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papa francisco recebe 
políticos da união 
europeia

O Papa vai receber em audiência alguns 
políticos da União Europeia (UE) no 
dia 28. Os governantes vão deslocar-
-se ao Vaticano para participarem na 
conferência “(Re)pensando a Europa. 
Uma contribuição cristã para o futuro do 
projecto Europeu”. O encontro realiza-
-se entre os dias 27 e 29 e conta com a 
presença de 350 pessoas, provenientes 
de todos os países da UE (políticos, 
cardeais, bispos, padres, embaixadores, 
académicos, representantes de 
organizações e movimentos católicos  
e outras denominações cristãs).

onu distingue 
organização presente 
em portugal

A organização “Legião da Boa Vontade” 
(LBV), fundada no Brasil e presente 
em Portugal, recebeu o galardão “O 
Espírito das Nações Unidas” no dia 
23 de Outubro. A Legião da LBV foi 
homenageada “pela sua constante 
presença nos debates do organismo, 
partilhando boas-práticas nos campos 
da Educação e Espiritualidade 
Ecuménica, do combate à pobreza, 
da promoção do desenvolvimento 
sustentável e principalmente de uma 
cultura de Paz”, indicou o representante 
da LBV na ONU, Danilo Parmegiani. 

“Natal sem fome” 
reuniu bens contra a 
fome em mesa de 1km

Dez anos depois, a campanha “Natal 
Sem Fome” volta a surgir no Brasil para 
angariar alimentos para as pessoas 
que vivem com fome no país. Neste 
momento já é possível fazer doações 
nos pontos de recolha presentes em 
vários estados brasileiros. Os bens 
doados podem ser consultados online. 
No âmbito da campanha foi colocada 
no dia 22 de Outubro uma mesa com 
aproximadamente um quilómetro no 
Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro.  
A campanha foi promovida pela ONG 
“Acção da Cidadania”.

DR DR

PAPA FRANCISCO
@pontifex_pt

23 de Outubro de 2017
Jesus deu-nos uma luz que brilha na 
escuridão: defenda-a, proteja-a. É a 
maior riqueza confiada à sua vida.

22 de Outubro de 2017
Hoje, memória de São João Paulo II, 
recordemos as suas palavras: “Não 
tenham medo! Abram, ou melhor, 
escancarem as portas a Cristo”.

D. JORGE ORTIGA
@djorgeortiga

22 Outubro de 2017
A Igreja é missionária por 
natureza. A missão é o coração 
da fé cristã. E a Arquidiocese de 
Braga é terra de #missão.

lBV

IGREJA UNIVERSAL

O cardeal Robert Sarah divulgou 
uma interpretação própria do motu 
proprio “Magnum principium”, que 
recentemente modificou o cânone 
838 do Código de Direito Canónico. 
(...)
Vale a pena lembrar que, na Igreja, 
a força normativa depende da 
autoridade do sujeito que emana 
uma lei, e que o poder legislativo está 
ligado ao múnus episcopal. Cada 
bispo diocesano goza da plenitude do 
poder normativo em relação ao povo 
que lhe foi confiado. No entanto, o 
Concílio Vaticano II explicou que não 
se trata de um poder pessoal, mas 
sim de um efeito da comunhão que 
caracteriza o múnus de cada bispo 
como membro do colégio episcopal.
Desse modo, cada Igreja particular 
faz parte da Igreja universal, sendo 
que o poder normativo próprio de 
cada bispo diocesano se une ao de 
todos os outros bispos em comunhão 
com o de Roma. O vínculo também 
se realiza através de diversas formas 
de conexão entre bispos diocesanos. 
Nesse sentido, o Concílio valorizou 
as Conferências Episcopais nacionais 

em relação a outros sujeitos 
agregadores que remontam ao 
tempo, como as regiões eclesiásticas 
e os concílios locais.
As funções atribuídas às 
Conferências Episcopais prevêem 
uma competência legislativa especial 
limitada a casos bem determinados. 
O cânone 838 é um desses casos e 
constitui um  
exemplo  
da dialéctica 
normativa que, 
de forma simples, 
podemos definir como 
equilibrada entre 
centro e periferia.  (...)
A reforma do cânone 
838, portanto, deve 
ser entendida como 
a especificação 
canónica de um 
desígnio mais amplo 
de restituição da 
liturgia à sua função 
comunicativa da 
mensagem de 
salvação, que vai 
além da “guerra das 
traduções”. Noutra 
altura poderíamos dizer Roma 
locuta, causa finita est, mas os 
tempos mudaram; assim, o cardeal 
Sarah, prefeito da Congregação 
para o Culto Divino e Disciplina dos 

É preciso interpretar o direito canónico à luz do Concílio Vaticano II

Pierluigi Consorti
professor| especializado em direito eclesiástico

Sacramentos do Vaticano, acreditou 
que era oportuno manifestar a sua 
humilde — embora cardinalícia — 
opinião e assinalar a sua oposição 
pessoal. De facto, ele considera 
que a reforma não mudou nada 
e tenta uma desesperada defesa 
da equivalência canónica entre 
recognitio e confirmatio.
Na sua opinião, a reforma, 

pelo contrário, 
fortaleceu o papel 
da Congregação, 
que não só deve 
“reconhecer as 
adaptações”, mas 
também “confirmar 
a fidelidade das 
traduções”. No 
primeiro caso, 
portanto, o papel 
censório permanece 
inalterado e, no 
segundo, chega 
mesmo a ser 
ampliado.
Essa interpretação 
formalista trai 

o espírito de reforma e 
opõe-se abertamente à mente do 
legislador. A resistência cardinalícia 
expressa uma visão centralista, curial 
e anticonciliar da Igreja. Esta visão é 
expressa no fim do seu texto, quando 
compara de forma paternalista 

a relação entre a Sé Apostólica 
e as Conferências Episcopais “à 
responsabilidade do professor em 
relação ao estudante que prepara 
uma tese ou, simplesmente, dos pais 
em relação aos trabalhos de casa dos 
filhos”.
Essa visão pequenina da Igreja 
confere a imagem de um “prefeito 
pequeno”, apto talvez a desempenhar 
tarefas executivas, mas certamente 
longe de encarnar a função de serviço 
à comunhão episcopal que deveria 
caracterizar o seu papel.
Essa circunstância, mais uma vez, 
leva a pensar na ignorância do Direito 
Canónico e na sua instrumentalização 
como meio de conservação do poder. 
Uma boa ferramenta para manter o 
passado e condicionar o futuro, útil 
até mesmo para resistir ao Espírito 
que ainda sopra na Igreja.
Não precisamos de batalhas de 
rectaguarda. Não nos adiantam 
cardeais resistentes: precisamos 
de um Direito Canónico periférico, 
que fale as línguas dos homens e 
das mulheres para ajudar a viver 
o Evangelho; precisamos de uma 
liturgia que exprima o mistério de 
Cristo na vida da Igreja; precisamos 
de adaptar as instituições às 
exigências do nosso tempo para 
favorecer a união dos fiéis em Cristo. 
Precisamos de conversão.
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JOSÉ LIMA
padre | Professor

incenso
Teologia simplificada

sujo, assim o incenso purifica também 
o ambiente do ar que se respira, o 
que existia no Egipto na purificação 
no culto dos mortos, onde, além da 
purificação, sublinhava o sentido da 
vida, prolongando-a depois da morte 
física, o que se pode verificar sobretudo 
na arte da mumificação.
De forma particular em religiões 
politeístas, a queima do incenso tem a 

c
onhece-se como resina 
aromática, extraída de 
um arbusto, o pitósporo 
na Ciência Botânica. 
O incenso conhece-se 
entre nós sobretudo 

na Liturgia solene, na qual os 
aromas deste perfume (de alguns 
grãos queimados) sobem para 
o Céu como as preces dos fiéis, 
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e a sacralidade daquilo que se 
incensa (IGMR, 276). 
As oscilações do turíbulo ou seus 
movimentos (=ductos) requerem 
alguma dignidade para que o rito 
não pareça desleixado: respeite-
se o senso comum e a arte de 
celebrar (ars celebrandi). O 
movimento simples (um ducto) 
faz-se mormente na incensação do 
altar da celebração eucarística e à 
volta de um cadáver na celebração 
exequial para significar o desejo 
de que a alma do justo entre na 
Glória de Deus. O movimento duplo 
faz-se em relação a relíquias ou 
imagens de santos, ao passo que o 
movimento com três ductos se faz 
diante do Santíssimo Sacramento, 
das relíquias da Santa Cruz e 
noutros ritos previstos na IGMR, 
277.
As incensações nas celebrações 
emprestam à Liturgia aquele 
silêncio sagrado que ajuda a alma 
dos fiéis a entrar no silêncio, 
onde Deus fala; neste sentido, a 
Pastoral promoverá estes ritos 
com sentido crítico, sobretudo 
nas solenidades. Num ambiente 
de pós-modernidade tendente a 
agredir com barulho excessivo o 
silêncio divino (Cardeal R. SARAH 
017: 74), a incensação presta-se 
a uma profunda atitude da alma, 
que o crente facilmente adoptará 
deixando-se inundar pelo silêncio 
divino. O Incenso poderá ser um 
rito pedagógico do silêncio.

magia de pacificar a cólera dos deuses, o 
que também no monoteísmo entrou no 
ritual da expiação.
Muito usado nas Liturgias Ortodoxas, 
entre nós (Liturgia Romana Católica) 
é usual nos pontificais do bispo e 
particularmente na Eucaristia de 
Páscoa (Tríduo 
Pascal), Pentecostes 
e Natal, as grandes 
celebrações anuais 
que estruturam o Ano 
Litúrgico. Também 
se usa incenso 
nas Celebrações 
Exequiais em torno 
do cadáver na última 
encomendação. E 
ainda nos pontificais 
de ordenação de 
bispos e presbíteros, 
e nos votos solenes 
das congregações 
religiosas. 
Não se usa de forma 
ostentativa, mas 
sempre para maior 
Glória de Deus, 
exprimindo a elevação 
dos fiéis em oração ou 
denotando o respeito 
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sempre que o bispo, presbítero ou 
diácono procedem à incensação 
(IGMR, 276). 
Nas religiões antigas, o incenso 
era muito comum. Entre os povos 
antigos, o incenso era utilizado 
sobretudo para apaziguar os 
deuses e diante dos mortos, na 
esperança relativa à sua vida 
no Além. No Império Romano 
era usado nos ritos do culto ao 
Imperador. Na Igreja primitiva, 
à medida que esta se alargava 
das fronteiras do Império, 
muitos testemunhas deram a 
sua vida diante de perseguidores 
que exigiam a incensação ao 
Imperador, como se fosse um 
deus. A renúncia a tal ritual 
valia o martírio pela fé. A Igreja 
consolidava-se.
Ainda hoje também a ele se 
recorre sempre que o odor de 
locais não é agradável, coisa 
que era muito comum no 
Judaísmo, com o sacrifício de 
carnes de animais: o incenso 
aromatizava os lugares de culto 
e a assembleia podia participar 
mais devotamente. Como a 
água purifica e lava quem está 
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A irmã Ana recorda os seus tempos de catequizanda, em 
que a catequese se fazia na igreja, orientada pelo padre. 
Hoje, é ela a catequista. Hoje, os tempos são outros. 
Mais do que ensinar conteúdos, explica a coordenadora 
do Departamento Arquidiocesano da Catequese, Rosa 

Pires, procura-se “levar à comunhão íntima” com Deus e a um 
envolvimento com a comunidade. Esta tarefa, defende Rosa, deve 
ter também como alvo os pais, para que redescubram “a fé que 
estava adormecida há algum tempo” e renovem a sua “adesão a 
Jesus Cristo”.

filipa correia
Fotos: Flávia Barbosa

propõe um itinerário com diferentes 
conteúdos para os respectivos anos. 
Vai complementando com outros 
materiais, mas o importante, defende, 
é “transmitir o amor de Jesus e fazer 
com que o levem a todas as pessoas, 
é levá-los a ser testemunhas de 
Jesus, da Sua mensagem, do amor 
de Deus”. Recorda os seus tempos de 
catequizanda, em que a fé inabalável 
dos pais a fez herdar um gosto 
particular pela catequese. Terminado 
o seu percurso, acompanhava os 
irmãos mais novos, o que fez com 
que frequentasse as sessões por um 
período mas longo que o habitual. 
“Mas a catequese era diferente, punha-
-se duas filas de crianças na igreja 
e era o padre que dava a catequese, 
com uma cana na mão! Percorria as 
fileiras e perguntava, por exemplo: 
«Quantos são os mandamentos?». 
Quem não soubesse, levava uma 
canada!»”, conta. Admite, entre risos, 
que mesmo assim gostava de ir. Hoje, 
os tempos são outros. A coordenadora 
do Departamento Arquidiocesano 
da Catequese, Rosa Pires, também é 
catequista “há muitos anos”. “Comecei 
demasiado cedo”, confessa. Fez o 
percurso habitual de catequese, a festa 
da fé e aí terminou o seu percurso 
de catequizanda. Assim era no seu 
tempo. Depois ficou a ajudar os 

catequistas, com apenas 13/14 anos. 
Nunca parou. Até hoje, com 37 anos. 
Grávida de gémeos, admite que este 
vai ser o seu primeiro “ano sabático”. 
Tem acompanhado, sobretudo, 
adolescentes. Fez o curso de iniciação 
e o curso geral, que inclui um período 
de estágio de um ano. A “auto- 
-formação”, explica, tem sido uma 
constante, assim como o trabalho na 
comunidade, que contempla reuniões 
mensais com os restantes catequistas 
do arciprestado de Cabeceiras de 
Basto, onde discutem a programação e 
fazem formação em torno da Palavra e 
da oração. Explica que o Secretariado 
Nacional da Educação Cristã (SNEC) 
sugere um percurso de 10 anos, com 
um guia para o catequista e um livro 
para os catequizandos. “Para cada 
ano temos uma série de catequeses 
em que nos são apontados objectivos 
e uma proposta para orientarmos os 
encontros”, explica. Dos cerca de 8 
mil catequistas que a coordenadora 
estima existirem na Arquidiocese 
— considerando as bases de dados 
existentes — nem todos seguem 
este percurso. Há paróquias que 
“têm uma dinâmica própria”, 
indica. Acredita que a criatividade é 
fundamental, sobretudo nas sessões 
com adolescentes. “Tem de haver 
alguma novidade para captar a atenção 

Catequese: 
Muito mais 
que uma sala 
de aula

UM AMIGO CHAMADO JESUS
“Deus precisa de mim, muito mais do 
que possas imaginar. Deus precisa de 
mim muito mais que a Terra… Precisa 
de mim muito mais que os astros… 
Deus precisa de nós muito mais do 
que possas imaginar”, cantam as 
cinco crianças de 9 anos, juntamente 
com a catequista, a irmã Ana Granja. 
“Deus precisa de mim para quê?”, 
questiona a catequista. Para levar o 
amor às outras pessoas, aos vossos 
pais, aos vossos colegas nas aulas, a 
todas as pessoas com quem viveis, 
não é?”, questiona. Zenaida está na 
quarta classe. Escuta atentamente a 

irmã Ana, no Colégio Leonardo Da 
Vinci. Gosta “muito” da catequese. 
Já aprendeu quem é Jesus. “É nosso 
Pai, é nosso irmão, é nosso amigo”, 
conta. Costuma conversar com Ele. 
Ainda hoje Lhe pediu “boa sorte” para 
o teste. Quer tirar boa nota e pediu ao 
“amigo” que a ajudasse a “ter um teste 
impecável”. Os conteúdos aprendidos 
já são muitos. “Aprendemos os 
sacramentos”, diz. “E as orações”, 
acrescenta a colega Lara. Questinadas 
sobre o que aprendem na catequese, 
a resposta é unânime: “A ser boa, 
simpática, amiga e alegre”. A irmã Ana 
guia-se pelo livro da catequese, que 
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deles… e muita imaginação!”, diz. Para 
além disso, considera fundamental 
construir uma relação de intimidade, 
que dê lugar ao diálogo e à partilha 
e a uma proximidade com Jesus 
Cristo. Afinal, resume, “o objectivo da 
catequese é levar à comunhão íntima 
com o Senhor Jesus”.

“TU ACREDITAS MESMO NISSO?  
ESTÁS A BRINCAR…”
“O Evangelho foi escrito por quantos 
homens?”, pergunta a irmã Ana à 
plateia atenta. “Quatro!”, responde 
Lara, convicta. “Exactamente”, 
prossegue a professora, “Mateus, 
Marcos, Lucas e João, e amanhã é dia 
de S. Lucas”. “Mas ele não morreu já?”, 
lança um dos miúdos. “Morreu, sim, 
há muitos anos, mas no dia em que os 
santos morreram celebra-se a Festa 
do santo, que está no Céu”, explica 
a catequista. Pensativo, ocorre-lhe 
outra questão: “E quando eu morrer, 
eles também vão celebrar?”. “Quando 
as pessoas morrem, os familiares 
podem celebrar esse dia, mas a Igreja 
não, a Igreja só celebra o dia em que 
os santos morrem. Mas no dia 1 de 
Novembro celebra-se a Festa de Todos 
os Santos, que não se sabe quem são, 
há muitos santos que não estão nos 
altares, que se dedicam a fazer o bem, 
por isso quem for bom celebra também 
o seu dia”, conclui a irmã. Sem mais 
questões, avança-se para a doutrina 
sobre os Mistérios. À parte uma certa 
dose de curiosidade, a catequista 
explica que os “mais pequeninos vão 
ficando com tudo o que lhes é dito”. 
Já os maiores “têm mais questões”. A 
temática da compatibilidade entre fé 
e ciência vai suscitando algumas das 
dúvidas com que os adolescentes a 
confrontam. Rosa admite que algumas 
das questões que os adolescentes lhe 
colocam são “mais para provocar 
do que propriamente dúvidas”, mas 
considera haver alguma ignorância a 
nível religioso, e até mesmo no que diz 
respeito ao significado das palavras. 
Há também muitos adolescentes “no 
limbo”, hesitantes em assumir certos 
temas como verdade. A ressurreição 
e a concepção virginal de Maria são 
alguns exemplos que enumera. Às 
vezes, confrontam-na: “Tu acreditas 
mesmo nisso? Estás a brincar…”. “Aí o 
nosso testemunho é muito importante”, 
explica. Para Rosa é mais desafiante 
e cativante trabalhar com os mais 
crescidos, que estejam a frequentar o 
9.º ou 10.º ano, com quem é possível 
“discutir, construir”. “É interessante e 
aprendemos imenso com eles”, conta. 
Procura criar diferentes dinâmicas, 
dentro e fora da sala. “A catequese 
não é só estarmos ali a ouvir e discutir 

coisas, é muito mais do que isso”, diz. 
Visitar pessoas que vivem isoladas, que 
não podem sair de casa, leva os jovens 
a um contacto com a realidade que a 
catequista acredita ser muito positivo: 
“Um pouco do nosso tempo dedicado ao 
outro faz a diferença na vida do outro e 
na nossa”. Rezar diante do Santíssimo é 
outra das actividades “fora da sala” que 
Rosa pratica com os jovens. O trabalho 
e envolvimento com a comunidade é 
também fundamental ao longo de todo 
o percurso, já que é “uma das tarefas 
da catequese”. Vem-lhe à memória 
a Via Sacra, cuja preparação envolve 
os restantes paroquianos. Trabalham 
os textos, encenam, ensaiam e depois 
levam a catequese para a rua, com 
o apoio e colaboração de todos. “A 
catequese de facto tem uma série 
de conteúdos. É importante haver 
discussão e partilha, mas também é 
preciso tempo para rezar, para estar 
com outros, para a solidariedade. É isso 
que procuramos fazer”, diz.

CATEQUESE PARA FILHOS… E PAIS!
“Este ano vocês vão receber a Bíblia 
numa cerimónia na Igreja, e para o ano 
vamos trazer a Bíblia todos os dias aqui 
para a catequese”, explica a irmã Ana 
aos miúdos. “Mas quem é que nos vai 
dar a Bíblia?”, questiona um deles. “É 
o padre, numa cerimónia muito bonita, 
que é a entrega da Palavra, porque na 
Bíblia está a Palavra de Deus”, explica. 
Os cinco catequizandos que a escutam 
fazem parte do grupo cada vez mais 
restrito de crianças que continuam a 
catequese após o terceiro ano, altura 

em que celebram a primeira comunhão. 
“Há muitos pais que depois da primeira 
comunhão acham que já está tudo 
feito, está terminada a catequese. E 
não! A primeira comunhão é o início”, 
desabafa a catequista. A coordenadora 
do Departamento Arquidiocesano 
da Catequese concorda. Rosa revela 
que a tendência geral é para “haver 
grupos muito grandes até ao terceiro 
ano, porque é a festa”, e depois haver 
“um decréscimo”. Para a catequista, 
a solução passa por envolver os 
pais, aproveitando os momentos em 
que vão levar ou buscar os filhos à 
catequese para fazer algum “trabalho de 
evangelização”. No que toca às crianças 
que cumprem todo o percurso de 
catequese, a experiência de Rosa diz-lhe 
que o acompanhamento por parte dos 
pais é cada vez menor. Acredita que o 
“rezar em casa e levar os filhos à missa” 
já remonta a outros tempos. “Isso foi-se 
perdendo. Os avós ainda vão fazendo, os 
pais muito pouco”, diz. Mas considera 
ser também função do catequista cativar 
o interesse dos pais: “Eles estão na 
medida em que nós temos a capacidade 
de os envolver e os chamar a estar, e 
se os conseguirmos ter como parceiros 
no nosso trabalho, eles fazem a parte 
deles”.
A “catequese familiar” é já uma 
realidade em algumas paróquias. 
Existem várias propostas, uma delas 
apresentada pelo SNEC, que se 
estende do primeiro ao sexto ano. 
De acordo com esse modelo, explica 
Rosa, “numa semana pais e filhos têm 
catequese na paróquia, na seguinte são 
os pais que trabalham com os filhos 
em casa, e assim sucessivamente”. 

Depois, prossegue, 
“uma vez por mês 
há uma participação 
especial na eucaristia 
por parte dos pais e 
dos filhos, uma vez que 
se trabalha um tema 
em quatro semanas”. 
A coordenadora 
do Departamento 
Arquidiocesano da 
Catequese destaca os 
“resultados positivos” 
da implementação deste 
modelo em algumas 
paróquias, com o 
envolvimento dos pais 

enquanto catequistas. Acredita que 
grande parte dos pais frequentou 
uma catequese em que se trabalhava 
mais “o saber” do que a “relação”, 
por isso este modelo permite 
também ajudá-los a “redescobrir a 
fé que estava adormecida há algum 
tempo” e renovarem a sua “adesão 
a Jesus Cristo”. Rosa admite que o 

mais importante é encontrar o modelo 
que se adeque a cada realidade em 
concreto. Em paróquias com um 
número muito reduzido de crianças, 
por exemplo, este modelo não será 
tão exequível. O importante, defende, 
é “criar condições para trazer os pais 
para a vida da comunidade e, à medida 
que se vão envolvendo, dar-lhes 
ferramentas para irem aprofundando 
a fé”. É apologista de “propor” e nunca 
“forçar”. Chamar os pais através “de 
um convívio ou de uma sardinhada” 
poderá ser, a seu ver, o primeiro passo 
para a criação de um grupo que vá, 
cada vez mais, desejando “conhecer e 
viver a fé”.
Confrontada com diversas situações 
em que as crianças abandonam a 
catequese no terceiro ano e mais 
tarde regressam, reflecte sobre uma 
alternativa ao actual percurso de 10 
anos. “O que é que nos interessa? Que 
eles façam este processo de adesão a 
Jesus Cristo, que se integrem na vida 
da comunidade, mas isso não significa 
que tenham que ter um encontro de 
catequese todas as semanas numa sala 
com um catequista”, refere. Propõe, 
em alternativa, pensar “uma série de 
actividades” para serem desenvolvidas 
com as crianças e jovens, que os 
mantenham “ligados”, para que, ao 
atingirem a maturidade, possam 
fazer um “processo de formação e 
preparação efectiva para a celebração 
da confirmação da fé”. Considera que a 
maioria dos jovens de hoje quando são 
crismados “não estão efectivamente 
comprometidos com a vida da 
comunidade, não permanecem na 
comunidade”. E a questão que coloca 
é: “Será que alguma vez lá estiveram?”.



6 LITURGIA IGREJA VIVA

LITURGIA da palavra

XXXI domingo 
comum a

Leitura I Mal 1, 14b – 2, 2b.8-10 
Leitura da Profecia de Malaquias 
Eu sou um grande Rei, diz o Senhor do Universo, e o meu nome é temível entre as 
nações. Agora, este aviso é para vós, sacerdotes: Se não Me ouvirdes, se não vos 
empenhardes em dar glória ao meu nome, diz o Senhor do Universo, mandarei sobre vós 
a maldição. Vós desviastes-vos do caminho, fizestes tropeçar muitos na lei e destruístes 
a aliança de Levi, diz o Senhor do Universo. Por isso, como não seguis os meus caminhos 
e fazeis acepção de pessoas perante a lei, também Eu vos tornarei desprezíveis e abjectos 
aos olhos de todo o povo. Não temos todos nós um só Pai? Não foi o mesmo Deus que 
nos criou? Então porque somos desleais uns para com os outros, profanando a aliança 
dos nossos pais?

SALMO RESPONSORIAL Salmo 130 (131)
Refrão: Guardai-me junto de Vós, 
na vossa paz, Senhor.

Leitura II 1 Tes 2, 7b-9.13
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo 
aos Tessalonicenses
Irmãos: Fizemo-nos pequenos no meio de vós. Como a mãe que acalenta os 
filhos que anda a criar, assim nós também, pela viva afeição que vos dedicamos, 
desejaríamos partilhar convosco, não só o Evangelho de Deus, mas ainda a 
própria vida, tão caros vos tínheis tornado para nós. Bem vos lembrais, irmãos, 
dos nossos trabalhos e canseiras. Foi a trabalhar noite e dia, para não sermos 
pesados a nenhum de vós, que vos pregámos o Evangelho de Deus. Por isso, 
também nós damos graças a Deus sem cessar, porque, depois de terdes ouvido 
a palavra de Deus por nós pregada, vós a acolhestes, não como palavra humana, 
mas como ela é realmente, palavra de Deus, que permanece activa em vós, os 
crentes. 

EVANGELHO Mt 23, 1-12 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Mateus
Naquele tempo, Jesus falou à multidão e aos discípulos, dizendo: “Na cadeira de 
Moisés sentaram-se os escribas e os fariseus. Fazei e observai tudo quanto vos 
disserem, mas não imiteis as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Atam fardos 
pesados e põem-nos aos ombros dos homens, mas eles nem com o dedo os querem 
mover. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens: alargam os filactérios e 
ampliam as borlas; gostam do primeiro lugar nos banquetes e dos primeiros assentos 
nas sinagogas, das saudações nas praças públicas e que os tratem por «Mestres». Vós, 
porém, não vos deixeis tratar por «Mestres», porque um só é o vosso Mestre e vós sois 
todos irmãos. Na terra não chameis a ninguém vosso «Pai», porque um só é o vosso 
pai, o Pai celeste. Nem vos deixeis tratar por «Doutores», porque um só é o vosso 
doutor, o Messias. Aquele que for o maior entre vós será o vosso servo. Quem se exalta 
será humilhado e quem se humilha será exaltado”.

CONCRETIZAÇÃO: Jesus continua a dar-nos indicações para o caminho 
da nossa vida cristã, nomeadamente na relação séria, coerente, disponível 
e humilde com os outros. Porque estas atitudes são sinais de esperança e 
estando à distância de um mês do início do novo Ano Pastoral, poderá ser 
oportuno dar de novo destaque ao respectivo logótipo, podendo colocar-se 
junto dele um arranjo simples de flores brancas, que tendam para o raso.

itinerário

Sugestão de cânticos
— Entrada: O Senhor é minha luz e salvação, F. Santos, NCT 224
— apres. dons: O Filho do homem não veio para ser servido, F. Santos
— Comunhão: Eu estou à porta e chamo, F. Silva, NCT 260
— Final: Louvai, louvai o Senhor, F. Silva, NCT 221

Eucologia
— Orações presidenciais: Orações próprias do XXXI Domingo do Tempo 
Comum (Missal Romano, 423).
— Prefácio: Prefácio dos Domingos do Tempo Comum IX (Missal 
Romano, 484).
— Oração Eucarística: Orações Eucarística III (Missal Romano, 529ss).

Viver na Esperança
Deixando a Palavra de Deus orientar a nossa vida, vamos repetir, durante 
cada dia desta semana, a frase “aquele que for o maior entre vós será 
o vosso servo”. Que esta Palavra nos ilumine, para vivermos de forma 
coerente e humilde a relação com os nossos semelhantes.

ATITUDE
Acção de graças.

CARACTERÍSTICA
A humildade garante a esperança.

“O MAIOR ENTRE VÓS SERÁ O 
VOSSO SERVO.”

E S P E R A R  C O N T R A  T O D A  A  E S P E R A N Ç A
R O M A N O S  4 ,  1 8
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O Trigésimo Primeiro Domingo (Ano A) dá a conhecer um Deus que ama e cuida 
de cada ser humano, sem excepção. Deus é Pai, Pai cheio de misericórdia, que 
nos criou e nunca abandona os seus filhos (primeira leitura). Nele, no seu amor, 
somos todos irmãos. E somos convidados a acolher a palavra de Deus (segunda 
leitura) como uma palavra activa que alimenta a nossa confiança filial (salmo) e a 
nossa esperança no amor divino. Para sermos dignos de tão grande amor, Jesus 
Cristo sugere que sigamos o caminho humilde do serviço: “Quem se humilha será 
exaltado” (Evangelho). O triunfo, ao contrário do que preconiza a nossa sociedade 
agressivamente competitiva, está na doação da vida.

“O maior entre vós será o vosso servo”
O evangelho segundo Mateus também é conhecido como o “evangelho da Igreja”: 
primeiro, porque é o único que inclui esta palavra (cf. Mateus 16, 18); depois, 
porque apresenta os problemas que existiam na comunidade cristã, não só a 
primitiva a quem se destina o texto, mas também às comunidades cristãs (igrejas) 
de todos os tempos.
As situações vivenciadas dentro da comunidade são iluminadas pelo modelo 
que é Jesus Cristo (a sua pregação e o seu estilo de vida) e pelo anti-modelo dos 
“fariseus”, figuras do que não deve ser a Igreja. Estes, mais do que um grupo 
religioso importante daquele tempo, surgem como símbolo das atitudes a evitar 
pelo discípulo de Jesus Cristo. Por isso, os alertas contra o farisaísmo não são, 
infelizmente, uma mera indicação histórica, mas para serem lidos no presente, 
para iluminar a nossa vida pessoal e comunitária.
A primeira parte do discurso é uma denúncia da hipocrisia farisaica, em 
contraponto com o novo estilo de vida inaugurado por Jesus Cristo. Ao mesmo 
tempo que reconhece a validade dos ensinamentos dos escribas e fariseus, o 
Mestre denuncia as acções contrárias aos ensinamentos: “Fazei e observai tudo 
quanto vos disserem, mas não imiteis as suas obras, porque eles dizem e não 
fazem”. Não servem como exemplo!
Jesus Cristo não se limita a denunciar o que considera hipócrita e injusto, mas 
apresenta também uma proposta. Esta é muito concreta: a palavra de Deus é para 
ser acolhida no coração, sem ostentações exteriores, até porque o mais importante 
é seguir a lógica do serviço. Este é o elemento que diferencia a comunidade cristã: 
“O maior entre vós será o vosso servo”.

A humildade garante a esperança
A comunidade cristã há-de compreender-se a si mesma como um “serviço” à 
transformação do mundo em direcção ao Reino de Deus. Sem esquecer que, em 
todo o trabalho pastoral, Deus faz muitíssimo mais do que nós, porque só a sua 
palavra pode transformar plenamente o coração de cada pessoa. A nós, compete- 
-nos acreditar na força da palavra e, com humildade, continuar a servi-la, pois essa 
é a garantia da nossa esperança. O ser cristão não se vive como uma honra, mas 
como dom da fé que nos permite reconhecer a Deus como Pai e os outros homens 
e mulheres como irmãos, a quem servimos com humildade, a começar pelos mais 
vulneráveis.

REFLEXÃO

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

elementos celebrativos a destacar
DESPERTAR A ESPERANÇA
[Introdução ao espírito celebrativo]
A grandeza do caminho não está na meta, mas na capacidade de 
o percorrer sem desfalecer. Neste sentido, Jesus propõe a todos 
a capacidade de nos relacionarmos de forma humilde, prudente, 
sábia e coerente. São grandes desafios, mas não deixam de ser 
estimulantes para quem celebra a fé com esperança. Por isso, 
abramos o nosso coração à insistência da voz de Deus, para que 
nos deixemos modelar segundo a sua Palavra. Celebremos com 
esperança!
 

ENRAIZAR A ESPERANÇA
[Dinâmica própria do Tempo Litúrgico]

Preparação penitencial
V/ Senhor, pelas vezes em que não fizemos a vossa vontade, 
Senhor, tende piedade de nós.
R/ Senhor, tende piedade de nós.
V/ Cristo, pelas vezes em que nos recusamos a servir com amor,
Cristo, tende piedade de nós.
R/ Cristo, tende piedade de nós.
V/ Senhor, pelas vezes em nos julgámos superiores aos outros,
Senhor, tende piedade de nós.
R/ Senhor, tende piedade de nós.

Proclamação da Palavra 
[Primeira Leitura] Embora neste texto se sinta que há unidade no 
texto (a voz de Deus e a do mensageiro identificam-se), podemos 
dividi-lo em dois blocos (assinalados por um “vós” e um “nós”). Uma 
pausa entre os dois blocos justifica-se plenamente. A leitura vive 
da força do discurso directo: o leitor saberá distinguir e assinalará 
as pequenas interpolações narrativas, do conjunto do texto: “Diz o 
Senhor do Universo”, tom narrativo, não enfático. No segundo bloco 
vêm as perguntas, ou melhor, as acusações em forma interrogativa. 
Evite-se lançar toda a carga interrogativa na última palavra. 
 
[Segunda Leitura] As frases longas põem dificuldades aos leitores, 
pelo que se exige uma melhor preparação. O primeiro esforço de 
compreensão do leitor será reduzir a frase à sua expressão mais 
simples. Deste modo, o leitor não se perderá no emaranhado de 
apostos e interpolações e saberá dar ênfase às unidades de sentido 
que estruturam a complexidade da frase. Cuidado com o verbo 
pregar (“prégar”), que deve ser pronunciado correctamente para 
assumir o sentido de anunciar.
 
[Apresentação dos Dons] Durante a apresentação dos dons podem 
ser levadas as oferendas (pão e vinho) e as lavandas ao altar, a partir 
do meio da assembleia. Neste momento, pode usar-se a seguinte 
admonição:
“Nós vos apresentamos, Senhor, esta toalha e o jarro de água, 
juntamente com o pão e o vinho. Recordam-nos o gesto de Jesus 
que lavou os pés aos discípulos com água e os limpou com uma 
toalha, no contexto da Última Ceia, aquando da Instituição da 
Eucaristia. Também nós desejamos ser continuadores do gesto de 
Jesus, servindo os outros sempre que necessário. Que o pão e o 
vinho em cada Eucaristia nos lembrem a simplicidade de vida e a 
necessidade de o imitar a partir do seu exemplo de amor. Aceitai, 
Senhor, as nossas ofertas”.

[Ritos da comunhão]
Procure-se cuidar nesta celebração, de modo particular, da oração do 
Pai Nosso: oração daquelas e daqueles que se sabem irmãs e irmãos 
em Jesus Cristo. Poderá ser cantado (sem alterações de letra!).
Ainda durante os ritos de comunhão pode dar-se particular atenção 
à resposta: “Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, 
mas dizei uma palavra e eu serei salvo”. Nós não existimos senão 
em relação, em aliança, em harmonia. Do mesmo modo que Deus 
Trindade é relação, amor. (...)

A versão completa do subsídio litúrgico encontra-se 
disponível em www.arquidiocese-braga.pt/liturgia/
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Fale connosco no

Leitor de Código

29.10.2017
CABAQUEIRA EM FAMÍLIA
16h30 / Centro Académico de Braga 
(CAB)

28.10.2017
“CAFÉ MEMÓRIA”
10h00 / Café Concerto do Centro 
Cultural Vila Flor (Guimarães)

TRAIL SOLIDÁRIO DE SANTA 
CATARINA
15h00 / Vila Nova de Famalicão

10% *
Desconto

     Livraria Diário do Minho

€

PVP“O padre Benjamim Bucquoy sonhava ser um biblista 
reconhecido e professor de Escritura no seminário 
diocesano e acaba pároco nos arredores de Paris, 
angustiado por guerras entre paroquianos, reuniões 
intermináveis que não servem para nada. Sente-se 
frustrado e afastado do seu sonho de salvar almas.
«Não posso mais. Prefiro desaparecer.»
É a nota deixada pelo padre Benjamim no dia do seu 
desaparecimento. Fugiu? E com quem? Há uma mulher 
envolvida? Negócios ilícitos? Suicidou-se? Porquê?“.
Esta é a sinopse do romance de Jean Mercier, descrito 
como um possível "momento na vida de muitos padres".

* Na entrega deste cupão. Campanha válida de 26 de Outubro a 02 de Novembro de 2017.

Jean  
mercier

senhor bispo,  
o pároco 
fugiu

12,
90

O programa Ser Igreja entrevista, esta semana, 
D. Francisco Senra Coelho, bispo auxiliar.

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

“Quanto tempo tens de andar para 
ter acesso a água? Aqui na zona de 
Thamela, em Itoculo, as famílias têm de 
andar em média 2/3h para ter acesso a 
uma fonte de água potável. Consegues 
imaginar a tua vida sem água?!”. Estas 
são as questões de Helena Ferreira, 
leiga missionária voluntária em Itoculo, 
Moçambique. Helena aproveitou o 
mês das missões para apresentar o 
novo projecto “Água é vida”, uma 
iniciativa de crowdfunding que tem 

como objectivo aproximar das pessoas 
um bem tão essencial como a água. 
Qualquer pessoa pode ajudar através 
do link https://ppl.com.pt/causas/
agua-e-vida.
Helena assinala que os projectos de 
crowdfunding têm várias vantagens, 
podendo os donativos serem feitos 
em qualquer valor a partir de 1€. 
Se o projecto não conseguir atingir 
100% de financiamento, o dinheiro 
é devolvido aos apoiantes.

crowdfunding “água é vida” pretende levar  
água a mais pessoas em moçambique

O evento “Hi-God — um dia com 
Deus” realiza-se no dia 25 de 
Novembro, este ano em Fafe. O 
encontro pretende juntar jovens 
e adultos ligados a qualquer 
movimento ou congregação da 
Arquidiocese e ao público em geral, 
com idade igual ou superior a 15 
anos. A actividade é coordenada 
pelo “Grupo Peregrinos” e este ano 
surge com o mote “DeZperta!”. 

Os responsáveis explicaram 
que o “Dez” se refere à décima 
edição e que o “DeZpertar” 
alude também ao tema do ano 
pastoral, a “Esperança”. O Grupo 
indicou ainda que o Centenário 
das Aparições de Fátima não 
será esquecido. As inscrições já 
se encontram abertas e podem 
ser efectuadas em www.hi-god.
blogspot.pt.

“Hi-God, um dia com deus” chega 
 à X Edição: DeZperta!

02.11.2017
CONCERTO "BUDDA POWER 
BLUES E MARIA JOÃO"
22h00 / Theatro Circo (Braga)


