeira. 
. Há, ao longo da nossa caminhada pela vida, momentos de solidão 
e de desespero, em que procuramos Deus e não conseguimos 
descortinar a sua presença; mas, sobretudo nesses momentos 
dramáticos, é preciso não esquecer que Deus nunca desiste dos 
seus filhos e que nenhum de nós Lhe é indiferente.
. Quem acolheu o convite de Deus (apresentado em Jesus) para 
integrar a comunidade trinitária, torna-se testemunha, no meio das 
pessoas, dessa vida nova que Deus oferece. O papel dos discípulos 
é continuar a missão de Jesus, testemunhar o amor de Deus pelos 
homens e convidá-los a integrar a família de Deus.

A Bendito seja Deus Pai, 
bendito o Filho Unigénito, 
bendito o Espírito Santo, 
pela sua infinita misericórdia.

A Solenidade da Santíssima Trindade (Ano B) foi introduzida no rito romano 
pelo Papa João XXII, no ano 1334, tendo sido fixada, como ainda hoje acontece, 
no Domingo posterior ao Pentecostes. Apesar de todos os Domingos (e todas 
as celebrações litúrgicas) serem dirigidas a Deus (uno e trino), dedicar um 
Domingo do ano para bendizer a Trindade assume um valor pedagógico. Assim, 
após a celebração da Páscoa de Jesus Cristo e da efusão do Espírito Santo, 
somos convidados a renovar solenemente a nossa fé em Deus Pai, Filho e 
Espírito Santo.

Ide e fazei discípulos
A Santíssima Trindade está presente em todas as nossas celebrações, do início 
(“Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo”) até ao fim (“Abençoe-vos 
Deus… Pai, Filho e Espírito Santo”). E em muitos outros momentos se expressa 
a nossa fé trinitária. A sua essência está bem patente, por exemplo, no prefácio 
deste dia, uma espécie de pequeno tratado teológico: “Sois um só Deus, um 
só Senhor, não na unidade de uma só pessoa, mas na trindade de uma só 
natureza. […] Sem diferença alguma […]. Professando a nossa fé na verdadeira 
e sempiterna divindade, adoramos as três Pessoas distintas, a sua essência 
única e a sua igual majestade”. O fragmento evangélico proposto para este dia é 
a secção final do evangelho segundo Mateus. Jesus Cristo confia aos discípulos 
a continuidade da sua missão. A tradução litúrgica usa o verbo ensinar: “Ide e 
ensinai”. Outras versões, mais próximas do original, como a da Difusora Bíblica, 
traduzem: “Ide e fazei discípulos”.
O padre James Mallon, conhecido pela proposta de “renovação divina” de uma 
paróquia de manutenção para um paróquia missionária, afirma que o “fazer 
discípulos” é o miolo do Grande Envio descrito no evangelho segundo Mateus. 
É à volta desta missão que se enquadram os demais aspectos missionários: ir, 
baptizar, ensinar. Recorda que a Igreja Católica se distinguiu, precisamente, 
por ir e ensinar. E também somos reconhecidos por baptizar e celebrar todos os 
demais sacramentos. “Mas a nossa debilidade pastoral — a tarefa que mais nos 
custa — é aquela que se encontra no próprio núcleo do envio de Cristo à Igreja: 
fazer discípulos”.

Celebrar na esperança
O cristão é aquele que se faz discípulo missionário: compromete-se num 
processo de crescimento que envolve toda a vida e a vida toda, tendo como 
Mestre o próprio Jesus Cristo. O desafio, portanto, não é ser simplesmente 
crentes ou católicos praticantes, mas fazer-se discípulo missionário de Jesus 
Cristo. Nisto, o decisivo é pôr-se a caminho. Com confiança. Deus dá a coragem 
para vencer as dificuldades. Mais importante ainda, Deus há de-levar à 
plenitude tudo o que somos chamados a fazer na vida. Celebremos na esperança!

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

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

REFLEXÃO
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Fale connosco no

Leitor de Código

20.05.2018
FESTA DA FAMÍLIA
10h30 / Espaço Vita

10% *
Desconto

     Livraria Diário do Minho

PVPAlexandre Freire Duarte, o autor, é docente da 
Faculdade de Teologia do Porto da UCP. "Este livro 
ajuda a aproximarmo-nos com maior facilidade dos 
mestres clássicos da espiritualidade cristã. (...) A 
brevidade de cada apresentação, ilustrada por uma 
ainda mais breve e saborosa transcrição de cada obra, 
suscita o desejo de saber mais e mais. Além disso, 
oferece chaves de leitura para a aproximação a cada 
clássico, ajudando o leitor a saber com o que poderá 
contar e, ao aproximar-se dele, adentrar-se com 
suficientes pistas seguras para retirar um bom proveito 
espiritual do mesmo", escreveu D. António Marto sobre 
o livro.

* Na entrega deste cupão. Campanha válida de 17 a 24 de Maio de 2018.

alexandre  
freire  
duarte

Clássicos da 
espiritualidade 
cristã
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O programa Ser Igreja entrevista, esta semana, 
José Carlos Miranda, docente da UCP.   

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

18.05.2018
NOITE UP'S: UMA DIRECTA  
COM DEUS
21h18 / Basílica dos Congregados

No dia 24 de Maio, em que a Igreja 
celebra Nossa Senhora da Estrada, 
padroeira da Companhia de Jesus, o 
Centro Académico de Braga convidou 
D. Nuno Almeida, Bispo Auxiliar da 
Arquidiocese de Braga, para uma 
conferência intitulada “Maria, mãe 
de esperança”. Nela será abordada 
a vida de Nossa Senhora e o sentido 
que a Mãe dá à vida, numa perspctiva 
de esperança. Antes da conferência, 
haverá uma eucaristia dedicada a 
Nossa Senhora da Estrada, presidida 
por D. Nuno Almeida, e jantar.

Já no dia 29 de Maio há “Ida ao 
Sameiro – rezamos pelas mães”. A 
iniciativa consiste numa pequena 
caminhada em oração entre os 
Santuários do Bom Jesus e do 
Sameiro, seguida de missa campal 
e jantar partilhado. O ponto de 
encontro será às 18h30 na base do 
escadório do Bom Jesus do Monte.
Esta actividade é dirigida a 
universitários e jovens profissionais 
dos 18 aos 35 anos. A caminhada é de 
inscrição obrigatória.

centro académico de braga assinala mês de 
maria com duas iniciativas

19.05.2018
VIGÍLIA DE PENTECOSTES
14h00 / Basílica dos Congregados

Seminário Conciliar22 MAIO. 2018    -   Traz a tua Bíblia!

Recolecção
do Clero
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