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Breves

Papa vai encontrar-se com 
delegação da Arquidiocese  
da Beira
Uma delegação oficial de 50 fiéis do território 
da Arquidiocese da Beira vai encontrar-se com o 
Papa Francisco, que está a visitar o país lusófono 
desde ontem, Quarta-Feira. A delegação é pre-
sidida pelo arcebispo da Beira, D. Claudio Dalla 
Zuanna.
Em conferência de imprensa, o director da Sala 
de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, explicou 
que “a visita à Beira não foi incluída no programa 
porque está em plena reconstrução”, mas adian-
tou que “haverá um abraço com os fiéis” da se-
gunda maior cidade de Moçambique, “e o Papa 
dirigir-se-á a eles”.
O ciclone Idai causou 602 mortos e deixou perto 
de dois milhões de pessoas a sofrer com diver-
sas necessidades. O chanceler da Arquidiocese 
da Beira adiantou que “algumas paróquias estão 
cobertas”, bem como “escolas, casas paroquiais e 
de irmãs religiosas também”.

António Guterres elogia 
compromisso ecológico do 
Papa
O secretário-geral da ONU elogiou o compromis-
so ecológico do Papa, que este Domingo assina-
lou o início do Tempo da Criação, uma iniciativa 
ecuménica de oração e acção que se prolonga até 
à festa de São Francisco de Assis (4 de Outubro).
“Obrigado, Sua Santidade, Papa Francisco, pelo 
seu apelo à acção climática. Precisamos de ac-
ções mais ousadas e vontade política mais forte 
para vencer a batalha contra a emergência cli-
mática”, escreveu o português António Guter-
res, na sua conta do Twitter, usando a hashtag 
#ClimateAction.
A partir de 1 de Setembro, as Igrejas Cristãs pro-
movem um mês de oração e acções concretas em 
defesa do ambiente. O Papa apelou a todos os 
católicos para que rezem com ele neste mês de 
Setembro, pedindo que os políticos, cientistas e 
economistas se unam na protecção dos oceanos.
Já no Domingo, Francisco defendeu estilos de vi-
da sustentáveis, perante a “emergência climática”.

opinião

Kioshukuro! Obrigado!

Pe. Paulino Carvalho
Padre da equipa missionária Salama!

 entre 2017 e 2019

Regressei há pouco mais 
de um mês de dois 
anos de missão na Dio-
cese de Pemba, em par-

ticular da paróquia de Santa Ce-
cília de Ocua, a paróquia n.º 552 
extraterritorial da Arquidiocese 
de Braga. O que me ocorre par-
tilhar é uma enorme gratidão 
por esta Missão! Assim, apro-
veito para dizer obrigado - Kio-
shukuro! em língua macua, lín-
gua falada na paróquia que ser-
vi – a todos e a cada um que vi-
veram comigo esta Missão:
Aos paroquianos de Santa Ce-
cília de Ocua onde pude co-
nhecer um outro rosto da Igre-
ja. Uma Igreja jovem, em saída, 
ministerial e assente nos tra-
balho dos leigos: inspiradora e 
desafiadora!
Aos voluntários companhei-
ros de viagem, nomeadamen-
te a Susana e o Rui e a Sofia e 
o António, pela vida partilhada 
e realizada ao serviço de quem 
nos acolheu sempre com um 
sorriso e de braços abertos.

Aos amigos de Pemba, leigos 
e equipas missionárias, que 
acolheram, acompanharam e 
fortaleceram o caminho rea-
lizado neste tempo de mis-
são, ajudando assim a abrir ho-
rizontes no ser e crescer em 
fraternidade.
Aos bispos das dioceses de 
Braga e de Pemba, Dom Jorge 
e Dom Luiz, pelo exemplo de 
Bom Pastor que tem o cheiro 
das suas ovelhas. Desde o ges-
to da assinatura do protocolo, 
o sonho missionário tem sido 
concretizado em passos segu-
ros de serviço e testemunho 
em ambas as dioceses. Do la-
do de cá, recomenda-se viva-
mente esta experiência de gra-
ça em dar um tempo de vida 
na missão ad gentes, nesta paró-
quia número 552 que carinho-
samente assumimos.
Ao Centro Missionário da Ar-
quidiocese de Braga (CMAB), 
na sua coordenação e equipa 
de colaboradores, pela orien-
tação, o suporte e a retaguar-
da desde a nossa diocese. Os 
caminhos percorridos e as ac-
tividades realizadas ao lon-
go do ano são trabalho silen-
cioso que vai ecoando no co-
ração de quem se deixa to-

car para esta concretização 
missionária.
Aos amigos, familiares e todas 
as pessoas que acompanham, 
com a oração, mensagens, 
preocupação, partilha mate-
rial, para que quem é enviado 
não se sinta sozinho, mas su-
portado por esta vasta rede de 
colaboradores. 
A todos os que se tornam cons-
cientes desta dimensão da nos-
sa Igreja para que não desistam 
de acompanhar, apoiar e par-
ticipar no SALAMA, para que 
a nossa diocese seja cada vez 
mais discípula missionária. 

Obrigado é a expressão repe-
tida sem cessar pela oportuni-
dade de viver a experiência de 
voluntariado no projecto SA-
LAMA de cooperação missio-
naria entre a Arquidiocese de 
Braga e a Diocese de Pemba, 
no norte de Moçambique.
Nestes dias de entusiasmo pela 
visita do Papa Francisco a Mo-
çambique, que a Arquidiocese 
de Braga se sinta unida a este 
povo, continuando compro-
metida para que “todos, tudo 
e sempre” possam continuar 
a sair e a ser MISSÃO com 
alegria.
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actualidade

Os novos cardeais da Igreja Católica

Depois de estar preso 
num elevador duran-
te quase meia-hora, o 
Papa Francisco anun-

ciou no passado Domingo, no 
Vaticano, a criação de 13 novos 
cardeais – 10 deles com me-
nos de 80 anos e, por isso, elei-
tores – no Consistório Público 
Ordinário do próximo dia 5 de 
Outubro. Fique a conhecer um 
pouco de cada um.

Miguel Ángel Guixot
É actualmente presidente do 
Pontifício Conselho para o Diá-
logo Inter-Religioso e da Co-
missão Pontifícia para as Rela-
ções Religiosas com os Muçul-
manos. Licenciado em estudos 
àrabes e islâmicos, já liderou 
discussões inter-religiosas no 
Egipto, Sudão, Quénia, Etiópia 
e Moçambique e foi nomea-
do pelo Papa Bento XVI como 
auditor especial do Sínodo dos 
Bispos para o Médio Oriente. 
Foi ordenado bispo pelo Papa 
Francisco, na Basílica de São 
Pedro, a 19 de Março de 2016. 
É membro dos Missionários 
Combonianos do Coração de 
Jesus. É espanhol e tem 63 anos.

José Tolentino Mendonça
É actualmente Arquivista dos 
Arquivos Secretos do Vatica-

no e Bibliotecário da Biblio-
teca Apostólica Vaticana, fun-
ções para o qual foi nomeado 
em Junho de 2018, ao mesmo 
tempo que foi nomeado arce-
bispo titular de Suava depois 
de orientar nesse ano, em Ro-
ma, o retiro de Quaresma do 
Papa e dos membros da Cúria 
Romana. Até aí foi professor 
e vice-reitor da Universida-
de Católica Portuguesa, assim 
como director da Faculdade 
de Teologia. Foi nomeado pa-
ra dois mandatos como con-
sultor do Conselho Pontifício 
da Cultura e tem várias obras 
de poesia publicadas, algumas 
delas premiadas. É português 
e tem 53 anos.

Ignatius Hardjoatmodjo
É arcebispo de Jacarta. Foi 
director da faculdade de fi-
losofia e sociologia em San-
ta Dharma durante 10 anos e 
reitor da faculdade de teolo-
gia entre 1993 e 1997. Foi no-
meado arcebispo de Sema-
rang pelo Papa João Paulo II 
e arcebispo coadjutor de Ja-
carta pelo Papa Bento XVI. 
Foi nomeado pelo Papa Fran-
cisco como membro da Con-
gregação para a Evangeliza-
ção dos Povos. É indonésio e 
tem 69 anos.

Juan García Rodríguez
É arcebispo de Havana, tendo 
sido bispo auxiliar de Cama-
güey entre 1997 e 2002 e arce-
bispo dessa diocese entre 2002 
e 2016. Faz parte do primeiro 
grupo de padres cubanos a se-
rem educados inteiramente em 
Cuba e desenvolveu programas 
de envangelização nos quais os 
avós, ainda com memória da 
sua educação católica em crian-
ça, ensinaram os princípios do 
catolicismo aos seus netos. Foi 
nomeado membro do Pontí-
ficio Concelho Justiça e Paz. É 
cubano e tem 71 anos.

Fridolin Ambongo Besungu
É arcebispo de Kinshasa, já 
tendo sido bispo de Bokun-
gu-Ikela entre 2004 e 2016 e 
administrador apostólico por 
três vezes. Denunciou as ten-
tativas do presidente congolês 
de adiar as eleições e defen-
deu os católicos que organiza-
ram manifestações pró-demo-
cracia. Liderou também uma 
missão de bispos à Zâmbia pa-
ra pedir o apoio do presidente 
daquele país para eleições pa-
cíficas na República Democrá-
tica do Congo. Ambongo tam-
bém condena a exploração de 
recursos naturais e acredita 
que as energias renováveis vão 
ajudar a aliviar o impacto das 
alterações climáticas no mun-
do. É membro da Ordem dos 
Frades Menores Capuchinhos. 
Tem 59 anos.

Jean-Claude Höllerich
É arcebispo do Luxemburgo 
desde 2011, presidente da Co-
missão das Conferências Epis-
copais da União Europeia e 
também da Comissão para a Ju-
ventude da Europa para o Con-
selho das Conferências Episco-
pais. Jesuíta, estudou língua e 
cultura japonesas e foi profes-
sor de estudos alemães, france-
ses e europeus e vice-reitor de 
Assuntos Gerais e Estudantis da 
Universidade Sophia, em Tó-
quio. Foi presidente da Confe-
rência das Comissões Episco-
pais Europeias de Justiça e Paz 
de 2014 e 2018 e nomeado pe-
lo Papa Francisco para o Síno-
do dos Bispos sobre Juventude, 
Fé e Discernimento Vocacional. 
Tem 61 anos.

Álvaro Ramazzini Imeri
É bispo da diocese de Huehue-
tenango, na Guatemala, já ten-

do sido bispo da diocese de San 
Marcos. Envolveu-se em ques-
tões de justiça social, especial-
mente na área de protecção dos 
direitos dos povos indígenas, 
opondo-se a multinacionais 
que exploram a riqueza mine-
ral da Guatemala e destroem 
os campos. Foi eleito presiden-
te da Conferência Episcopal da 
Guatemala em 2006. Tem 72 
anos.

Matteo Maria Zuppi
É arcebispo de Bolonha desde 
2015 e doutorado pela Univer-
sidade de Roma “La Sapienza”. 
Trabalhou com a Comunidade 
de Santo Egídio, uma associa-
ção de leigos dedicada ao ecu-
menismo, e participou nas ne-
gociações que levaram ao fim 
da guerra civil em Moçambi-
que, tendo recebido a distinção 
de cidadão honorário do país. 
Foi bispo auxiliar da Diocese de 
Roma, onde liderou esforços 
para melhorar os cuidados para 
os pobres e idosos e desenvolvi-
do programas sociais para a co-
munidade cigana e para toxico-
dependentes. Em 2018 apoiou 
uma “nova atitude pastoral” pa-
ra com os católicos LGBT pa-
ra os ajudar a sentir-se “mais 
em casa naquela que é, afinal, a 
Igreja deles”. Tem 63 anos.

Cristóbal López Romero
É arcebispo de Rabat, em Mar-
rocos, desde 2018, assim como 
administrador apostólico da 
Arquidiocese de Tânger desde 
Maio deste ano. É membro da 
Congregação Salesiana. Licen-
ciou-se em Ciências da Infor-
mação, especializado em Jor-
nalismo. Antes de ser nomea-
do bispo dedicou-se ao traba-
lho pastoral na América Latina, 
assumindo também várias po-
sições administrativas dentro 
da sua congregação, principal-
mente no Paraguai. É espanhol 
e tem 67 anos.

Michael Czerny
É o único nome da lista des-
te Consistório que não é bispo 
e é subsecretário da Secção de 
Migrantes e Refugiados do Di-
castério para a Promoção do 
Desenvolvimento Humano In-
tegral. Jesuíta, nasceu na Che-
coslováquia mas naturalizou-se 
canadiano, país onde cresceu e 
foi ordenado. Fundou o Fórum 
Jesuíta para a Fé Social e Justi-
ça em Toronto e a Rede Jesuíta 

Africana para a SIDA e foi con-
sultor do cardeal Peter Turk-
son no Pontifício Conselho 
Justiça e Paz. Foi nomeado pe-
lo Papa Francisco como mem-
bro votante do Sínodo dos Bis-
pos sobre Juventude, Fé e Dis-
cernimento Vocacional. Tem 73 
anos.

Michael Louis Fitzgerald
É núncio apostólico emérito 
do Egipto e presidente eméri-
to do Conselho Pontifício pa-
ra o Diálogo Inter-religioso, 
no qual foi secretário por 15 
anos e presidente por outros 
quatro. Foi delegado na Liga 
Árabe. Membro dos Missioná-
rios de África, é um dos maio-
res especialistas no Islão, nas 
relações entre cristãos e mu-
çulmanos e em diálogo inter-
-religioso na Igreja. Estudou 
na Tunísia enquanto jovem, 
aprendendo árabe, e foi pro-
fessor no Uganda, assim como 
no Instituto Pontífico de Estu-
dos Árabes e Islâmicos, ensi-
nando o Islão a alunos muçul-
manos e cristãos. Foi também 
pároco no Sudão. É britânico e 
tem 82 anos.

Sigitas Tamkevicius
Arcebispo emérito de Kaunas, 
ingressou na Companhia de 
Jesus em 1968, o que era en-
tão ilegal perante a lei sovié-
tica. Enquanto foi vigário na 
paróquia de Simnas começou 
a publicação clandestina da 
Crónica da Igreja Católica na 
Lituânia, publicando no Oci-
dente os factos da descrimina-
ção religiosa na Lituânia sovié-
tica. Foi perseguido pelo KGB 
e preso em 1983, sendo conde-
nado a 10 anos de prisão e exí-
lio por propaganda anti-sovié-
tica. Foi exilado na Sibéria em 
1988 mas libertado em conse-
quência da perestroika. Foi ar-
cebispo de Kaunas entre 1996 
e 2015. Tem 80 anos.

Eugenio Dal Corso
Bispo-emérito de Benguela, em 
Angola, foi coadjutor e bispo de 
Saurimo entre 1996 e 2008 e 
bispo de Benguela entre 2008 
e 2018. Membro dos Pobres 
Servos da Divina Providência, 
foi missionário na Argentina e 
Angola entre 1976 e 1996. An-
tes disso foi professor de teolo-
gia em Roma e pastor em várias 
comunidades italianas. É italia-
no e tem 80 anos.
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Agosto é tempo de férias e para o DACS não foi 
diferente. Mas o mundo não pára de andar à volta. Por 
isso, e para não ser apanhado de surpresa por nenhuma 
notícia neste novo ano pastoral, compilamos as notícias 
mais importantes do mês que passou.

2 DE AGOSTO
Diocese de Bragança-Miranda institui comissão para 
protecção de menores e pessoas vulneráveis e investiga 
denúncia

A Diocese de Bragança-Miranda 
anunciou a investigação de uma 
suspeita de abuso sexual de um 
menor por um membro do clero 
local. No comunicado, a Diocese nota 
que “a eventual vítima foi ouvida, 
recolheram-se as informações 
pertinentes e tudo foi enviado para 
a Congregação para a Doutrina da 
Fé, em Roma.” A Diocese diz não ter 
conhecimento de qualquer queixa 
criminal junto das autoridades, 
manifestando disponibilidade para 
colaborar com as mesmas.
O bispo de Bragança-Miranda, D. José 
Cordeiro, instituiu, a 31 de Julho, a 
Comissão Diocesana para a Proteção 

de Menores e de Pessoas Vulneráveis, presidida pelo padre José Manuel 
Bento Soares. O organismo conta com a psicóloga clínica Flávia Lucas, o 
superintendente da PSP Amândio Correia, a pedopsiquiatra Elisa Vieira e a 
jurista Ana Barros.

6 DE AGOSTO
Morreu o cónego Salvador 
dos Santos, primeiro 
presidente da Associação 
de Imprensa de Inspiração 
Cristã

Faleceu no dia 6 de Agosto um dos 
fundadores e primeiro presidente da 
direcção da Associação de Imprensa de 
Inspiração Cristã, aos 68 anos de idade. 
Ordenado em Junho de 1978, foi director 
do Semanário “A Defesa”, gerente da 
Rádio Sim Alentejo, presidente da 
“Fraternidade Sacerdotal de Évora” e 
administrador da Sociedade Instrutiva 
Regional Eborense – Gráfica Eborense, 
cargo que exerceu até adoecer.

10 DE AGOSTO
Novos estatutos do ‘Banco do Vaticano’ 
introduzem auditorias externas
O Papa Francisco aprovou os novos estatutos do Instituto para as Obras 
de Religião (IOR), conhecido popularmente como o ‘Banco do Vaticano’, 
que passa a ter funcionários em exclusividade, com renovação 
sistemática dos órgãos de governo. 
O documento renova o actual estatuto e introduz a figura do revisor 
externo, que pode ser uma pessoa singular ou uma empresa. A revisão 
externa visa a verificação das demonstrações financeiras de acordo 
com os padrões internacionais reconhecidos. 
A auditoria externa é escolhida pela comissão de cardeais sob proposta 
do Conselho de Superintendência e exerce a sua função por um período 
de três anos consecutivos, renováveis apenas uma vez. 
O governo do instituto é 
constituído por uma comissão 
cardinalícia, um prelado, um 
conselho de supervisão e 
uma direção, nomeados pelo 
Papa, por um período de cinco 
anos, renovável apenas uma 
vez. O director-geral pode 
ser nomeado por um período 
fixo (cinco anos, renováveis 
uma vez) ou por um período 
indeterminado, num mandato 
que termina obrigatoriamente 
aos 70 anos de idade.

19 DE AGOSTO
D. Jorge Ortiga distinguido com a Medalha 
de Honra do Município de Esposende
D. Jorge Ortiga foi distinguido pela Câmara Municipal de Esposende 
com a Medalha de Honra, o “mais alto galardão atribuído pelo 
município”. A autarquia explica com esta distinção pretende realçar 
o “relevante contributo” prestado por D. Jorge Ortiga “para o 
engrandecimento espiritual e para a evangelização da Arquidiocese de 
Braga”, tendo em conta também tudo “o que essa ação representa para 
o Concelho de Esposende”. 
A CM de Esposende pretende também agradecer o “acompanhamento 
permanente, cooperante e próximo” que D. Jorge Ortiga sempre dedicou 
“ao Arciprestado de Esposende, ao município e à população local”.

AS NOVE NOTÍCIAS A RETER
1.

3.

4.

2.
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21 DE AGOSTO
Tribunal australiano mantém condenação 
do cardeal Pell por abusos de menores
O Supremo Tribunal do estado de Victoria manteve a 
condenação do cardeal Pell, arcebispo emérito de Melbourne 
e Sydney, a seis anos de prisão por abusos de menores que foi 
decretada em Fevereiro. 
A Santa Sé reagiu reiterando a sua proximidade às vítimas e 

o empenho em actuar 
contra os membros do 
clero responsáveis por 
abusos, sublinhando o 
respeito pelas autoridade 
australianas e recordando 
que “o Cardeal sempre 
reiterou a sua inocência e 
que é seu direito recorrer”.
Os abusos contra dois 
rapazes de 13 anos 
aconteceram depois de 
uma missa de Domingo, 
no final de 1996 e início 
de 1997, na catedral de 

S. Patrício, em Melbourne. O antigo conselheiro económico do 
Papa é a principal figura da Igreja Católica a ser condenada por 
abuso sexual de menores.

23 DE AGOSTO
Irmãs Espiritanas elegem pela primeira vez 
uma superiora geral portuguesa
A Congregação das Irmãs Missionárias do Espirito Santo, 
reunida em Capítulo Geral em Fátima, 
elegeu pela primeira vez em 100 
anos de história uma superiora geral 
portuguesa. 
A escolha da assembleia capitular 
recaiu sobre a irmã Olga Maria dos 
Santos Fonseca, de 52 anos, natural de 
Fânzeres, no Concelho de Gondomar, na 
Diocese do Porto. 
A Congregação das Irmãs Missionárias 
do Espírito Santo destaca o “percurso 
missionário muito rico” da irmã 
Olga Maria dos Santos Fonseca, 
considerando-a “a pessoa mais indicada 
para animar e guiar esta família 
religiosa nos próximos seis anos”.

27 DE AGOSTO
Joaquim Castro Freitas eleito 
para Comité Europeu
O português Joaquim Castro Freitas foi eleito hoje como 
membro do novo Comité Europeu da Organização Mundial do 

Movimento Escutista, para o triénio de 2019-2022. O actual 
chefe nacional adjunto do CNE integra uma equipa que conta 
ainda com Julijana Daskalov (Macedónia do Norte), Matias Gerth 
(Suíça), Lars Kramm (Alemanha), Martin Persson (Suécia) e 
Elena Sinkeviciute (Lituânia). 
Joaquim Freitas, de 35 anos, é o terceiro português a assumir 
estas funções na história do Escutismo.

28 DE AGOSTO
Vaticano confirma ordenação de primeiro 
bispo após acordo provisório com Pequim 
O bispo António Yao Shun foi ordenado na China com mandato 
pontifício, o que acontece pela primeira vez desde a assinatura 
do acordo provisório com Pequim, em 2018.
O novo bispo de Jining/Wulanchabu, na Mongólia interior, foi 
consagrado a 26 de Agosto e vai servir uma comunidade com 
cerca de 70 mil católicos. O bispo consagrante foi D. Paulo Meng 
Qinglu, da Diocese de Hohhot. 
De acordo com o Vaticano, neste momento, “todos os bispos 
católicos na China estão em plena comunhão com o Papa” e a 
cerimónia de ordenação episcopal contou coma presença de 
“centenas de sacerdotes e religiosos provenientes das regiões 
vizinhas”.

29 DE AGOSTO
D. Ivo Scapolo é o novo núncio 
apostólico em Portugal
O arcebispo italiano foi anunciado como sucessor de D. Rino 
Passigato como representante da Santa Sé em Portugal. 
D. Ivo Scapolo era núncio apostólico no Chile. Aí surgiram 
problemas relacionados com o encobrimento de abusos e com 
a nomeação de alguns bispos chilenos próximos de Fernando 
Karadima, um influente padre entretanto condenado por crimes 
sexuais e reduzido ao estado laical.
Essa crise foi agravada com a visita do Papa ao Chile em 2018, 
o que levou Francisco a convocar todos os bispos chilenos ao 
Vaticano alguns meses depois.
Ivo Scapolo nasceu na província de Pádua, na Itália, a 24 de 
Julho de 1953 e foi ordenado sacerdote a 4 de Junho de 1978. 
Para além do Chile, já foi núncio apostólico na Bolívia e no 
Ruanda.

AS NOVE NOTÍCIAS A RETER
5.

8.

9.
6.

7.
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Ex 32, 7-11.13-14
Leitura do Livro do Êxodo
Naqueles dias, o Senhor falou a Moisés, 
dizendo: “Desce depressa, porque o teu 
povo, que tiraste da terra do Egipto, 
corrompeu-se. Não tardaram em 
desviar-se do caminho que lhes tracei. 
Fizeram um bezerro de metal fundido, 
prostraram-se diante dele, ofereceram-
lhe sacrifícios e disseram: «Este é o 
teu Deus, Israel, que te fez sair da terra 
do Egipto»”. O Senhor disse ainda a 
Moisés: “Tenho observado este povo: 
é um povo de dura cerviz. Agora deixa 
que a minha indignação se inflame 
contra eles e os destrua. De ti farei 
uma grande nação”. Então Moisés 
procurou aplacar o Senhor seu Deus, 
dizendo: “Por que razão, Senhor, se 
há-de inflamar a vossa indignação 
contra o vosso povo, que libertastes da 
terra do Egipto com tão grande força e 
mão tão poderosa? Lembrai-Vos dos 
vossos servos Abraão, Isaac e Israel, 
a quem jurastes pelo vosso nome, 
dizendo: «Farei a vossa descendência 
tão numerosa como as estrelas do céu 
e dar-lhe-ei para sempre em herança 
toda a terra que vos prometi»”. Então o 
Senhor desistiu do mal com que tinha 
ameaçado o seu povo. 

Salmo responsorial
Salmo 50 (51), 3-4.12-13.17.19 (R. Lc 15, 18)    
Refrão: Vou partir e vou ter com meu pai.

LEITURA II 1 Tim 1, 12-17 
Leitura da Primeira Epístola do 
apóstolo São Paulo a Timóteo

“Alegrai-vos comigo”

itinerário ATITUDE
Orar

precisam de arrependimento. Ou então, 
qual é a mulher que, possuindo dez 
dracmas e tendo perdido uma, não 
acende uma lâmpada, varre a casa e 
procura cuidadosamente a moeda até a 
encontrar? Quando a encontra, chama as 
amigas e vizinhas e diz-lhes: «Alegrai-
vos comigo, porque encontrei a dracma 
perdida». Eu vos digo: Assim haverá 
alegria entre os Anjos de Deus por um só 
pecador que se arrependa”.  
    

REFLEXÃO

Como é admirável, Senhor, a vossa 
bondade! 
À sombra das vossas asas se refugiam 
os homens.
Salmo 35, 8 

Deus ama cada um de nós, a todos 
oferece a salvação. Ama e procura, quer 
dizer, vem ao encontro de cada um, como 
único, inclusive busca os pecadores, os 
afastados, os que lhe voltam as costas, 
os que o negam. Jamais desiste de nós. É 
admirável tamanha bondade! Envolvidos 
pela sua «sombra», podemos viver 
confiantes e serenos.

“Alegrai-vos comigo”
As «parábolas da misericórdia», próprias 
do Evangelho segundo Lucas, que 
ocupam o trecho do Vigésimo Quarto 
Domingo (Ano C), encaminham para a 
festa, a alegria: “Alegrai-vos comigo”.
Através das parábolas, Jesus Cristo 
apresenta-nos Deus sempre cheio de 
alegria, sobretudo quando perdoa. Cabe-
nos acolher o perdão misericordioso e 
celebrá-lo com alegria. Reza o Prefácio VI 
(dos Domingos do Tempo Comum): “Em 
Vós vivemos, nos movemos e existimos 
e, durante a nossa vida terrena, sentimos 
em cada dia os efeitos da vossa bondade 

Caríssimo: Dou graças Àquele que me 
deu força, Jesus Cristo, Nosso Senhor, 
que me julgou digno de confiança e me 
chamou ao seu serviço, a mim que tinha 
sido blasfemo, perseguidor e violento. 
Mas alcancei misericórdia, porque agi por 
ignorância, quando ainda era descrente. 
A graça de Nosso Senhor superabundou 
em mim, com a fé e a caridade que 
temos em Cristo Jesus. É digna de fé esta 
palavra e merecedora de toda a aceitação: 
Cristo Jesus veio ao mundo para salvar 
os pecadores e eu sou o primeiro deles. 
Mas alcancei misericórdia, para que, 
em mim primeiramente, Jesus Cristo 
manifestasse toda a sua magnanimidade, 
como exemplo para os que hão-de 
acreditar n’Ele, para a vida eterna. Ao 
Rei dos séculos, Deus imortal, invisível 
e único, honra e glória pelos séculos dos 
séculos. Amen.  
    
EVANGELHO Lc 15, 1-10  (forma 
breve)
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, os publicanos e os 
pecadores aproximavam-se todos 
de Jesus, para O ouvirem. Mas os 
fariseus e os escribas murmuravam 
entre si, dizendo: “Este homem acolhe 
os pecadores e come com eles”. Jesus 
disse-lhes então a seguinte parábola: 
“Quem de vós, que possua cem ovelhas 
e tenha perdido uma delas, não deixa 
as outras noventa e nove no deserto, 
para ir à procura da que anda perdida, 
até a encontrar? Quando a encontra, 
põe-na alegremente aos ombros e, 
ao chegar a casa, chama os amigos 
e vizinhos e diz-lhes: «Alegrai-vos 
comigo, porque encontrei a minha 
ovelha perdida». Eu vos digo: Assim 
haverá mais alegria no Céu por um 
só pecador que se arrependa, do que 
por noventa e nove justos, que não 

e possuímos desde já o penhor da vida 
futura”.
Há duas atitudes dominantes: a dor e a 
alegria. A dor causada pela perda de uma 
ovelha, uma moeda, um filho, dá lugar à 
alegria do reencontro. É bom sublinhar a 
alegria, mas sem esquecer a dor causada 
pela perda. Aprendamos a viver ambas 
como itinerário existencial que nos 
aproxima do amor divino. Este amor 
marcado pela dor e pela alegria faz da 
nossa vida pessoal e comunitária o lugar 
do perdão e da festa.
A alegria é fruto do perdão. O ser de Deus 
ensina-nos a não ficarmos presos à dor, 
mas a deixar que ela seja atravessada 
pela força do perdão que produz a alegria, 
devolve o sentido à vida. “Aceitar o perdão 
de Deus é um dos maiores desafios da 
vida espiritual. O seu perdão liberta-nos 
daquilo que nos tem aferrados aos nossos 
pecados, e não nos permite deixar que 
Deus nos ofereça um início totalmente 
novo” (Ermes Ronchi). Onde está o 
meu coração: preso à dor do pecado ou 
mergulhado na alegria do perdão?

Orar
O Domingo é o dia propício para 
nos alegrarmos e celebrarmos, em 
comunidade, o amor misericordioso 
de Deus. Tão imenso é esse dom 
que precisamos de «escancarar» o 
nosso coração. A oração pessoal e 
comunitária é o melhor método para 
nos deixarmos envolver por tão grande 
amor. Aprendamos a saboreá-lo nas 
quatro dimensões propostas pelo Papa 
Francisco a propósito do Mês Missionário 
Extraordinário (Outubro de 2019): 
encontro pessoal com Jesus Cristo 
vivo na sua Igreja: Eucaristia, Palavra 
de Deus, oração pessoal e comunitária; 
testemunho: os santos, os mártires da 
missão e os confessores da fé, que são 
expressão das Igrejas espalhadas pelo 

XXIV Domingo Comum

CONCRETIZAÇÃO: Dispor um arranjo floral branco, em forma de círculo, 
no meio do qual surgirá uma vela acesa.
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“Alegrai-vos comigo”

mundo; formação: bíblica, catequética, 
espiritual e teológica sobre a missão; 
caridade missionária: ajuda material 
para o imenso trabalho da evangelização 
e da formação cristã nas Igrejas mais 
necessitadas (cf. Nota Pastoral para o 
Ano Missionário e o Mês Missionário 
Extraordinário, 6).

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

Elementos celebrativos  
a destacar
Ser comunidade acolhedora
Preparação penitencial
V. Senhor, que sempre olhais o vosso 
povo com misericórdia; tende piedade 
de nós!
R. Senhor, tende piedade de nós!
V. Cristo, que não viestes para os 
sãos nem para os justos, mas para os 
pecadores e doentes; tende piedade de 
nós!
R. Cristo, tende piedade de nós!
V. Senhor, que nos fazeis sentir a 

grandeza do amor do Pai; tende 
piedade de nós!
R. Senhor, tende piedade de nós!

Momento pós-comunhão
[Leitor 1] Da Nota Pastoral “Todos, 
Tudo e Sempre em Missão” da 
Conferência Episcopal Portuguesa:
O Papa Francisco indica quatro 
dimensões para prepararmos 
e vivermos o Mês Missionário 
Extraordinário de Outubro de 2019:
– Encontro pessoal com Jesus 
Cristo vivo na sua Igreja: Eucaristia, 
Palavra de Deus, oração pessoal e 
comunitária.
– Testemunho: os santos, os 
mártires da missão e os confessores 
da fé, que são expressão das Igrejas 
espalhadas pelo mundo.
– Formação: bíblica, catequética, 
espiritual e teológica sobre a missão.
– Caridade missionária: ajuda 
material para o imenso trabalho da 
evangelização e da formação cristã 
nas Igrejas mais necessitadas”.
[Todos] Deus, nosso Pai, 
nós te agradecemos

por nos reunires em comunidade
e nos chamares a servir-te
como teus discípulos missionários.
No encontro pessoal com o teu Filho, 
Jesus Cristo, tu nos capacitas para 
a grande missão de evangelizar e 
semear esperança no coração do 
mundo.
Envia o teu Espírito Santo para nos 
guiar no discernimento da tua vontade
para a renovação espiritual da 
Arquidiocese de Braga.
Ao usarmos os nossos dons para te 
servir, dá-nos força,  coragem e uma 
visão clara.
Confiamos a nossa Arquidiocese,
suas paróquias e comunidades
ao cuidado de Santa Maria, nossa mãe 
e padroeira.
Pedimos a sua intercessão e 
orientação, enquanto nos esforçamos
por dar testemunho do Evangelho
e construir uma paróquia cheia de 
alegria e esperança.
Ámen.
[Oração pela renovação espiritual 
da Arquidiocese]

Ser comunidade missionária
1. Homilia
. O amor é mais forte do que o pecado. 
Deus é amor e é amar. Por isso, diante de 
Deus não está o pecado da humanidade, 
mas o seu desejo de redireccionar todos 
os que pelo pecado deixaram de ser 
amados.
. O perdão não é uma impossibilidade. Ele 
requer sempre memória, justiça e caridade. 
O diálogo, a verdade e a humildade podem 
ajudar na vivência do perdão.
. O perdão não muda o passado, mas 
engrandece o futuro. O ódio, o rancor, a 
ira… conduzem o ser humano para o reino 
da escuridão. O perdão é luz no meio da 
ofensa.

2. Envio missionário
V. Ide, o Pai abraça-vos com a alegria da 
reconciliação!
R. Ámen.
V. Ide, o Filho chama-vos à alegria do 
perdão!
R. Ámen.
V. Ide, o Espírito Santo cria em vós o 
desejo do reencontro!
R. Ámen.

Eucologia
Orações presidenciais: Orações 
presidenciais próprias do XXIV Domingo do 
Tempo Comum (Missal Romano, 418)
Prefácio e Oração Eucarística: Oração 
Eucarística das Missas da Reconciliação II 
(Missal Romano, 1321ss)

Viver na esperança
Como compromisso para viver durante a semana, 
propomos que se procurem os que andam 
“perdidos”, mais afastados, ou desligados da 
paróquia, da “casa comum”. Dar-lhes razões para 
o regresso, dialogar com eles para criar neles 
uma esperança verdadeira de acolhimento na 
comunidade.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Dai a paz, Senhor, M. Faria
— Apresentação dos Dons: Meu Deus, na 
simplicidade, Az. Oliveira
— Comunhão: Alegremo-nos porque o nosso 
irmão, A. Cartageno
— Final: Deus é Pai, Deus é Amor, F. Silva
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Cidadela, obra póstuma publicada em 1948, 
constitui a súmula de Saint-Exupéry e das 
suas meditações. Narrado na primeira pessoa 
por um rei de um território onde o deserto se 
perde de vista, esta é uma conversa consigo 
mesmo e com o divino, sobre a humanidade, 
sobre a vida, sobre o amor e a busca do 
sublime. É simultaneamente um monumental 
exercício de linguagem, um longo poema 
em prosa, que Saint-Exupéry começara a 
escrever em 1936 e que não teve tempo para 
concluir. 

* Na entrega deste cupão. 
Campanha válida de 5 a 12 de Setembro de 2019.

Antoine 
de Saint-
Exupéry  
Cidadela

19,9€
10% 
Desconto

O programa Ser Igreja está de férias 
até ao dia 8 de Setembro.

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

Domingo, das 10h00 às 11h00

Coro do Queen’s College de Oxford 
dá concerto na Sé

Dia Arquidiocesano do Catequista 
decorre a 14 de Setembro

O Coro do Queen's College, da 
Universidade de Oxford, vai ac-
tuar na Sé de Braga no dia 13 de 
Setembro, uma Sexta-Feira, pe-
las 21h30.
Este concerto, de entrada livre, 
insere-se nas comemorações 
dos 650 anos da Aliança Luso-
-Britânica, a mais antiga aliança 
diplomática do mundo ainda em 
vigor. As comemorações Portu-
gal-UK 650, que contam com o 
apoio das autoridades civis, mi-
litares e religiosas de ambos os 
países assim como das Nações 
Unidas, iniciaram em Julho de 
2019, no Palácio de St. James, 
em Londres e terminam em 
2023, na Catedral de São Paulo, 
onde foi assinado o Tratado Lu-
so-Britânico de 1373.
O coro do Queen’s College está 
entre os melhores e mais acti-
vos coros do Reino Unido. A sua 
extensa agenda de concertos 
envolve apresentações em todo 
o Reino Unido e no estrangeiro. 
As tournées mais recentes in-

O Departamento Arquidiocesa-
no da Catequese está a orga-
nizar o Dia Arquidiocesano do 
Catequista de 2019. Este ano a 
iniciativa, com o lema “Sair em 
Missão com Alegria”, tem lugar 
no dia 14 de Setembro, Sábado, 
na cripta de Nossa Senhora do 
Sameiro.
Os participantes serão acolhidos 
a partir das 9 horas, seguindo-
-se a oração da manhã. Pelas 10 
horas tem lugar uma conferên-

cluíram passagens por Taiwan, 
China, EUA, Sri Lanka, Itália, 
Sardenha, Espanha, França, Paí-
ses Baixos e Alemanha, além de 
várias viagens a Portugal.   
O seu amplo repertório coral 
abrange uma grande variedade 
de música renascentista e bar-
roca, assim como obras con-
temporâneas. O grupo transmi-
te regularmente na BBC Radio e, 
durante o ano académico, canta 
nos serviços religiosos da capela 
barroca do Queen's College.

cia com o tema “O catequista dis-
cípulo acompanhante”, dada pelo 
diácono Paulo Campino.
Às 11 horas os participantes te-
rão oficinas de oração, ateliers e a 
oportunidade de receber o sacra-
mento da reconciliação antes da 
pausa para almoço às 13 horas.
Da parte da tarde, a partir das 
14h30, tem lugar um concer-
to orante intitulado “EnCANTAR 
com esperança”. Às 16 horas de-
corre a celebração da Palavra.

Agenda

BRAGANOITE BRANCA 2019 

6
SET

BOM JESUSINAUGURAÇÃO OBRAS REQUALIFICAÇÃO 21H30

6
SET

BOM JESUSCONCERTO MARIZA 21H30

13
SET


