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Breves

ONU procura manter 
corredores humanitários 
na Síria
O Conselho de Segurança das Nações Unidas es-
tá a renegociar a manutenção do actual dispositi-
vo de ajuda humanitária à população da Síria, que 
expira no início de 2020 e é feito através de quatro 
corredores: dois pela Turquia, um pela Jordânia e 
um pelo Iraque. Nas negociações, está em discus-
são um quinto corredor, através da Turquia.
Para o secretário-geral da ONU, embora tenham 
sido feitos progressos na distribuição de ajuda hu-
manitária dentro da Síria, a libertação das frontei-
ras e das linhas de frente continua a ser essencial. 
“A ajuda humanitária fornecida mensalmente por 
agências das Nações Unidas inclui alimentos para 
cerca de 4,3 milhões de pessoas e tratamento mé-
dico para mais de 1,3 milhões de pessoas em todo 
o país”, sublinha António Guterres.

Reduzido número de militares 
na missão de paz no Congo
O Conselho de Segurança das Nações Unidas reno-
vou o mandato da Missão na República Democrática 
do Congo por mais um ano, mas fixou o limite má-
ximo do número de operacionais em 14 mil, menos 
1.650 do que no efectivo anterior. A resolução des-
taca como prioridades da missão oferecer protecção 
aos civis, apoiar a estabilização e reforçar as institui-
ções do Estado.
O documento, que estabelece a manutenção da mis-
são de paz até Dezembro de 2020, aponta também 
para a passagem de responsabilidades da ONU para 
o governo congolês no fim deste período, através de 
uma saída das forças de paz do país “bem sucedida, 
gradual e responsável”. 
A resolução apela ainda aos países que contri-
buem com tropas a tomarem as medidas ade-
quadas para seguir o desempenho do pessoal e 
aumentar o número de mulheres a operar nas 
missões de paz.

opinião

O George laça a lua

Miguel miranda
padre

N um tempo em que 
existia uma só es-
tação de televisão. 
Num tempo em que 

a imagem era ainda a preto e 
branco. Num tempo em que 
ninguém imaginava sequer 
que um dia iria ficar “Sozinho 
em casa” (não leitor, isto não 
é a introdução de um trai-
ler)… O clássico de Natal in-
titulava-se “Do céu caiu uma 
estrela”, o actor não era um 
miúdo imberbe mas o gran-
de Jimmy Stewart e o realiza-
dor não era alguém cujo no-
me obriga a pesquisa, mas o 
grande Frank Capra. Ambos, 
Stewart e Capra, tiveram nes-
te opus de 1946, filme super-
lativamente intemporal, tal-
vez aquele que foi o grande 
momento das suas carreiras, 
Stewart dando como nunca 
antes nem depois corpo e voz 
ao americano médio, Capra 
interpretando como poucos 
a realidade atrás da câmara. 
Uma parceria que já anos an-
tes produzira excelência, bas-
tando em caso de dúvida con-
ferir o também inesquecível 
“Mr. Smith goes to Washing-
ton” (título português “Peço a 
palavra”), de 1939.

Ao rever agora “It’s a won-
derful life” (título original), 
confesso que, tal como na 
minha meninice, chorei co-
mo uma madalena (o cinema 
desperta o chorão que há em 
mim). Hoje como ontem, es-
te melodrama enche-nos a al-
ma, aquece-nos o coração, di-
ria até que nos espeta uma la-
reira vísceras adentro – des-
culpai se exagero. Com uma 
notável economia narrativa, 
fazendo com que nada este-
ja a mais nem a menos, Ca-
pra situa a sua história, fábu-
la de profundamente huma-
na moral, no intervalo his-
tórico entre os tempos que 

imediatamente antecedem o 
crash bolsista de 1929 e o 
pós-guerra.

Devedor dos seus con-
temporâneos George Cukor e 
Ernst Lubitsch pela forma co-
mo explora os meandros ten-
dencialmente bipolares da psi-
cologia das personagens femi-
ninas (aqui a Mary Hatch in-
terpretada por Donna Reed), 
mas também do mestre fran-
cês Méliès (vide o diálogo ce-
leste entre Deus Pai, São José 
e o anjo Clarence, projectado 
na Via Láctea), Capra ousa nes-
te filme troçar do cânone de 
Hollywood à laia de brincadei-
ras com o zoom ou o stop.

Mas, para lá das técnicas, 
sempre exploradas com mui-
ta pertinência, está a histó-
ria de George Bailey, o herói 
(quiçá anti-herói) de “Do céu 
caiu uma estrela”, um homem 
que sempre quis partir de Be-
dford Falls (a própria peque-
na cidade devia ter direito aos 
créditos finais no elenco das 
actrizes, ao lado da neve na-
talícia!) mas que as circuns-
tâncias sempre obrigaram a 
ficar. Sonhador, imaginativo, 
aventureiro, idealista, deste-
mido, capaz de “laçar a lua”, 
bom coração, vítima do andar 
da carruagem histórica mas 
também da maldade do agio-
ta e usurário Potter, esse ému-
lo americano de Mr. Scrooge.

Deste filme fica-nos sobre-
tudo o “último acto”. Na noi-
te de Natal, prestes a “bater 
no fundo”, Bailey ensaia uma 
tímida oração na taberna lo-
cal, entre um copo de bebida 

branca e outro. O movimen-
to progride para a sequência 
da ponte, em que entra em 
cena o “anjo de segunda clas-
se”, Clarence, mandatado pa-
ra o salvar e poder assim con-
quistar as asas que ainda lhe 
faltam; evolui para a “quinta 
dimensão” do absoluto ano-
nimato do protagonista – ex-
posto por Clarence ao “filme” 
da sua não existência, como 
terapia de choque para vol-
tar a si mesmo, voltar atrás, 
voltar a Bedford Falls, voltar 
a casa, voltar à sua história; e 
desagua no efectivo reencon-
tro com os rostos familiares 
que voltam a reconhecê-lo e o 
recebem.

“É estranho, não é? A vida 
de uma pessoa toca tantas ou-
tras vidas, e se essa pessoa não 
está deixa um enorme vazio, 
não é? Tu tinhas realmente 
uma vida maravilhosa [won-
derful life]… Não estás a ver o 
erro que seria deitá-la fora?”. 
E assim Bailey pode recome-
çar e Clarence ganha final-
mente direito às suas asas.

Elogio da vida familiar, 
do sacrifício pelos outros, da 
bondade e da amizade, “Do 
céu caiu uma estrela” perma-
nece hoje, quase 75 anos de-
pois, como uma espécie de 
“céu na terra” do cinema, en-
velhecendo como um bom 
Porto. E dando a todos aque-
les que não desistem de so-
nhar, mesmo se tudo muda 
num estalar de dedos, a certe-
za de que, sempre que um si-
no toca na terra, um anjo ga-
nha asas no céu.
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opinião

Pedidos ao Menino Jesus

José lima
Padre

Neste tempo tão mei-
go em que celebra-
mos o nascimen-
to de Jesus em “Be-

lém da Judeia” (Mt. 2, 1), lem-
bro a minha infância e penso 
nas crianças que brincam ho-
je. Então, pedíamos ao Meni-
no que nos enchesse o sapati-
nho. Hoje, em cenários dife-
rentes, os pedidos são outros. 
Na doçura do tempo de ga-
roto, partilho convosco nesta 
bela quadra os meus pedidos 
de adulto.

“Querido Menino Jesus:
Peço-te pelos mais adul-

tos, responsáveis nas decisões 
no meu meio social, no meu 
País, em todos os Continen-
tes: dá-lhes sabedoria para 
compreenderem bem o que 
todos necessitamos; dá-lhes 
coragem para fazerem o que 
devem com firmeza; dá-lhes 
sensibilidade para respeita-
rem a terra e criarem um cli-

ma de paz universal. Não se 
fiquem nas belas teorias, mas 
desçam às práticas sociais. 
Não sejam tão teóricos e que 
se mire com eles um pouco 
do futuro, que amanhece no 
hoje. Que quando dormem, 
possam esperar que o ama-
nhã é deles, porque o criaram 
hoje.

Não esqueças as crianças. 
Sei que atendes a todos os pe-
didos, mesmos os mais difí-
ceis, desde que não sejam pa-
ra o nosso mal. Atende o cho-
ro de tantas crianças e adoles-
centes que vivem duramente 
a travessia do mar e que ficam 
tantos dias às portas de cida-
des. Ajuda-os a encontrar um 
futuro e a poder viver como 
nós, comendo o pão que to-
dos trabalhamos na masseira 
deste Jardim que criaste para 
todos. Lembra-lhes sempre 
que, na esperança, nelas está 
a desenvolver-se a sua matriz 
adulta. 

Peço-te que as crianças 
possam brincar, estudar, ser 
felizes. Dá-lhes tempo para 
brincar e dá-lhes condições 
para irem para o recreio. Dá-
-lhes muita paz e teimosia pa-
ra que sejam inventivas nas 
suas brincadeiras. 

Sei que podes fazer tu-
do. Tens muitos colabora-
dores contigo. Tu podes fa-
lar ao coração e sei que mur-
muras sempre um preito de 
paz e felicidade. Os meninos 
e meninas da minha terra te-

nham confiança nos pais e 
nos mais velhos que lhes dão 
sustento e um peão para jo-
gar, um campo de futebol e 
colegas de jogo, um telemó-
vel com tantas brincadei-
ras, onde vão aprendendo 
na medida que brincam com 
todos. Vão assim fazendo um 
mundo novo no qual ama-
nhã serão crescidos e pode-
rão usar o que aprenderam 
jogando. 

Coloca um miminho na 
sacola que levam às costas: 
que gostem uns dos outros; 
que se entreajudem; que pos-
sam brincar e ser felizes; que 
sejam irmãos.

Não esqueças os mais po-
bres. Coloco-lhes na boca um 
lanche preparado pelos teus 
discípulos actuais. Tantos aju-
dantes que te vão auxiliar pa-
ra esta ceia, a dos povos! Já 
agora, ajuda-nos na partilha, 
pois o teu jardim dá para to-
dos. Abre as mãos dos que 
guardam a riqueza, para que 
delas caiam muitos bens para 
todos os desprezados. Liber-
ta-nos da chaga da pobreza 
de muitos irmãos. Faz-nos sa-
borear/consoar uma ceia com 
todos. 

Muito obrigado. Sei que 
me darás o melhor. Confio 
em ti. Bom nascimento. Vem 
logo que possas. Não Te es-
queças de vir muitas vezes. 
Mesmo de imprevisto.”

Boas festas a todos, Feliz 
Natal e próspero Ano 2020. 

Reforma da igreja

Papa Francisco defende 
reforma frente à Cúria
O Papa Francisco defendeu, no passado fim-de-se-
mana, no encontro de Natal com os responsáveis da 
Cúria Romana, a mudança em curso nos organis-
mos centrais de governo da Igreja, criticando ainda 
a mentalidade de “auto-preservação”.
“A humanidade é a chave com que ler a reforma. A 
humanidade chama, interpela e provoca, isto é, cha-
ma a sair e não temer a mudança”, afirmou.
Francisco destacou a necessidade de transformar a 
Cúria Romana, “concebida e vivida no hoje do cami-
nho percorrido pelos homens e as mulheres, na ló-
gica da mudança de época”.
“A Cúria Romana não é um palácio ou um armário 
cheio de roupas que se hão de vestir para justificar 
uma mudança. A Cúria Romana é um corpo vivo, e 
sê-lo-á tanto mais quanto mais viver a integralida-
de do Evangelho”, apontou.
O Papa, que criou um conselho consultivo de car-
deais para o ajudar nesta renovação, alertou para a 
atitude de “rigidez” que rejeita a mudança e cria um 
“campo minado de incomunicabilidade e ódio”.
O discurso deste ano abordou, em particular, os no-
vos papéis destinados a dois organismos centrais 
da Santa Sé – a Congregação para a Doutrina da Fé 
e a Congregação para a Evangelização dos Povos 
–, que historicamente foram criadas quando havia 
“um mundo cristão e um mundo carecido ainda de 
ser evangelizado”.
Esta situação, indicou Francisco, mudou em todos 
os continentes, na actualidade.
“Nas grandes cidades, precisamos de outros mapas, 
outros paradigmas, que nos ajudem a situar nova-
mente os nossos modos de pensar e as nossas ati-
tudes: já não estamos na Cristandade”, advertiu.

Papa francisco

21 DE DEZEMBRO 2019 · Temos sempre 
necessidade de nos deixar renovar pe-
lo sorriso do Menino Jesus. Deixar que 
a sua bondade desarmada nos purifi-
que das escórias que muitas vezes in-
crustam nossos corações. 

D. Jorge Ortiga

23 DE DEZEMBRO 2019 · "Se não escu-
tarmos com atenção a voz das mulhe-
res nos grandes momentos decisivos 
da vida da Igreja corremos o risco de 
perder contributos na elaboração de 
novos projectos e horizontes, que po-
dem vir a ser o futuro de uma realida-
de bimilenar como a Igreja (…)" 
[Pietro Parolin]
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1. A paz, caminho de esperança face 
aos obstáculos e provações

A paz é um bem precioso, objecto da 
nossa esperança; por ela aspira toda 
a humanidade. Depor esperança na 
paz é um comportamento humano 
que alberga uma tal tensão existencial, 
que o momento presente, às vezes até 
custoso, “pode ser vivido e aceite, se 
levar a uma meta e se pudermos estar 
seguros dessa meta, se esta meta for 
tão grande que justifique a canseira 
do caminho”. Assim, a esperança é a 
virtude que nos coloca a caminho, dá 
asas para continuar, mesmo quando os 
obstáculos parecem intransponíveis.

A nossa comunidade humana traz, 
na memória e na carne, os sinais das 
guerras e conflitos que têm vindo a 
suceder-se, com crescente capacidade 
destruidora, afetando especialmente 
os mais pobres e frágeis. Há nações 
inteiras que não conseguem libertar-se 
das cadeias de exploração e corrupção 
que alimentam ódios e violências. A 
muitos homens e mulheres, crianças e 
idosos, ainda hoje se nega a dignidade, 
a integridade física, a liberdade – 
incluindo a liberdade religiosa –, a 
solidariedade comunitária, a esperança 
no futuro. Inúmeras vítimas inocentes 
carregam sobre si o tormento da 
humilhação e da exclusão, do luto e da 
injustiça, se não mesmo os traumas 
resultantes da opressão sistemática 
contra o seu povo e os seus entes 
queridos.

As terríveis provações dos conflitos 
civis e dos conflitos internacionais, 
agravadas muitas vezes por 
violências desalmadas, marcam 
prolongadamente o corpo e a alma 
da humanidade. Na realidade, toda 

a guerra se revela um fratricídio 
que destrói o próprio projeto de 
fraternidade, inscrito na vocação da 
família humana.

Sabemos que, muitas vezes, a 
guerra começa pelo facto de não 
se suportar a diversidade do outro, 
que fomenta o desejo de posse e 
a vontade de domínio. Nasce, no 
coração do homem, a partir do 
egoísmo e do orgulho, do ódio que 
induz a destruir, a dar uma imagem 
negativa do outro, a excluí-lo e 
cancelá-lo. A guerra nutre-se com 
a perversão das relações, com as 
ambições hegemónicas, os abusos 
de poder, com o medo do outro e a 
diferença vista como obstáculo; e 
simultaneamente alimenta tudo isso.

Como fiz notar durante a recente 
viagem ao Japão, é paradoxal que 
“o nosso mundo viva a dicotomia 
perversa de querer defender e garantir 
a estabilidade e a paz com base numa 
falsa segurança sustentada por uma 
mentalidade de medo e desconfiança, 
que acaba por envenenar as 
relações entre os povos e impedir a 
possibilidade de qualquer diálogo. A 
paz e a estabilidade internacional são 
incompatíveis com qualquer tentativa 
de as construir sobre o medo de mútua 
destruição ou sobre uma ameaça 
de aniquilação total. São possíveis 
só a partir duma ética global de 
solidariedade e cooperação ao serviço 
dum futuro modelado pela inter- 
-dependência e a corresponsabilidade 
na família humana inteira de hoje e de 
amanhã”.

Toda a situação de ameaça alimenta a 
desconfiança e a retirada para dentro 
da própria condição. Desconfiança 

e medo aumentam a fragilidade das 
relações e o risco de violência, num 
círculo vicioso que nunca poderá levar 
a uma relação de paz. Neste sentido, a 
própria dissuasão nuclear só pode criar 
uma segurança ilusória.

Por isso, não podemos pretender 
manter a estabilidade no mundo 
através do medo da aniquilação, 
num equilíbrio muito instável, 
pendente sobre o abismo nuclear 
e fechado dentro dos muros da 
indiferença, onde se tomam decisões 
socioeconómicas que abrem a estrada 
para os dramas do descarte do 
homem e da criação, em vez de nos 
guardarmos uns aos outros. Então 
como construir um caminho de paz 
e mútuo reconhecimento? Como 
romper a lógica morbosa da ameaça 
e do medo? Como quebrar a dinâmica 
de desconfiança actualmente 
prevalecente?

Devemos procurar uma fraternidade 
real, baseada na origem comum 
de Deus e vivida no diálogo e na 
confiança mútua. O desejo de paz está 
profundamente inscrito no coração do 
homem e não devemos resignar-nos 
com nada de menos.

2. A paz, caminho de escuta baseado 
na memória, solidariedade e 
fraternidade

Os sobreviventes aos 
bombardeamentos atómicos de 
Hiroshima e Nagasaki – denominados 
os hibakusha – contam-se entre 
aqueles que, hoje, mantêm viva a 
chama da consciência colectiva, 
testemunhando às sucessivas 
gerações o horror daquilo que 
aconteceu em Agosto de 1945 e os 

A paz como caminho 
de esperança: Diálogo, 
reconciliação e conversão 
ecológica
Mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial da paz
1 de janeiro de 2020

sofrimentos indescritíveis que se 
seguiram até aos dias de hoje. Assim, 
o seu testemunho aviva e preserva 
a memória das vítimas, para que a 
consciência humana se torne cada vez 
mais forte contra toda a vontade de 
domínio e destruição. “Não podemos 
permitir que as actuais e as novas 
gerações percam a memória do que 
aconteceu, aquela memória que é 
garantia e estímulo para construir um 
futuro mais justo e fraterno”.

Como eles, há muitos, em todas as 
partes do mundo, que oferecem 
às gerações futuras o serviço 
imprescindível da memória, que 
deve ser preservada não apenas para 
evitar que se voltem a cometer os 
mesmos erros ou se reproponham 
os esquemas ilusórios do passado, 
mas também para que a memória, 
fruto da experiência, constitua a raiz e 
sugira a vereda para as opções de paz 
presentes e futuras.

Mais ainda, a memória é o horizonte 
da esperança: muitas vezes, na 
escuridão das guerras e dos conflitos, 
a lembrança mesmo dum pequeno 
gesto de solidariedade recebida 
pode inspirar opções corajosas e até 
heróicas, pode colocar em movimento 
novas energias e reacender nova 
esperança nos indivíduos e nas 
comunidades.

Abrir e traçar um caminho de paz 
é um desafio muito complexo, pois 
os interesses em jogo, nas relações 
entre pessoas, comunidades e nações, 
são múltiplos e contraditórios. É 
preciso, antes de mais nada, fazer 
apelo à consciência moral e à vontade 
pessoal e política. Com efeito, a paz 
alcança-se no mais fundo do coração 
humano, e a vontade política deve ser 
incessantemente revigorada para abrir 
novos processos que reconciliem e 
unam pessoas e comunidades.

O mundo não precisa de palavras 
vazias, mas de testemunhas 
convictas, artesãos da paz abertos 
ao diálogo sem exclusões nem 
manipulações. De facto, só se pode 
chegar verdadeiramente à paz 
quando houver um convicto diálogo 
de homens e mulheres que buscam 
a verdade mais além das ideologias 
e das diferentes opiniões. A paz é 
uma construção que “deve estar 
constantemente a ser edificada”, um 
caminho que percorremos juntos 
procurando sempre o bem comum 
e comprometendo-nos a manter a 
palavra dada e a respeitar o direito. Na 
escuta mútua, podem crescer também 
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o conhecimento e a estima do outro, 
até ao ponto de reconhecer no inimigo 
o rosto dum irmão.

Por conseguinte, o processo de paz 
é um empenho que se prolonga 
no tempo. É um trabalho paciente 
de busca da verdade e da justiça, 
que honra a memória das vítimas 
e abre, passo a passo, para uma 
esperança comum, mais forte que a 
vingança. Num Estado de direito, a 
democracia pode ser um paradigma 
significativo deste processo, se 
estiver baseada na justiça e no 
compromisso de tutelar os direitos 
de cada um, especialmente se 
vulnerável ou marginalizado, na 
busca contínua da verdade. Trata-
-se duma construção social em 
contínua elaboração, para a qual 
cada um presta responsavelmente 
a própria contribuição, a todos os 
níveis da comunidade local, nacional 
e mundial.

Como assinalava o Papa São Paulo 
VI, “a dupla aspiração – à igualdade 
e à participação – procura promover 
um tipo de sociedade democrática. 
(...). Isto, de per si, já diz bem qual a 
importância de uma educação para 
a vida em sociedade, em que, para 
além da informação sobre os direitos 
de cada um, seja recordado também 
o seu necessário correlativo: o 
reconhecimento dos deveres de 
cada um em relação aos outros. O 
sentido e a prática do dever são, por 
sua vez, condicionados pelo domínio 
de si mesmo, pela aceitação das 
responsabilidades e das limitações 
impostas ao exercício da liberdade 
do indivíduo ou do grupo”.

Pelo contrário, a fractura entre os 
membros duma sociedade, o aumento 
das desigualdades sociais e a recusa 
de empregar os meios para um 
desenvolvimento humano integral 
colocam em perigo a prossecução do 
bem comum. Inversamente, o trabalho 
paciente, baseado na força da palavra 
e da verdade, pode despertar nas 
pessoas a capacidade de compaixão e 
solidariedade criativa.

Na nossa experiência cristã, fazemos 
constantemente memória de Cristo, 
que deu a sua vida pela nossa 
reconciliação (cf. Rm 5, 6-11). A Igreja 
participa plenamente na busca 
duma ordem justa, continuando a 
servir o bem comum e a alimentar 
a esperança da paz, através da 
transmissão dos valores cristãos, 
do ensinamento moral e das obras 
sociais e educacionais.

3. A paz, caminho de reconciliação 
na comunhão fraterna

A Bíblia, particularmente através 
da palavra dos profetas, chama as 
consciências e os povos à aliança de 
Deus com a humanidade. Trata-se 
de abandonar o desejo de dominar 
os outros e aprender a olhar-se 
mutuamente como pessoas, como 
filhos de Deus, como irmãos. O outro 
nunca há de ser circunscrito àquilo 
que pode ter dito ou feito, mas deve 
ser considerado pela promessa 
que traz em si mesmo. Somente 
escolhendo a senda do respeito é 
que será possível romper a espiral da 
vingança e empreender o caminho 
da esperança.

Guia-nos a passagem do Evangelho 
que reproduz o seguinte diálogo entre 
Pedro e Jesus: “«Senhor, se o meu 
irmão me ofender, quantas vezes lhe 
deverei perdoar? Até sete vezes?» 
Jesus respondeu: «Não te digo até 
sete vezes, mas até setenta vezes 
sete»” (Mt 18, 21-22). Este caminho de 
reconciliação convida-nos a encontrar 
no mais fundo do nosso coração a 
força do perdão e a capacidade de nos 
reconhecermos como irmãos e irmãs. 
Aprender a viver no perdão aumenta 
a nossa capacidade de nos tornarmos 
mulheres e homens de paz.

O que é verdade em relação à paz na 
esfera social, é verdadeiro também 
no campo político e económico, pois 
a questão da paz permeia todas as 
dimensões da vida comunitária: 
nunca haverá paz verdadeira, se 
não formos capazes de construir 
um sistema económico mais justo. 
Como escreveu Bento XVI, “a vitória 
sobre o sub-desenvolvimento exige 
que se actue não só sobre a melhoria 
das transações fundadas sobre o 
intercâmbio, nem apenas sobre 
as transferências das estruturas 
assistenciais de natureza pública, 
mas sobretudo sobre a progressiva 
abertura, em contexto mundial, para 
formas de actividade económica 
caracterizadas por quotas de 
gratuidade e de comunhão”.

4. A paz, caminho de conversão 
ecológica

“Se às vezes uma má compreensão 
dos nossos princípios nos levou a 
justificar o abuso da natureza, ou o 
domínio despótico do ser humano 
sobre a criação, ou as guerras, a 
injustiça e a violência, nós, crentes, 
podemos reconhecer que então 
fomos infiéis ao tesouro de sabedoria 

que devíamos guardar”. Vendo as 
consequências da nossa hostilidade 
contra os outros, da falta de respeito 
pela casa comum e da exploração 
abusiva dos recursos naturais – 
considerados como instrumentos 
úteis apenas para o lucro de hoje, sem 
respeito pelas comunidades locais, 
pelo bem comum e pela natureza 
–, precisamos duma conversão 
ecológica.

O Sínodo recente sobre a Amazónia 
impele-nos a dirigir, de forma 
renovada, o apelo em prol duma 
relação pacífica entre as comunidades 
e a terra, entre o presente e a 
memória, entre as experiências e as 
esperanças.

Este caminho de reconciliação inclui 
também escuta e contemplação do 
mundo que nos foi dado por Deus, 
para fazermos dele a nossa casa 
comum. De facto, os recursos naturais, 
as numerosas formas de vida e a 
própria Terra foram-nos confiados 
para ser “cultivados e guardados” 
(cf. Gn 2, 15) também para as 
gerações futuras, com a participação 
responsável e diligente de cada um. 
Além disso, temos necessidade 
duma mudança nas convicções e na 
perspectiva, que nos abra mais ao 
encontro com o outro e à recepção do 
dom da criação, que reflecte a beleza e 
a sabedoria do seu Artífice.
De modo particular brotam daqui 
motivações profundas e um novo 
modo de habitar na casa comum, 
de convivermos uns e outros 
com as próprias diversidades, de 
celebrar e respeitar a vida recebida e 
partilhada, de nos preocuparmos com 
condições e modelos de sociedade 
que favoreçam o desabrochar e a 
permanência da vida no futuro, de 
desenvolver o bem comum de toda a 
família humana.

Por conseguinte a conversão 
ecológica, a que apelamos, leva-nos 
a uma nova perspectiva sobre a 
vida, considerando a generosidade 
do Criador que nos deu a Terra e 
nos chama à jubilosa sobriedade da 
partilha. Esta conversão deve ser 
entendida de maneira integral, como 
uma transformação das relações que 
mantemos com as nossas irmãs e 
irmãos, com os outros seres vivos, 
com a criação na sua riquíssima 
variedade, com o Criador que é origem 
de toda a vida. Para o cristão, uma tal 
conversão exige “deixar emergir, nas 
relações com o mundo que o rodeia, 
todas as consequências do encontro 
com Jesus”.

5. Obtém-se tanto quanto se espera

O caminho da reconciliação requer 
paciência e confiança. Não se obtém a 
paz, se não a esperamos.
Trata-se, antes de mais nada, de 
acreditar na possibilidade da paz, 
de crer que o outro tem a mesma 
necessidade de paz que nós. Nisto, 
pode-nos inspirar o amor de Deus 
por cada um de nós, amor libertador, 
ilimitado, gratuito, incansável.
O medo é, frequentemente, fonte 
de conflito. Por isso, é importante 
ir além dos nossos temores 
humanos, reconhecendo-nos filhos 
necessitados diante d’Aquele que 
nos ama e espera por nós, como 
o Pai do filho pródigo (cf. Lc 15, 
11-24). A cultura do encontro entre 
irmãos e irmãs rompe com a cultura 
da ameaça. Torna cada encontro 
uma possibilidade e um dom do 
amor generoso de Deus. Faz-nos 
de guia para ultrapassarmos os 
limites dos nossos horizontes 
estreitos, procurando sempre viver 
a fraternidade universal, como filhos 
do único Pai celeste.
Para os discípulos de Cristo, este 
caminho é apoiado também pelo 
sacramento da Reconciliação, 
concedido pelo Senhor para 
a remissão dos pecados dos 
baptizados. Este sacramento da 
Igreja, que renova as pessoas e as 
comunidades, convida a manter o 
olhar fixo em Jesus, que reconciliou 
“todas as coisas, pacificando pelo 
sangue da sua cruz, tanto as que 
estão na terra como as que estão no 
céu” (Col 1, 20); e pede para depor 
toda a violência nos pensamentos, 
nas palavras e nas obras quer para 
com o próximo quer para com a 
criação.
A graça de Deus Pai oferece-se como 
amor sem condições. Recebido o seu 
perdão, em Cristo, podemos colocar-
nos a caminho para ir oferecê-lo 
aos homens e mulheres do nosso 
tempo. Dia após dia, o Espírito Santo 
sugere-nos atitudes e palavras para 
nos tornarmos artesãos de justiça e 
de paz.
Que o Deus da paz nos abençoe e 
venha em nossa ajuda.
Que Maria, Mãe do Príncipe da paz e 
Mãe de todos os povos da terra, nos 
acompanhe e apoie, passo a passo, no 
caminho da reconciliação.
E que toda a pessoa que vem a 
este mundo possa conhecer uma 
existência de paz e desenvolver 
plenamente a promessa de amor e 
vida que traz em si.

Vaticano, 8 de Dezembro de 2019
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Is 60, 1-6
Leitura do Livro de Isaías 
Levanta-te e resplandece, Jerusalém, 
porque chegou a tua luz e brilha sobre ti 
a glória do Senhor. Vê como a noite cobre 
a terra e a escuridão os povos. Mas, sobre 
ti levanta-Se o Senhor e a sua glória te 
ilumina. As nações caminharão à tua luz 
e os reis ao esplendor da tua aurora. Olha 
ao redor e vê: todos se reúnem e vêm ao 
teu encontro; os teus filhos vão chegar 
de longe e as tuas filhas são trazidas nos 
braços. Quando o vires ficarás radiante, 
palpitará e dilatar-se-á o teu coração, 
pois a ti afluirão os tesouros do mar, 
a ti virão ter as riquezas das nações. 
Invadir-te-á uma multidão de camelos, de 
dromedários de Madiã e Efá. Virão todos 
os de Sabá, trazendo ouro e incenso e 
proclamando as glórias do Senhor.  

Salmo responsorial
Salmo 71 (72), 2.7-8.10-11.12-13 (R. cf. 11) 
Refrão: Virão adorar-Vos, Senhor,  todos 
os povos da terra. 

LEITURA II Ef 3, 2-3a.5-6
Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Efésios
Irmãos: Certamente já ouvistes falar 
da graça que Deus me confiou a vosso 
favor: por uma revelação, foi-me dado 
a conhecer o mistério de Cristo. Nas 
gerações passadas, ele não foi dado a 
conhecer aos filhos dos homens como 
agora foi revelado pelo Espírito Santo 
aos seus santos apóstolos e profetas: os 
gentios recebem a mesma herança que 
os judeus, pertencem ao mesmo corpo 

“Viemos do Oriente adorar o Rei”

itinerário

REFLEXÃO
O nascimento de Jesus não é só uma boa 
notícia e uma grande alegria para o povo 
judeu. É também para todos os povos, para 
os que, em todos os tempos, reconhecem 
a presença e Deus e o acolhem nos seus 
corações. Por isso se chama “Epifania”, quer 
dizer, manifestação de Deus a toda a gente, 
aqui representada pelos Magos.

A mesma herança
A Carta aos Efésios explicita o sentido da 
festa da Epifania: “os gentios recebem a 
mesma herança que os judeus, pertencem 
ao mesmo corpo e participam da mesma 
promessa, em Cristo Jesus, por meio do 
Evangelho”.

O Natal está a chegar!
O desejo e a esperança que iniciaram esta 
«série» atingem hoje a plenitude. Hoje, os 
Magos confirmam a máxima de Teilhard 
de Chardin ao dizer que os cristãos têm a 
missão de manter viva, na terra, a chama 
do desejo. Quando não deixamos apagar 
essa chama, o desejo transforma-se em 
«grande alegria».
A seguir, contemplamos o “sinal de 
esperança segura e de consolação” que 
brilha em Maria ao aderir com assombro e 
esperança à novidade do plano de Deus.
Aprendemos a beleza da espera paciente 
ativa que nos ensina a arte de não desistir 
nem se precipitar. É a força que vence a 
lamentação e faz pensar em algo positivo 
e encorajador. Agora, percebemos nos 
Magos que essa é a atitude que nos põe 
a caminho: sem perder o norte que nos 
guia, saber como agir, ter firmeza nas 
decisões.
Entretanto, antevendo já a chegada do 
Natal, “recebemos a graça e a missão”: a 
graça de acolher Jesus Cristo e a missão de 
anunciar a sua presença entre nós.

e participam da mesma promessa, em 
Cristo Jesus, por meio do Evangelho. 
    
EVANGELHO Mt 2, 1-12
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Mateus
Tinha Jesus nascido em Belém da 
Judeia, nos dias do rei Herodes, 
quando chegaram a Jerusalém uns 
Magos vindos do Oriente. “Onde está 
– perguntaram eles – o rei dos judeus 
que acaba de nascer? Nós vimos a sua 
estrela no Oriente e viemos adorá-l’O”. 
Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou 
perturbado e, com ele, toda a cidade de 
Jerusalém. Reuniu todos os príncipes 
dos sacerdotes e escribas do povo e 
perguntou-lhes onde devia nascer o 
Messias. Eles responderam: “Em Belém 
da Judeia, porque assim está escrito 
pelo Profeta: «Tu, Belém, terra de Judá, 
não és de modo nenhum a menor entre 
as principais cidades de Judá, pois de 
ti sairá um chefe, que será o Pastor 
de Israel, meu povo»”. Então Herodes 
mandou chamar secretamente os Magos 
e pediu-lhes informações precisas 
sobre o tempo em que lhes tinha 
aparecido a estrela. Depois enviou-os a 
Belém e disse-lhes: “Ide informar-vos 
cuidadosamente acerca do Menino; e, 
quando O encontrardes, avisai-me, para 
que também eu vá adorá-l’O”. Ouvido 
o rei, puseram-se a caminho. E eis que 
a estrela que tinham visto no Oriente 
seguia à sua frente e parou sobre o lugar 
onde estava o Menino. Ao ver a estrela, 
sentiram grande alegria. Entraram na 
casa, viram o Menino com Maria, sua 
Mãe, e, prostrando-se diante d’Ele, 
adoraram-n’O. Depois, abrindo os seus 
tesouros, ofereceram-Lhe presentes: 
ouro, incenso e mirra. E, avisados em 
sonhos para não voltarem à presença 
de Herodes, regressaram à sua terra por 
outro caminho.

Da esperança à alegria
A «ditosa esperança» do Natal completa-
se com a «grande alegria». A alegria de 
quem reconhece que valeu a pena ter 
iniciado o caminho. A alegria daqueles 
que confiam na renovação, de que é 
possível nascer de novo. A alegria dos 
que, porventura cansados, alcançam a 
meta. Quem tem esperança diz: “Ainda 
não cheguei, mas hei de lá chegar”. A 
Epifania confirma a vitória sobre os 
desesperados e os presunçosos.

Testemunhas
A Epifania, ou se quisermos os Reis 
Magos da tradição popular, não é um 
conto infantil. Os Magos são buscadores 
que se tornam testemunhas. “Os 
Magos ensinam que se pode partir de 
muito longe para chegar a Cristo […]. 
À vista do Menino Rei, invade-os uma 
grande alegria. […] E de certeza, quando 
regressaram ao seu país, falaram deste 
encontro surpreendente com o Messias, 
inaugurando a viagem do Evangelho 
entre os gentios”.
A 25 de Dezembro celebramos o Deus que 
vem ao nosso encontro. Hoje, celebramos 
esse encontro, na perspectiva de tantos 
homens e mulheres que andam à procura 
e encontram Deus, para se tornarem 
portadores e testemunhas da «grande 
alegria» desse encontro.
Ao chegar ao Natal, com a festa da Epifania, 
“somos chamados a reflectir sobre a 
responsabilidade que cada cristão tem de 
ser evangelizador. Cada um de nós torna-
se portador da Boa-Nova para as pessoas 
que encontra, testemunhando a alegria de 
ter conhecido Jesus e o seu amor; e fá-lo 
com acções concretas de misericórdia” (cf. 
Carta Apostólica sobre o significado e valor 
do Presépio).

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

epifania Natal

Na Bíblia, que está presente na caminhada de Advento-Natal, 
introduzir a última fita, com a palavra “Comunidade”, que expressa o 
lugar dos encontros.
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“Viemos do Oriente adorar o Rei”

Semear esperança
Acólitos
Servir ajuda a transformar-se para superar 
a lógica de busca de glória pessoal. A que 
devo estar atento para que o meu serviço 
seja sempre para maior glória de Deus e 
para bem da comunidade cristã?

Leitores
Os céus falavam de Deus aos Magos 
e os conselheiros de Herodes 
procuravam respostas na Escritura 
para as inquietações do Rei. De que 
forma a Palavra de Deus é uma epifania 
(manifestação) para mim? De que forma a 
minha vida de todos os dias é uma epifania 
para os outros?

Ministros Extraordinários da Comunhão
De que forma eu evidencio que a Eucaristia 
é o maior sinal pelo qual Deus abre e nos 
oferece o seu maior tesouro, a sua vida 
divina? Como poderei, cada vez mais, 
abrir-me a mim próprio totalmente a Deus 
como um tesouro vivo, transportado em 
vasos de barro, para honra e louvor de 
Deus?

Celebrar com esperança
Dinâmica da caminhada de Advento- 
-Natal
A fita da “Comunidade” será colocada na 
Bíblia que está no berço da caminhada. 
Antes da proclamação da Palavra de 
Deus, os leitores aproximam-se em 
procissão, trazendo a fita, enquanto que 
se lê a seguinte admonição:
“Comunidade cristã significa comunhão 
em Jesus Cristo e por Jesus Cristo” 
(Dietrich Bonhoeffer). É Cristo que 
fundamenta todas as comunidades, e 
sem a Sua presença estas deixam de ser 
comunidades cristãs. Nesse sentido, as 
nossas comunidades devem ser lugares 
de partilha e de gratidão, pois são um 
dom de Deus dado a cada um de nós. 
Esta consciência começa a gerar-se nas 
famílias, primeiras comunidades às quais 
pertencemos, devendo, depois, alargar-se 
progressivamente a outras comunidades, 
nomeadamente à comunidade paroquial.

Homilia
. O nascimento do Salvador é uma graça 
para toda a humanidade. Com os Magos, 

descobrimos que todos os homens e 
mulheres, mesmo os mais afastados 
(os que habitam as periferias), podem 
reconhecer em Cristo, o Príncipe da Paz, a 
Luz do mundo. Isso implica abrir o coração 
ao outro, à diferença, à maneira de Cristo. 
Os estrangeiros, representados na imagem 
dos Magos, desafiam a nossa tolerância e o 
nosso acolhimento.
. Para encontrar Jesus Cristo, é 
necessário empreender um êxodo 
(interior e exterior) e discernir os sinais. 
Quanto tempo os magos caminharam? 
Meses? Anos? Não sabemos. O que 
sabemos é que caminharam juntos e 
juntos chegaram. Tal como os Magos, 
aprendamos a despojarmo-nos do que 
não nos faz falta; aprendamos a tomar 
consciência que a única riqueza que 
existe é o amor que habita o coração 
de cada um de nós e não faz distinção 
entre os homens; aprendamos a 
estarmos atentos nas encruzilhadas 
da vida, a enfrentar o cansaço e os 
obstáculos… tudo em comunidade, 
como os Magos. 
. Contudo, não nos deixemos 
ofuscar pelos Magos. O essencial e o 

fundamental é Cristo, o Deus connosco. 
Que este seja o tempo de renascermos 
para assumirmos que “somos missão”. 
Por isso, vale a pena interrogarmo-
nos: que tempo e que qualidade 
dou ao encontro pessoal com Cristo 
(adoração), como forma de configurar a 
minha vida com Ele?

Envio Missionário
V. Ide, o Pai vos faça sentir sobre vós o 
brilho da Sua luz e da Sua glória, porque 
estivestes reunidos na assembleia dos 
filhos amados.
R. Ámen.
V. Ide, o Filho vos ilumine nos caminhos 
da vida, porque vos encontrastes com 
Ele, O adorastes e agora partis com 
alegria renovada.
R. Ámen.
V. Ide, o Espírito Santo vos dê a conhecer 
o mistério de Cristo, porque sois 
participantes do mesmo Corpo e estais 
em comunhão. 
R. Ámen.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Levanta-te, Jerusalém – F. Santos
— Glória: Glória – F. Santos
— Apresentação dos dons: Ó vós que andais 
buscando – M. Simões
— Comunhão: A vida que estava junto do Pai  – A. 
Cartageno
— Final: Uns Magos vindos do além – F. Silva

Eucologia
Orações presidenciais: Orações próprias da 
Solenidade da Epifania do Senhor (Missal 
Romano, 151)
Prefácio: Prefácio próprio da Epifania do 
Senhor (Missal Romano, 460)
Oração Eucarística: Oração Eucarística V/A 
(Missal Romano, 1157)

Viver na esperança
A reflexão semanal a propôr pode ser a seguinte: 
contribuo para construir comunidades (familiar, 
paroquial…) imbuídas de um espírito fraterno de 
partilha e gratidão? Para aprofundamento da reflexão 
propõe-se a leitura do texto do Papa Francisco na 
Audiência Geral de 26 de Junho de 2019.

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

Livraria diário do minho

Fale connosco no
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

Este livro, cujas ilustrações acompanham 
e servem de comentário ao texto, é um 
delicado convite à reflexão.
Por entre a balbúrdia e a confusão que 
hoje acompanham inevitavelmente o 
Natal, Angelo Comastri pretende levar 
os leitores a contemplar o centro deste 
mistério, criando um espaço de silêncio 
no qual se possa deixar falar Deus, que 
desceu ao meio de nós.

* Na entrega deste cupão. 
Campanha válida de 26 de Dezembro de 2019 a 2 de Janeiro de 2020.

Angelo 
comastri 
Prepara o 
Berço: É Natal!

16,8€10% 
Desconto

O Ser Igreja entrevista esta semana  
Catarina Bettencourt, presidente em 
Portugal da Fundação Ajuda à Igreja 

que Sofre.

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

Domingo, das 10h00 às 11h00

Agenda

TEATRO CINEMA DE FAFE

TEATRO CINEMA DE FAFENATAL EM FAMÍLIA21H00

27
dez

BASÍLICA DOS CONGREGADOS

BASÍLICA DOS CONGREGADOSRÉVEILLON DA PAZ23H30 

31
dez

CENTRO CULTURAL VILA FLOR

CENTRO CULTURAL VILA FLORCONCERTO DE ANO NOVO17H00

1
jan

Dia Arquidiocesano do Coordenador 
está de volta!

Inscrições abertas para entrega 
dos símbolos da JMJ a Portugal

CuiDAR-te na
ESPERANÇA

DIA ArqUIDIOCESANO
DO COORDENADOR

4 JANEIRO 2020

Programa:
09h00 Acolhimento
09h15 Oração da manhã presidida pelo Arcebispo de Braga
09h30 Conferência: “A liturgia e a espiritualidade como fontes de Esperança” 
10h30 Intervalo
11h00 Workshops

-Workshop 1: “Ser Esperança no dia a dia”
-Workshop 2: “Semear a Esperança na comunidade paroquial”
-Workshop 3: “Levar a Esperança do Deus Desconhecido”

12h30 Oração final

ESPAÇO VITA

DIA ArqUIDIOCESANO
DO COORDENADOR

O Departamento Arquidioce-
sano de Educação Cristã de 
Adultos (DECA) volta a dina-
mizar o Dia Arquidiocesano 
do Coordenador, que decorre 
no primeiro sábado do ano, 4 
de Janeiro de 2020, no Audi-
tório Vita.
Em consonância com o Pla-
no Pastoral da Arquidioce-
se de Braga, o DECA propõe 
uma jornada de formação para 
coordenadores dos mais di-
versos âmbitos paroquiais que 
"centra a atenção no cuidado 
do próprio coordenador, so-
bretudo da sua espiritualida-
de, simultâneo à sua ação pas-
toral", refere o Departamento.
Além de uma conferência inti-
tulada "A liturgia e a espiritua-
lidade como fontes de Espe-
rança", proferida pelo Cóne-
go Manuel Joaquim Costa, os 
coordenadores presentes te-
rão oportunidade de participar 

Estão abertas as inscrições 
para a peregrinação de jovens 
portugueses a Roma para aco-
lher, em 2020, a Cruz e o ícone 
de Nossa Senhora Salus Populi 
Romani – os ícones da Jornada 
Mundial da Juventude.
A peregrinação decorre en-
tre os dias 2/3 e 6 de Abril e 
o programa contempla visitas 
à Igreja de Santo António dos 
Portugueses e a outras igrejas 
de Roma, a eucaristia de en-
trega dos símbolos com o Papa 

em três workshops sobre 
como “Ser Esperança no dia 
a dia”, “Semear a Esperança 
na comunidade paroquial” e 
“Levar a Esperança do Deus 
Desconhecido”.
A formação é destinada a 
coordenadores de diferentes 
grupos eclesiais.

Francisco, um encontro com o 
contigente do Panamá e o re-
gresso a Portugal.
Existem quatro modalidades 
de inscrição na peregrinação, 
desde uma inscrição com tudo 
incluído até apenas ao paco-
te de peregrino, passando por 
modelos intermédios.
Estão disponíveis mais deta-
lhes no site da Arquidiocese 
de Braga. 
As inscrições são realizadas 
em www.jmjlisboa2022.org


