
QUINTA-FEIRA • 24 DE MAIO DE 2018

Diário do Minho
Este suplemento faz parte da edição n.º 31770 
de 24 de Maio de 2018, do jornal Diário do Minho,  
não podendo ser vendido separadamente.

mitos e 
verdades  

sobre a 
reciclagem 

três anos 
de laudato si'

p. 4-5 

especial



2 INTERNACIONAL IGREJA VIVA

Papa concede 
indulgências a quem 
participa no emf 2018

O Papa Francisco concedeu 
indulgências plenárias e parciais aos 
participantes do Encontro Mundial das 
Famílias (EMF) 2018, que se realiza 
de 21 a 26 de Agosto, em Dublin, na 
Irlanda. As indulgências são para 
quem marque presença no local ou 
acompanhe “espiritualmente” o EMF.
De acordo com a Penitenciaria 
Apostólica, a indulgência plenária 
vai ser concedida nas “condições 
habituais”: confissão sacramental, 
comunhão eucarística e orações de 
acordo com as intenções do Papa.

igreja celebrou 
primeira vez memória de 
maria, “mãe da igreja”

A Igreja Católica celebrou pela primeira 
vez a 21 de Maio, segunda-feira depois 
do Pentecostes , a memória litúrgica 
da “Bem-aventurada Virgem, Mãe 
da Igreja”. O Papa Francisco tinha 
inscrito a efeméride no Calendário 
Romano Geral a 3 de Março deste ano. 
O motivo apontado para a celebração 
está brevemente descrito no Decreto 
Ecclesia Mater: favorecer o crescimento 
do sentido materno da Igreja nos 
pastores, nos religiosos e nos fiéis, bem 
como fazer crescer também a genuína 
piedade mariana.

dr dr

PAPA FRANCISCO
@pontifex_pt

22 de Maio de 2018
A vida cristã deve ser investida por 
Jesus e gasta em prol dos outros.

21 de Maio de 2018
Deus precisa de pessoas que tragam 
ao mundo o seu perdão e a sua 
misericórdia.

20 de Maio de 2018 
Espírito Santo, Tu, que conduzes a 
Igreja, desças novamente sobre nós, 
ensina-nos a unidade, renova os 
nossos corações e nos ajuda a amar 
como Jesus nos ensinou.

D. JORGE ORTIGA
@djorgeortiga

20 de Maio de 2018
Que extraordinária notícia! Que 
dom para  a #Igreja em #Portugal 
Parabéns, D. Marto!

dr

Era da vontade de Jesus ter um clero como o que temos?

José María Castillo
teólogo

na sua comunidade de “seguidores” e 
discípulos. (...) Mas acontece que, com 
o passar do tempo, as coisas mudaram. 
Isto foi entre os séculos IV e VI, quando 
bispos e clérigos alcançaram posições de 
privilégio, grandes riquezas e condições 
que levaram esses homens a serem os 
grandes senhores do Ocidente. Dizendo 

vem do grego kleros, que significa 
“lote”, no sentido de “herança”. Assim, 
“clero” estendeu-se como um grupo 
ou conjunto de pessoas “privilegiadas” 
ou isentas da carga tributária e de 
outras obrigações que eram concedidas 
à Igreja, especialmente a partir do 
ano 313, por ocasião da chamada Todos sabem que o Papa Francisco está 

a encontrar muitas e, às vezes, fortes 
resistências que não vêm dos inimigos 
tradicionais da Igreja, mas precisamente 
e de maneira surpreendente de sectores 
importantes do clero. Resistências 
que, inevitavelmente, contagiam não 
poucos leigos, que se afastam da Igreja 
ou desconfiam do Papa Francisco e dos 
seus ensinamentos. (...)
Não há dúvida de que este Papa está 
disposto a mudar muitas coisas. Como 
o próprio Papa disse há alguns dias, 
“isso é sério”. Até chegar onde é preciso 
chegar. Até às últimas consequências.
E qual seria a última dessas 
consequências? Bem, se formos ao 
fundo e sem medo, penso que chegou 
a hora de enfrentar uma questão que 
possivelmente nos assusta: podemos 
estar certos de que Deus quer que 
tenhamos um clero como este que 
temos?
A palavra “clero” não aparece no 
Novo Testamento. Esse termo foi 
provavelmente introduzido por 
alguns escritores cristãos no século 
III. Como sabemos, a palavra clero 

d. antónio marto 
é o quinto cardeal 
português

O Papa anunciou a criação, como 
cardeal, de D. António Marto, bispo 
de Leiria-Fátima. O consistório para 
a criação de 14 novos cardeais está 
agendado para o dia 29 de Junho e 
decorre no Vaticano. Francisco referiu- 
-se à proveniência dos escolhidos 
como capaz de exprimir “a 
universalidade da Igreja que continua 
a anunciar o amor misericordioso de 
Deus a todos os homens da terra”. O 
nome de D. António Marto foi o sétimo 
a ser anunciado numa lista que inclui 
colaboradores directos do Papa.

em duas categorias de cristãos: 
uns como “clérigos” com poderes e 
dignidades, e outros como “leigos” 
submissos e profanos? Naturalmente, 
assim se manteve solidamente a 
religião, os seus templos e as suas 
liturgias. Mas a partir de semelhante 
divisão, temos vivido e vivemos 
melhor o Evangelho? Somos, dessa 
maneira, melhores “seguidores de 
Jesus”?
O “clero”, assim como o temos e 
funciona, não foi uma invenção de 
Jesus, o Senhor. Ele foi inventado 
pelo egoísmo humano. Também 
não pertence à “fé divina e católica” 
a crença de que a Igreja tem que 
estar dividida assim. Na Igreja 
pode haver ministros do Senhor, 
testemunhas do Evangelho e pessoas 
responsáveis pelas comunidades 
cristãs que cumpram essas funções 
sem precisarem de ser “privilegiadas” 
e “consagradas”, como acontece desde 
a Antiguidade tardia.
Não seria possível introduzir 
mudanças que o povo crente esteja em 
condições de assimilar, para preparar 
uma Igreja do futuro que seja menos 
“clerical” e mais “evangélica”? Ou será 
que nos damos melhor com a Religião 
do que com o Evangelho?

Artigo publicado em Religión Digital. 
Tradução de André Langer, adaptação 
de DACS. 

conversão do imperador Constantino 
(Peter Brown, Por el ojo de una aguja). 
Concretamente, os “privilegiados” eram 
os líderes da Igreja. Resumidamente, 
o “clero” distinguiu-se porque era 
privilegiado. Assim tem sido desde o 
século IV. E continua até hoje.
No entanto, se há algo claro nos 
Evangelhos é o facto de que Jesus não 
queria privilégios nem privilegiados 

isso, não pretendo nem insinuar que o 
clero de hoje seja formado por “grandes 
senhores”. Não. Mas acontece que, com 
frequência, encontramos “homens da 
Igreja” que, na realidade, estão mais 
preocupados em “instalar-se” neste 
mundo do que “seguir Jesus”, com 
todas as suas consequências.
Será que podemos dizer que Jesus 
queria uma Igreja dividida e separada 
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“que sabe a fisiologia  
sobre os sonhos 

 de um homem?” 1

1. Bendito o profissional na área da 
saúde ou o cuidador que cumpre 
com profissionalismo e amor a 
missão de estar com o “seu” doente, 
nomeadamente quando este está em 
final de vida. Perderá anos de vida, 
noites de sono, férias, saúde mental, 
paciência, dinheiro... em alguns dias 
chorará, sentirá a garganta seca, a 
revolta, a impotência, saltará refeições 
e mudará o coração para as mãos. A 
sua dedicação, muito provavelmente, 
não colherá maior apreço pelas 
chefias, pelos colegas de trabalho nem 
pelos familiares; carregará até com o 
ciúme e incompreensão de muitos. A 
maioria dos profissionais continuará a 
ganhar o mesmo curto salário, não lhe 
pagarão horas extras e os cuidadores 
informais nem terão direito a estatuto 
jurídico reconhecido. Benditas as 
pessoas que encontram sentido para 
o nascer e para o morrer. Benditos 
os profissionais e cuidadores que 
ajudam os seus doentes a partirem 
em paz. Benditos os que acreditam 
que também se ama “porque sim”. E 
amar é também deixar partir. Serão 
chamados guardadores de histórias de 
vida eterna. E até o bom Deus há-de 
querer ouvi-las um dia...

2. Testamento vital: creio na Vida 
antes e depois da morte. O que desejo 
em circunstâncias de definhamento 
bio-psico-social-espiritual irreversível 
ou de perda da vontade própria? Que, 
gostando de viver, seja cuidado por 
uma equipa de pessoas confiáveis e 
altruístas (onde incluo profissionais, 
familiares e alguns amigos) e que 

um pouco dono da forma de morrer
(plano de limpeza do matagal)

jorge vilaça 
Padre

Não quero viver de qualquer forma e 
a qualquer preço. Gostaria, portanto, 
de não ter dores, mesmo que para 
isso tenha de perder a consciência e a 
autonomia; e de poder contar sempre 
com alguém que segure comigo o 
fio das perguntas. Gostaria de ser 

mais de tempo ou que me façam 
transfusões de sangue ou entubações 
inúteis; que me submetam a exames 
de diagnóstico, a cirurgias supérfluas 
ou que usem a minha vida para fins 
de curiosidade estudantil. Tenho 
medo de ser objeto de ping-pong. 
Tenho medo de leis produzidas por 
burocratas e do experimentalismo 
social que condena sempre os mais 
frágeis (e todos assumiremos essa 
posição). 

4. Creio na Vida. Mas, sim, tenho 
medo da forma de morrer. Sim, 
gostaria de ser um pouco dono 
(responsável) da forma do meu 
morrer. Assino, por isso, a Directiva 
Antecipada de Vontade/Testamento 
Vital3, converso com os “meus” sobre 
as questões de fim de vida, concordo 
com todas as petições pela introdução 
de disciplinas de saúde e de bioética 
nas escolas, participo em todas as 
acções a favor dos cuidados paliativos 
e contra a distanásia. 

Post Scriptum: Que matagal anda 
por aí à volta da eutanásia, nos prós 
e nos contras. Espero que todos 
tenham um Amigo incluído em ambas 
as “trincheiras”. No mínimo, que 
paremos umas horas em silêncio 
junto daqueles que sofrem, só para 
não sermos ligeiros. Já agora, talvez 
valha a pena recuperar as devoções 
religiosas que pedem a graça de 
uma boa morte. Pode contudo estar 
desajustada a formulação: “da morte 
repentina e imprevista, livrai-nos 
Senhor!”.

1. FERREIRA Vergílio, Aparição, 
Bertrand, Lisboa 1994, p. 59.
2. Conceito muito bem desenvolvido 
por ILLICH Ivan, Nemesis medica, la 
expropriacion de la salud, Barral ed., 
1975.
3. “O Testamento Vital é um documento, 
registado electronicamente, onde é 
possível manifestar o tipo de tratamento, 
ou os cuidados de saúde, que pretende ou 
não receber, quando estiver incapaz de 
expressar a sua vontade. O Testamento 
Vital permite, também, a nomeação de 
um ou mais procuradores de cuidados 
de saúde”. Até 2018 somente 20.000 
pessoas, em Portugal, preencheram este 
documento... Em Braga, a Associação 
Portuguesa de Cuidados Paliativos e 
a Associação Portuguesa de Bioética 
organizam mais  uma sessão de 
divulgação sobre o Testamento Vital no 
dia 20 de Julho, às 18h00, no Auditório 
de S. Marcos (S. C. Misericórdia). 

gostaria de ser 
cuidado sentindo-me 
pessoa, em ambiente 
de profissionalismo 
e de amor. Sim, creio 
que sem amor há mau 
profissionalismo, 
mesmo que essa 
palavra não conste 
de certificações 
de qualidade, de 
critérios de avaliação 
de desempenho 
nem de manuais de 
procedimentos

esses me assegurem, em qualquer 
circunstância, o melhor cuidado. 
Recuso intervenções diagnósticas 
e terapêuticas desproporcionadas 
(aliás, recusa e penaliza a própria arte 
médica) e prolongamentos artificiais 
da vida. Não quero lutar para morrer. 

acompanhado até ao fim por alguém 
que me reconheça enquanto pessoa 
e, se possível, partilhasse comigo as 
decisões sobre os melhores cuidados 
de saúde. Essencialmente, gostaria 
de ser cuidado sentindo-me pessoa, 
em ambiente de profissionalismo e 
de amor. Sim, creio que sem amor 
há mau profissionalismo, mesmo 
que essa palavra não conste de 
certificações de qualidade, de critérios 
de avaliação de desempenho nem de 
manuais de procedimentos.

3. Do que tenho medo: da má prática 
médica, da vingança da medicina2 
e do paternalismo daqueles que 
me acompanhem no momento 
final. Tenho medo que não me 
deixem morrer quando as condições 
assim o enunciem (obstinação, 
futilidade terapêutica/distanásia) 
ou que não saibam avaliar quando 
é tempo de parar o investimento 
na manutenção da vida. Tenho 
medo que não partilhem comigo 
ou com os “meus”, as informações 
e as decisões terapêuticas; que me 
façam reanimação cardíaca quando 
existirem dados razoáveis para 
saberem que só viverei um pouco 
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Um conceito essencial
A palavra reciclagem difundiu-se a partir do final da década de 1980, 
quando se constatou que as fontes de petróleo e de outras matérias-
primas não renováveis se estavam a esgotar rapidamente e que havia 
falta de espaço para a disposição de lixo e de outros resíduos na 
natureza.

A expressão vem do inglês recycle (re = repetir, cycle = ciclo).

Por reciclagem entende-se "qualquer operação de valorização, incluindo 
o reprocessamento de materiais orgânicos, através da qual os materiais 
constituintes dos resíduos são novamente transformados em produtos, 
materiais ou substâncias para o seu fim original ou para outros fins mas 
que não inclui a valorização energética nem o reprocessamento em 

materiais que devam ser utilizados como combustível ou em operações 
de enchimento" (Decreto-Lei n.o 178/2006, de 5 de Setembro, alterado 
e republicado pelo Decreto-Lei n.o 73/2011, de 17 de Junho).

A reciclagem destes materiais proporciona uma utilização mais racional 
de recursos naturais não renováveis e uma redução da poluição da 
água, do ar e do solo. Já na indústria, a reciclagem tem muitas vezes a 
vantagem de diminuir os custos de produção. A reciclagem é assim um 
conceito essencial da gestão de resíduos moderna.

A reciclagem depende totalmente da colaboração do cidadão: só os 
materiais colocados nos equipamentos destinados à recolha selectiva 
seguem para tratamento. Para uma correcta separação de resíduos, 
nada como perceber alguns dos mitos associados à Reciclagem.

   mitos e verdades 
Reciclagem

Laudato Si'. A encíclica do Papa Francisco sobre o cuidado da casa comum comemora 
hoje três anos de existência. Na carta, Bergoglio apelou uma vez mais ao combate da 
cultura do descarte, privilegiando termos como economia, reutilização, aproveitamento 
e reciclagem. E nós? Sabemos passar das palavras à acção? Estamos a reciclar como 
deveríamos?

Podemos colocar cristais e espelhos no ecoponto 
verde.
Falso. O cristal, tal como acontece com os 
copos, os pirexs ou os espelhos, tem uma 
composição diferente da das embalagens de 
vidro comuns. Se forem colocados no ecoponto 
verde, podem dar origem a objectos de vidro 
com defeito e inviabilizar todo o restante vidro 
reciclado.

O papel de cozinha pode ser reciclado.
Falso. O papel e o cartão, para poderem ser 
reciclados, devem manter inalteradas as suas 
propriedades originais e estar completamente 
limpos de sujidade e impurezas.

O papel de cozinha e os guardanapos, por 
terem entrado em contacto com outras 
substâncias, nomeadamente gorduras, não 
podem ser reciclados juntamente com o 
restante papel/cartão. Devem ser colocados 
junto dos resíduos indiferenciados, o vulgar 
"lixo”, de modo a não contaminarem o papel e 
o cartão limpos.

Embalagens como pacotes de leite devem ir para 
o ecoponto amarelo.
Verdadeiro. As embalagens de cartão para 
alimentos líquidos caracterizam-se pela sua 
composição mista. Além de cartão, estas 
contém também polietileno e, em alguns casos, 
também alumínio, o que significa que não 
devem nunca ser colocadas no ecoponto azul. 

Autocolantes não podem ir para  
o ecoponto azul.
Verdadeiro. Nunca deverá colocar autocolantes 
no ecoponto azul. Apesar de o papel poder 
ser reciclado até sete vezes, é necessário que 

não esteja contaminado por outros materiais. No 
caso dos autocolantes, estes são muitas vezes 
plastificados ou contêm resíduos de colas que 
dificultam a sua reciclagem.

71% dos portugueses fazem 
diariamente a separação das suas 
embalagens (ou seja, 7 em 10 lares 
já enviam os seus resíduos para 
reciclagem). 100% da população  

tem  acesso à recolha selectiva.

Fonte: Sociedade Ponto Verde

— Quantidade de resíduos 
produzidos: 410kg/(hab.ano)
— Preparação para Reutilização  
e Reciclagem: 50%
— Deposição RUB em  
aterro: 35%

METAS PARA 

2020
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As latas precisam de ser lavadas.
Falso. As embalagens que vão para o ecoponto amarelo, 
como é o caso das latas metálicas, não necessitam de ser 
lavadas previamente, já que irão passar por uma fase de 
limpeza durante os processos industriais de reciclagem. O 
importante é que antes de as colocar no recipiente certo 
escorra bem todo o conteúdo e espalme as embalagens.

É possível reciclar esferovite.
Verdadeiro. A esferovite é um tipo de plástico e, como 
tal, deve ser depositada no ecoponto amarelo. As 
embalagens de pequena dimensão podem ser lá colocadas 
directamente, enquanto as maiores devem ser partidas.

O vidro pode ser reciclado eternamente.
Verdadeiro. o vidro é um dos produtos mais utilizados no 
dia-a-dia e, ao ser colocado no ecoponto, estará a garantir 
o processo de reaproveitamento do material a 100% sem 
perder qualquer característica e qualidade de um vidro 
feito a partir de matéria-prima virgem.

Os óleos alimentares devem ser despejados  
no lava-loiças ou sanita.
Falso. Os óleos alimentares usados são um grave problema 
quando despejados no lava-loiças ou sanita, provocando 
diversas complicações na rede de saneamento municipal. 
A pensar nesta situação, a AMI realizou uma parceria para 
a recolha destes óleos alimentares. Poderá encontrar 
contentores apropriados para o efeito – os chamados 
"oleões" – em muitos supermercados ou na rua, um pouco 
por todo o país. Armazene o óleo alimentar usado depois 
de frio numa embalagem de plástico, feche-a bem para 
evitar derrames e deposite-a no contentor apropriado 
mais próximo de si. As embalagens originais dos óleos 
alimentares devem ser bem escorridas, espalmadas e 
colocadas no ecoponto amarelo.

Por hora, são desviados de aterro resíduos de 
embalagens com um peso equivalente a doze 
elefantes. As mais de 7,5 milhões de toneladas de 
embalagens enviadas para reciclagem em duas 
décadas equivalem a três Pontes Vasco da Gama.

O Plano Estratégico para os 
Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU) 
2020 define uma nova meta de 
redução da produção de resíduos 
urbanos para 2020, que prevê 

uma redução de 10% em relação 
aos resíduos produzidos em 2012.
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ix domingo
comum b

CONCRETIZAÇÃO: A celebração dominical não é apenas um preceito, 
mas um sinal de esperança para a vida de cada crente, pois revela o amor 
incondicional de Deus para com o ser humano, que o coloca acima de 
qualquer realidade. Para evidenciar que o dom precioso da Eucaristia é 
confiado à fragilidade humana, vamos colocar um vaso de barro cheio de 
espigas, diante do altar.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Vinde e contemplai as obras do Senhor, A. Cartageno, IC 593
— apres. dons: Trazemos ao teu altar, F. Silva, IC 579 
— Comunhão: Somos todos convidados, F. Silva, IC 574
— Final: Vamos em paz e alegria, Az. Oliveira, IC 584

Eucologia
— Orações presidenciais: Orações próprias do IX Domingo do Tempo 
Comum (Missal Romano, 403)
— prefácio:  Prefácio dos Domingos do Tempo Comum X (Missal Romano, 
485)
— oração eucarística: Oração Eucarística III (Missal Romano, 529ss)

Viver na Esperança
Celebramos com Esperança o Dia do Senhor e procuramos viver a nossa 
semana como semeadores desta Esperança, que nos habita. Por isso, 
vamos reflectir sobre os verdadeiros motivos que nos têm levado à 
celebração dominical, e vamos reassumir o compromisso de dedicar o 
tempo do nosso Domingo a Deus, à família e ao descanso.

“O FILHO DO HOMEM É TAMBÉM  
SENHOR DO SÁBADO”

LITURGIA da palavra

LEITURA I Deut 5, 12-15 
Leitura do Livro do Deuteronómio  
Eis o que diz o Senhor: “Guarda o dia de sábado, para o santificares, como te mandou o 
Senhor, teu Deus. Trabalharás durante seis dias e neles farás todas as tuas obras. O sétimo, 
porém, é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nele qualquer trabalho, nem tu, nem o 
teu filho, nem a tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu boi, nem o teu 
jumento, nem nenhum dos teus animais, nem o estrangeiro que mora contigo. Assim, o teu 
escravo e a tua escrava poderão descansar como tu. Recorda-te que foste escravo na terra do 
Egipto e que o Senhor, teu Deus, te fez sair de lá com mão forte e braço estendido. Por isso, o 
Senhor, teu Deus, te mandou guardar o dia de sábado”. 

salmo responsorial Salmo 80 (81)
Refrão: Exultai em Deus, que é o nosso auxílio.
Ou: Aclamai a Deus, nossa força.

LEITURA II 2 Cor 4, 6-11 
Leitura da Segunda Epístola do apóstolo S. Paulo aos Coríntios  
Irmãos: Deus, que disse: “Das trevas brilhará a luz” fez brilhar a luz em nossos corações, 
para que se conheça em todo o seu esplendor a glória de Deus, que se reflecte no rosto 
de Cristo. Nós trazemos em vasos de barro o tesouro do nosso ministério, para que se 
reconheça que um poder tão sublime vem de Deus e não de nós. Em tudo somos oprimidos, 
mas não esmagados; andamos perplexos, mas não desesperados; perseguidos, mas não 
abandonados; abatidos, mas não aniquilados. Levamos sempre e em toda a parte no nosso 
corpo os sofrimentos da morte de Jesus, a fim de que se manifeste também no nosso corpo 
a vida de Jesus. Porque, estando ainda vivos, somos constantemente entregues à morte por 
causa de Jesus, para que se manifeste também na nossa carne mortal a vida de Jesus. 

EVANGELHO Forma breve Mc 2, 23-28  
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Passava Jesus através das searas, num dia de sábado, e os discípulos, enquanto 
caminhavam, começaram a apanhar espigas. Disseram-Lhe então os fariseus: “Vê como 
eles fazem ao sábado o que não é permitido”. Respondeu-lhes Jesus: “Nunca lestes o que fez 
David, quando ele e os seus companheiros tiveram necessidade e sentiram fome? Entrou na 
casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu dos pães da proposição, que 
só os sacerdotes podiam comer, e os deu também aos companheiros”. E acrescentou: “O 
sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Por isso, o Filho do homem é 
também Senhor do sábado”. 

itinerário ATITUDE: Celebrar na Esperança

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES
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elementos celebrativos a destacar
DESPERTAR A ESPERANÇA
[Introdução ao espírito celebrativo]
Bem-vindos à celebração do Domingo, Dia do Senhor!
Não estamos aqui para cumprir uma mera obrigação ou para 
simplesmente respeitar o preceito dominical. Não! Queremos 
afirmar, na nossa humildade e fragilidade, nos vasos de barro 
que somos, que somos cristãos convictos, que nos sentimos 
chamados por Deus e que estamos aqui cheios de esperança 
com todos os irmãos, para escutar a Palavra que o Senhor nos 
vai dirigir e para nos alimentarmos do Seu Corpo. Celebremos 
com esperança!

ENRAIZAR A ESPERANÇA
[Dinâmica própria do Tempo Litúrgico]

1. Acolhimento da assembleia
Antes da Eucaristia, o sacerdote e os acólitos devem estar 
junto da porta principal da Igreja a receber as pessoas, 
desejando uma feliz celebração dominical, cheia de 
esperança. Também os ritos iniciais podem transbordar este 
sentido da convocatória pessoal e comunitária para celebrar o 
Dia do Senhor.

2. Pai Nosso
Quando rezamos o Pai Nosso, dizemos “santificado seja 
o Vosso nome”. Recordar a assembleia que sempre que 
celebramos o Domingo, estamos a santificar o nome do 
Senhor, isto é, a reconhecer que só Deus é Santo e que nós 
caminhamos neste processo de santificação, na medida em 
que Lhe damos primazia, em que O pomos em primeiro lugar, 
em que damos lugar à Eucaristia em cada Domingo. Neste 
espírito e neste compromisso, rezaremos, então o Pai Nosso.

3. Proclamação da Palavra
[Primeira Leitura] Este texto do livro do Deuteronómio 
coloca na voz de Deus a constituição de um preceito de 
celebrar de forma distinta o Shabat. Dar particular relevo aos 
imperativos usados ao longo do texto (guarda, trabalharás, 
recorda-te). Ter cuidado com a enumeração iniciada por “Não 
farás nele qualquer trabalho, nem tu, nem o teu filho...”. Fazer 
uma pausa maior antes de “Recorda-te que foste escravo”, 
para distinguir a parte normativa do texto daquela que 
apresenta a justificação da norma apresentada.
[Segunda Leitura] Ler de forma pausada e com maior 
solenidade a primeira frase do texto. Além disso, ter particular 
atenção às contraposições apresentadas a partir de “Em tudo 
somos oprimidos, mas não esmagados...”.

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

. Guardar o Dia do Senhor não pode ser apenas o 
cumprimento de uma obrigação ou a regularização do 
meu compromisso com Deus, numa lógica simplista do 
cumprimento do preceito dominical. Tem de ser assumido 
como o culminar de uma relação pessoal com Deus, que se 
manifesta de forma comunitária e celebrativa.
. Deus não se cansa de nos amar, de tal modo que nos 
concede soberania sobre todas as realidades. O ser humano 
está acima da Lei! Por isso, Deus confia à humanidade a 
responsabilidade de velar pela lei do amor. Esta exprime-se 
nas relações interpessoais e com Deus, o que se celebra, 
mesmo contando com a nossa fragilidade, na Eucaristia, na 
celebração dominical, na vivência do Dia do Senhor.

Olhai para mim, Senhor, e tende compaixão, 
porque estou só e desamparado. 
Vede a minha miséria e o meu tormento 
e perdoai todos os meus pecados. 
Salmo 24, 16.18

O crente vive o tempo como um dom. A expressão popular apresenta-o como uma 
dádiva divina. Por isso, cada momento, mais alegre ou divertido, triste ou doloroso, 
pode ser colocado no coração de Deus. Na alegria, louvar. Na dor, pedir compaixão. 
Entre as grandes características da santidade no mundo actual, o Papa propõe 
“permanecer centrado, firme em Deus que ama e sustenta”. Com esta firmeza 
interior “é possível aguentar, suportar as contrariedades, as vicissitudes da vida”. 
Assim, quem “se deixa trespassar pela aflição e chora no seu coração, é capaz de 
alcançar as profundezas da vida e ser autenticamente feliz. (…) Isto é santidade” 
(Alegrai-vos e Exultai — Exortação Apostólica sobre o chamamento à santidade no 
mundo actual, 112.76).

“O Filho do homem é também Senhor do sábado”
O Nono Domingo (Ano B) lembra que o sábado, entre os judeus, é o dia mais 
sagrado, que está especialmente consagrado a Deus. Um dia para ser dedicado ao 
descanso e ao louvor divino. Não um dia livre, mas um dia de liberdade.
A virtude do sábado, ao tempo de Jesus, estava deturpada com tantos interditos 
e tamanhas prescrições que em nada promoviam a liberdade, antes a escravidão. 
Um dia festivo tinha-se tornado pesado e sombrio. De tal maneira que Jesus Cristo, 
como relata o fragmento do Evangelho, teve de agir e proclamar: “O Filho do 
homem é também Senhor do sábado”. O sentido primordial do sábado é valorizar 
mais intensamente o louvor divino, o que implica também tudo o que dignifica o 
humano. A sua tonalidade sagrada não pode ser um obstáculo para deixar de fazer 
o bem, pelo contrário, é mais um motivo para promover essa prática em favor dos 
irmãos, um dos mais nobres actos de louvor a Deus. A atitude de Jesus Cristo “leva 
às últimas consequências o facto de que o sábado é feito para o homem, para a sua 
liberdade e plenitude de vida. (…) Para Jesus, a «fazer o bem» não se opõe «não 
fazer nada», mas «fazer o mal», e a «salvar uma vida» opõe-se «tirá-la». Não fazer 
o bem quando é possível já significa tirar a vida, matar. A omissão é um modo 
activo, e vil, de fazer o mal” (Luciano Manicardi).

Celebrar na esperança
A ressurreição de Jesus Cristo santificou o primeiro dia da semana. Hoje, para o 
cristão, o Domingo é “o dia que revela o sentido do tempo” (O Dia do Senhor — 
Carta Apostólica sobre a santificação do Domingo, 75). Para o cristão, o Domingo 
não pode ser “o «dia de preceito», como se dizia antigamente, mas o dia em que 
tudo aquilo em que nós está atrofiado e ressequido recomeça a viver, a respirar, a 
expandir-se na ligeireza da liberdade” (Ermes Ronchi), o dia por excelência para 
celebrar 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

24.05.2018
CONFERÊNCIA "MARIA,  
MÃE DA ESPERANÇA"
21h15 / Centro Académico de Braga

10% *
Desconto

     Livraria Diário do Minho

€

PVP"A partir do célebre versículo evangélico "aquele que 
tiver trocado as suas riquezas pelo Evangelho receberá 
o cêntuplo nesta vida e na eternidade", o Sumo Pontífice 
traça o caminho para uma verdadeira realização pessoal 
e para uma alegria que não contorna a dor mas que a 
atravessa e a supera.
Todas as vidas estão em busca de um sentido, procuram 
a realização de sonhos, projectos e esperanças, mas o 
segredo da felicidade para o Papa Francisco reside na 
liberdade de cada um. Só na liberdade se pode realizar 
uma existência conseguida, capaz de se tornar luz nas 
relações com os outros", pode ler-se na sinopse.

* Na entrega deste cupão. Campanha válida de 24 a 31 de Maio de 2018.

papa 
francisco

a felicidade 
nesta vida

14,90

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

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

29.05.2018
"IDA AO SAMEIRO: REZAMOS 
PELAS MÃES"
18h30 / Escadório do Bom Jesus

No dia 27 de Maio, Domingo, a 
Basílica dos Congregados recebe a 
Irmã Veronica Donatello, especialista 
em Educação para a Inclusão na 
Igreja, responsável pelo sector 
para a catequese das pessoas com 
deficiência do Secretariado Nacional 
de Catequese da Conferência 
Episcopal Italiana, que irá falar da 
“Pastoral para e com surdos”. De 
acordo com o Pe. Paulo Terroso, 
Reitor da Basílica, o objectivo do 
encontro, que se inicia pelas 12h00, 
passa por “dar voz, ouvir, estar 
próximo dos surdos e das pessoas 

com deficiência, na experiência e 
no testemunho da fé em Jesus”. 
Pelas 16h00 haverá um encontro 
com intérpretes de Língua Gestual 
Portuguesa, agentes de pastoral, 
catequistas, educadores, professores, 
catequistas, famílias e pessoas com 
deficiência. A iniciativa é aberta a 
todos os públicos, mas sobretudo 
dirigida a agentes de pastoral, párocos, 
educadores, professores, catequistas, 
famílias, pessoas com deficiência e 
comunicação. A inscrição é obrigatória 
e pode ser efectuada em www.
arquidiocese-braga.pt/congregados/.

inclusão na igreja: Basílica dos Congregados 
recebe a Irmã Veronica Donatello, especialista

A “REVER” (Revista de Estudos 
da Religião) é uma publicação 
quadrimestral resultante da parceria 
internacional entre o Programa 
de Pós-graduação em Ciência da 
Religião, da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, e o Instituto 
de Estudos de Religião (IER) da 
Universidade Católica Portuguesa 
(UCP). O primeiro dossier de 2018, 
coordenado pelo IER, intitula-se “Arte 
é liturgia?”. A publicação resulta do 

trabalho de um grupo de pesquisa, 
enquadrado na linha de investigação 
“Performatividades e Estéticas do 
Religioso”, do Centro de Investigação 
em Teologia e Estudos de Religião 
(CITER) da UCP. Nele colaboraram 
vários investigadores da Faculdade de 
Teologia como João Manuel Duque, 
Luís Miguel Figueiredo Rodrigues, 
ou Joaquim Félix de Carvalho. A 
versão online da revista já se encontra 
disponível.

arte e liturgia são destaque na revista "rever"

26.05.2018
JORNADAS DE FILOSOFIA  
DA RELIGIÃO
10h00 / Campus Camões (UCP)

DIA ARCIPRESTAL DA JUVENTUDE
14h00 / Santuário de Nossa Senhora 
do Viso (Celorico de Basto)


