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papa ligou para o 
espaço e falou com 
astronautas

O Papa Francisco falou, no dia 26 
de Outubro, com um grupo de seis 
astronautas da Estação Espacial 
Internacional sobre o “lugar do Homem 
no universo”. Na emissão que foi 
transmitida em directo pelo Centro 
Televisivo do Vaticano, o Pontífice 
mostrou curiosidade em perceber como 
é que quem está “lá em cima”, no espaço, 
encara questões fundamentais para a 
humanidade: “De onde vimos, para onde 
vamos?”. Francisco quis ainda saber o 
que motivou os homens a seguirem a 
carreira de astronautas.

cidadania e direitos 
iguais para acabar com 
violência religiosa

O professor e filósofo político Azmi 
Bishara afirmou, numa conferência 
promovida pelo Instituto de Doha 
para Estudos Superiores, no Qatar, 
que a solução para acabar com a 
discriminação e a violência religiosa no 
Médio Oriente passa pela “cidadania” e 
pelos “direitos iguais”. 
O debate concentrou-se na violência 
sobre os cristãos, nomeadamente no 
Egipto e no Iraque, e os participantes 
afirmaram que a perseguição aos 
cristãos na região não se resolve “com 
varinha mágica”.

nova responsável da 
oms quer medicamentos 
para todos

A nova responsável pela área dos 
medicamentos, vacinas e produtos 
farmacêuticos da Organização Mundial 
da Saúde (OMS), Mariângela Simão, 
ambiciona uma “nova parceria com 
políticas públicas e vontade política 
para tornar os medicamentos 
acessíveis aos que necessitam deles”. 
Em declarações à Rádio das Nações 
Unidas, a médica brasileira disse que 
vai “trabalhar também com os países de 
língua portuguesa em África, uma das 
prioridades da agência da Organização 
das Nações Unidas”.

DR DR

PAPA FRANCISCO
@pontifex_pt

29 de Outubro de 2017
Convido-vos a terem o olhar fixo no 
Senhor Jesus Cristo para aprender 
com Ele a amar com todo o coração.

28 de Outubro de 2017
Leve no coração os sofrimentos de 
cada ser humano. Na oração, leve 
todos a Deus.

D. JORGE ORTIGA
@djorgeortiga

29 Outubro de 2017
Podemos correr o risco de sermos 
pessoas correctas e cumpridoras, 
sem nunca termos amado. 

dr

IGREJA UNIVERSAL

O Papa Francisco recebeu no passado 
dia 26 de Outubro professores e 
estudantes da Universidade Católica 
Portuguesa (UCP) acompanhados 
pelo Patriarca de Lisboa, D. Manuel 
Clemente. O Pontífice explicou que 
na sua recente viagem a Portugal 
esteve apenas em Fátima, não 
tendo tido oportunidade de visitar a 
instituição, que este ano festeja o seu 
50.º aniversário. Por este motivo, 
decidiu receber uma delegação da 
UCP no Vaticano.
“Por natureza e missão, vocês são 
«universidade», isto é, abraçam o 
universo do conhecimento no seu 
significado humano e divino para 
garantir essa visão de universalidade 
sem a qual a razão, resignada 
aos modelos parciais, renuncia 
à sua maior aspiração: perseguir 
a verdade”, disse Bergoglio, 
discursando em espanhol.
“À vista da grandeza do seu saber 
e do seu poder, a razão cede 
perante a pressão dos interesses e 
a atracção da utilidade, acabando 

por reconhecê-los como seu último 
critério. No entanto, «quando o ser 
humano se rende às forças cegas 
do inconsciente, das necessidades 
imediatas, do egoísmo, a sua 
liberdade adoece. A sua liberdade 
adoece quando se entrega às 
forças cegas do inconsciente, das 

papa francisco: “Não se vai para a universidade por dinheiro ou carreira”
uma ética sólida, uma cultura e uma 
espiritualidade que lhe ponham 
realmente um limite e o contenham 
dentro de um lúcido domínio de si.» 
(Laudato Si’)”, continou.
“De facto, a verdade significa mais 
do que o saber: o conhecimento 
da verdade tem como finalidade o 

Não são sinónimos. Ajudamos a 
ver esta preparação como sinal de 
maior responsabilidade perante 
os problemas de hoje, perante o 
cuidado do mais pobre, perante o 
cuidado do meio ambiente? Não 
basta realizar análises, descrições 
da realidade; é necessário gerar 
espaços de verdadeira pesquisa, 
debates que gerem alternativas 
para as problemáticas de hoje. 
Como é necessário descer ao 
concreto!”, referiu.
De seguida, o Papa frisou que 
a comunidade académica da 
Universidade Católica Portuguesa 
é “católica” e “portuguesa”. Uma 
identidade católica que, citando 
a Veritatis Splendor de João 
Paulo II, ajuda os seus membros 
a “compreender a dimensão 
moral, espiritual e religiosa na sua 
pesquisa e a avaliar as conquistas 
da ciência e da tecnologia na 
perspectiva de toda a pessoa 
humana”, evitando assim o abraçar 
de uma religião equivocada, que 
“estabelece como último critério a 
pressão dos interesses e a atracção 
de utilidades”.

*artigo de Iacopo Scaramuzzi, 
publicado por Vatican Insider a 
26-10-2017. Tradução por CEPAT. 
Adaptação de DACS.

vatican insider
(redacção)

portal de informação religiosa do jornal "la stampa"

necessidades imediatas, do egoísmo, 
da violência brutal. Neste sentido, 
ele está nu e exposto frente ao 
seu próprio poder que continua a 
crescer, sem ter os instrumentos 
para o controlar. Talvez disponha 
de mecanismos superficiais, mas 
podemos afirmar que carece de 

conhecimento do bem. A verdade 
torna-nos bons, e a bondade 
é verdadeira. É justo que nos 
interroguemos: Como ajudamos os 
nossos alunos a não olhar um grau 
universitário como sinónimo de 
maior posição, sinónimo de mais 
dinheiro ou maior prestígio social? 
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O problema da medida e do número 
ocupou uma parte significativa do 
pensamento arquitectónico e religioso 
de Dom Hans van der Laan (Leiden 
1904-1991)1  e originou textos nos 
quais o expõe alargadamente, sem 
porém serem de fácil compreensão. 
Ao tomar como opção de vida a 
consagração monástica sob a Ordem 
de Regra Beneditina, este mesmo tema 
da ordem passa a estar presente, não 

só intelectualmente como também na 
prática e ritmos quotidianos. O monge 
e arquitecto criou um sistema de 
proporções que denominou de número 
plástico2, desenvolvido para ordenar a 
sua arquitectura. 
Como sistema de proporções, o 
número plástico aponta no sentido 
da investigação perceptiva e 
fenomenológica, mais do que geométrica 
ou matemática. Interessa, mais do que 
compreender claramente de que modo o 
arquitecto o usava como instrumento de 
projecto, identificar nas obras a ordem 
formal de fundo.
Para van der Laan  era “mais importante 
medir do que contar”3. Neste sentido 
parece pesar mais a plasticidade do que 
o número. Interessa mais o significado 
da forma e a ordem de a compor. 

VAALS (II)

pedro cruz 
arquitecto

Uma vez que a sua arquitectura 
é essencialmente monástica, é 
importante ter presente que a 
regra [beneditina] encarrega-se 
da variabilidade que a natureza 
contém, não sendo necessário 
representá-la. É por este motivo 
que a regularidade e serenidade 
predominam nos conjuntos 
edificados. Como se a arquitectura 
se calasse porque a natureza é 
expressiva.
Ficar hospedado na abadia de 
Vaals4 permite entrar nestas 
questões. Dormi uma só noite mas 
o abrandamento do ritmo ditado 
pela cadência monástica dilata o 
tempo, tanto mais quanto o [meu] 
próprio sono foi desdobrado antes 
e depois das Matinas às 05h00. Os 
monges reúnem oito vezes na igreja 
para rezar a Liturgia das Horas e esta 
frequência é animada pela percepção da 
mudança no exterior. Apercebemo-nos 
do ciclo natural, observando através do 
lanternim quase contínuo a alternância 
da luz: da luminosidade da Hora Sexta 
ao breu das Matinas. A nave central é 
iluminada e as laterais, em penumbra, 
são tornadas deambulatório. Abaixo, 
na cripta, a gradação de luz vai da 
intensidade luminosa à escuridão total. 
O espaço de três naves desenvolve-se 
na tensão transversal entre os nichos 
laterais: a luz entra pelas janelas altas à 
esquerda e não chega de todo aos nichos 
à direita...
Houve tempo para folhear os livros; 
dos desenhos que ilustram o número 
plástico retenho dois: 1) o negro-
-com-bilha: representação gráfica 
com base na figura humana, na qual 
o que está a preto é o espaço que a 
rodeia, que portanto a molda – o 

homem deixa que a perfeição venha 
até ele, o divino vai-se sobrepondo ao 
humano. 2) os três posicionamentos 
do corpo humano: desenho reduzido ao 
purismo das geometrias e das formas, 
atribuindo-lhes um fundamento 
humano; a síntese em três formas 
não é alheia à relação trinitária – 
estabeleceria correspondências com 
o cubo e os paralelepípedos, como 
as seguintes: o cubo adireccional e 
entitativo correspondendo ao Pai, 
“Aquele que é”; o paralelepípedo deitado 
correspondendo ao Filho que encarna, 
desce entre os homens; o paralelepípedo 
de pé correspondendo ao Espírito que 
se eleva entre os homens e que eleva os 
homens.

(1) Cfr. Igreja Viva 14 de Julho de 2016 e 20 de Julho de 
2017
(2) Inicialmente explicado ao longo de dezasseis lições 
entre ’53 e ’56, teve a primeira publicação em francês “Le 
nombre plastique”, em Leiden, 1960.
(3) GIL, Paloma; “El destino del orden”; conferência, 
Ávila, 22 de Setembro de 2006 
(4) Abadia de S. Bento em Vaals (Holanda), 1956-68. 

paola verde

paola verde

paola verde
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C abeças rapadas cobertas por lenços, sobrancelhas 
pintadas, algumas lágrimas e muitos sorrisos. O espelho 
devolve-lhes uma imagem que não reconhecem, mas 
também a esperança de um dia voltarem a encontrar-se. 
Falam sobre o cancro da mama com a leveza de quem o 

vive todos os dias. E não se rendem à doença. “Tenho filhos para 
cuidar e quero vê-los crescer”, diz Raquel Mendes, a lutar contra o 
cancro há mais de quatro anos.

filipa correia
texto e Fotos

Braga, quer sobretudo aprender dicas 
“mais profissionais” para fazer as 
sobrancelhas. “Vamos pôr brilho?”, 
pergunta a maquilhadora. “Sim, tudo 
a que tenho direito”, responde. Antes 
de se ver ao espelho, a expectativa 
é muita. “Ao fim de meses vou ter 
sobrancelhas”, comenta, sem largar 
o sorriso que o batom vermelho veio 
destacar. Senta-se ao lado de Raquel. 
Não resistem a tirar “selfies”.
A enfermeira Teresa Caldas, do 
Hospital de Dia de Oncologia 
no Hospital de Braga, explica 
que a maioria dos protocolos de 
quimioterapia da mama provocam 
a queda do cabelo, das sobrancelhas 
e palidez. Conta que nas entrevistas 
iniciais às pacientes a questão da 
imagem é valorizada e abordada, 
já que “de uma forma geral, mexe 
muito” com as mulheres. “Há uma 
grande alteração em termos de 
imagem. Claro que há pessoas que 
valorizam mais que outras, há pessoas 
que gostam mais do natural do que 
do produzido, mas mesmo as pessoas 
mais simples não gostam que os 
outros vejam que elas estão doentes, 
por isso todas as formas de contornar 
e disfarçar esses sinais da doença são 
bem aceites”, revela. Raquel diz que já 
ficou careca por duas vezes ao longo 
dos tratamentos. Admira quem anda 
“com a cabecinha ao léu”, mas nunca 
andou assim. Por si, porque não 
gostava de se ver, e pelos “miúdos”. 

Quando soube que tinha cancro, em 
2013, o filho mais velho tinha 10 anos, 
o mais novo tinha 5. Raquel tinha 
sempre o cuidado de se maquilhar e 
colocar o lenço na cabeça antes de as 
crianças chegarem a casa. “Não queria 
criar esse choque para os miúdos”, 
explica.

DATAS QUE NÃO SE ESQUECEM
Margarida viaja até à última semana 
de 2016, quando lhe apareceu um 
nódulo na mama. Recorda a ecografia 
mamária e a biópsia que se seguiram, 
no dia 5 de Janeiro. Dia 23 descobriu 
que tinha cancro. Dia 14 de Fevereiro 
foi operada. Dia 16 de Março iniciou 
a quimioterapia. Dia 24 de Agosto 
terminou os tratamentos. Dia 25 de 
Setembro iniciou radioterapia. Datas 
que nunca mais esqueceu. Mas a data 
mais ansiada ainda está para vir. “Está 
tudo a correr bem, mas ainda estou 
no processo de cura”, diz. Recorda 
as iniciativas de sensibilização e 
luta contra o cancro da mama em 
que participou. Ia às caminhadas 
promovidas pela associação “Rosa 
Vida”, aos workshops e ao desfile de 
mulheres com cancro da mama. “Estava 
do outro lado, de perninha alçada, a vê-
las desfilar, e hoje estou do lado delas”, 
desabafa. Em Portugal há cerca de 6 
mil novos casos de cancro da mama por 
ano, ou seja, 11 novos casos por dia, de 
acordo com a Liga Portuguesa Contra 

BLUSH, RÍMEL, BATOM E… SOBRANCELHAS!
Raquel Mendes senta-se, recosta-se 
na cadeira, pronta para a sessão de 
maquilhagem. Munida de pincéis, a 
maquilhadora pergunta-lhe o que quer 
fazer. Raquel, vaidosa assumida, já ia 
maquilhada. Opta por transformar a 
maquilhagem de dia em maquilhagem 
de noite. “Logo à noite já digo ao meu 
marido que temos que ir jantar fora!”, 
diz, entre risos. Pede à maquilhadora 
para lhe “afinar” o nariz. Nada que 
um pincel com um blush num tom 
mais escuro não resolva. Segue-se o 
eyeliner, o rímel, o batom… Uma nova 
Raquel levanta-se da cadeira. Vê-se 
ao espelho. O reflexo devolve-lhe 
um sorriso. As luzes da penteadeira 
iluminam ainda mais o seu olhar 
satisfeito. Na plateia, sorriem perante 
o resultado. São todas mulheres, 

muitas de cabeça rapada, a maioria 
escondida pelo lenço. Margarida 
Grego prefere “assumir a careca”. É 
o marido que lhe rapa o cabelo todos 
os meses. Do grupo de mulheres que 
conheceu durante a quimioterapia, é a 
única que não usa lenço nem peruca. 
“Eu fui a única que assumiu a careca. 
E elas diziam que não era por elas, 
mas pelo que os outros podiam falar. 
Eu não me importei”, conta. Olha-
se ao espelho e não se reconhece: 
“Nós deixamos de ser nós… Ficamos 
sem sobrancelhas, ficamos com uma 
cor baça, de semana para semana a 
roupa deixa de nos servir”. De todos 
os efeitos da quimioterapia, a queda 
das sobrancelhas foi o que mais 
lhe custou. Hoje, no workshop de 
maquilhagem para mulheres vítimas 
de cancro da mama, no Hospital de 

Quando o 
espelho diz
    “cancro”
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o Cancro. Margarida nunca pensou vir 
a fazer parte das estatísticas. “A minha 
mãe faleceu precisamente com a minha 
idade, 55 anos, vítima de cancro. Isso foi 
marcante. O meu pai refez a vida dele. 
A mulher dele teve cancro também. 
Morreu numa Sexta-feira, foi enterrada 
no Domingo e na Segunda-feira eu 
soube que tinha cancro. Foi tudo muito 
seguido, muito violento. O cancro 
assim, da maneira como ele surge... O 
mundo cai, o chão foge-nos”, confessa. 
Mas está optimista quanto ao futuro, 
até porque o tumor foi detectado numa 
fase “muito inicial”. Sublinha, por isso, 
a importância de se fazer a palpação 
mamária. Foi assim que detectou o 
nódulo que a levou de imediato ao 
médico. A detecção precoce fez com que 
não tivesse que tirar a mama nem fazer 
esvaziamento axilar — remoção dos 
gânglios linfáticos da axila, através de 
cirurgia.
O percurso de Raquel foi diferente. 
Quando o cancro da mama foi 
detectado, estava numa fase mais 
avançada. “Fiz a mastectomia a 
28 de Maio de 2013, mastectomia 
radical modificada à esquerda, com 
esvaziamento axilar. Foram retirados 
16 gânglios linfáticos e um estava 
metastizado, ou seja, entrou na linfa”, 
conta. Domina os termos médicos 
e os aspectos técnicos relacionados 
com a doença, os diagnósticos e os 
tratamentos. Afinal, fazem parte do 
seu vocabulário desde 2013. Feito o 
diagnóstico, seguiram-se ciclos de 
quimioterapia e radioterapia e uma 
vigilância apertada de 3 em 3 meses. 
Uma forte dor de cabeça, náuseas, 
vómitos e a visão trémula levaram-
-na, pouco depois, ao hospital. Foi 
detectada uma lesão cerebral. Ficou 
em choque. “Avançaram logo com 
a craniotomia, a cirurgia cerebral 
para retirarem a lesão, a metástase”, 
recorda. Complementarmente, 
fez uma sessão de radiocirurgia, 
que é “radioterapia localizada”. 
Durante o ano de 2015, novas 
lesões cerebrais foram surgindo 
ciclicamente, acompanhadas das 
sessões de radiocirurgia. 2016, 
diz, foi um “ano positivo”, uma vez 
que até Agosto os exames médicos 
estiveram bem. Regressada da praia 
em Setembro, uma ressonância 
magnética detectou uma nova lesão 
cerebral. Em Novembro, um episódio 
convulsivo lembrou-a que o tumor 
ainda lá estava. Com duas novas 
lesões cerebrais, em Fevereiro de 
2017 foi alvo de outra craniotomia. 
Ainda não pôde respirar de alívio. A 
ressonância magnética que se seguiu 
indicou a presença de resíduo tumoral. 
“Fui sujeita a um novo tratamento, 
de radioterapia holocraniana, com 

exclusão dos hipocampos, que é a 
zona onde temos a nossa memória, a 
nossa capacidade cognitiva, portanto 
tentaram-me preservar essa zona, 
porque a radioterapia queima. O meu 
cérebro foi queimado!”, explica. Neste 
momento faz quimioterapia oral. De 21 
em 21 dias vai ao hospital, faz análises 
e, se os resultados assim o permitirem, 
leva a medicação para casa. Não sabe 
por quanto tempo assim será. Durante 
a fase de tratamentos, como o sistema 
imunitário fica mais debilitado, 
não pode ser submetida à cirurgia 
de reconstrução mamária. “É uma 
luzinha ao fundo do túnel”, diz. Por 
agora, são dois os seus desejos: “O 

primeiro é ter saúde, o segundo é fazer 
reconstrução”.

"E AGORA? QUEM NOS VAI APOIAR?"
Raquel e Margarida salientam 
o “excelente” acompanhamento 
hospitalar que têm tido. No entanto, 
alertam para a ausência de outro tipo 
de apoios necessários. “As próteses 
capilares, as próteses mamárias, o 
póprio sutiã para pôr as próteses, 
é tudo caríssimo”, explica Raquel. 
Para Margarida, tratamentos 
complementares como a naturopatia, 
homeopatia ou nutrição deveriam 
ser valorizados e disponibilizados, 
já que o preço a que são praticados 
não está ao alcance de todos. Outro 
aspecto que a preocupa relaciona-se 
com o acompanhamento após a alta 
hospitalar. “Nós enquanto estamos 
na quimio, na radioterapia, estamos 
focadas, mas e quando isto acaba? 
E agora? Quem nos vai apoiar?”, 
questiona. Foi com base nesta 
“lacuna” que há quatro anos surgiu a 
associação “Rosa Vida”, uma iniciativa 
da sociedade civil. O presidente, 
Paulo Morais, começou a contactar 
com muitas mulheres com cancro 
da mama no ginásio Gym Tónico, 
onde trabalha. Recorriam às aulas 
de hidroginástica — para ajudar na 
recuperação da mobilidade do braço nas 
situações em que é feito “esvaziamento 
ganglionar” – uma vez que a piscina que 
possuem é tratada com ultravioletas, 

sem recurso a químicos, aspecto 
importante para mulheres em processo 
de quimioterapia, cuja pele, corpo 
e cabelo se encontram debilitados. 
Sensibilizado para as questões 
relacionadas com o cancro da mama, 
Paulo decidiu organizar um workshop 
em Outubro, mês dedicado à doença, 
para dar a conhecer “o que existia em 
Braga no pós-operatório”. 
Seguiu-se a organização da “Pink Run”, 
uma caminhada de sensibilização e 
angariação de fundos, que logo na 
primeira edição contou com 800 
participantes e alguns patrocínios. 
Mais tarde, surgiu a ideia de 
organizar um desfile com mulheres 
mastectomizadas ou que tiveram 
cancro da mama. “Correu mesmo bem 
e o impacto na família foi muito forte. 
Houve maridos que me disseram que 
tinham voltado a apaixonar-se pelas 
mulheres depois de as ver desfilar. E 
elas começaram a ganhar auto-estima! 
As mulheres que desfilaram disseram-
-me, no fim: «Isto serviu para provar 
que afinal eu não devo fechar-me em 
casa, devo arranjar-me, devo mostrar-
-me, independentemente daquilo 
por que passei»”, conta. Raquel tem 
participado nos desfiles organizados 
pela associação. “Eleva-me a auto- 
-estima, a auto-confiança, sinto-me 
mais mulher, mais sexy, porque todos 
os dias me olho ao espelho e não gosto 
do que vejo”, confessa. A “Rosa Vida” 
passou de um conjunto de eventos em 
Outubro a uma associação que opera “o 
ano todo”. Paulo percebeu que muitas 
mulheres tiveram racaídas, depressões, 
problemas familiares ou económicos 
após a alta hospitalar. “Nessa altura 
elas já não são doentes oncológicas, 
o que acontece é que já não sabiam 
muito bem com quem contar”, explica. 
Para além do apoio económico para a 
aquisição de próteses, medicação ou 
para a prática de exercício, a associação 
fornece informação e encaminhamento 
e disponibiliza, através dos parceiros 
que foi angariando, “tabelas sociais” 
que facilitam o acesso a alguns serviços. 
“Aquilo que nós queremos é promover 
a integração mais rápida na vida social, 
profissional e pessoal, para que a 
pessoa volte a ter a sua vida tal como 
existia antes e chamar a sociedade civil 
a intervir, a ajudar”, resume.
Para Raquel, essa integração tem sido 
“uma luta constante”. “Desde 2013 
que não tenho descanso, sou sempre 
apanhada de surpresa com alguma 
coisa”, diz. Mas não deixa que o cancro 
tome conta da sua vida: “Tenho filhos 
para cuidar e quero vê-los crescer”. 
Emociona-se. O sorriso tenta contrariar 
as lágrimas. A amiga Margarida ajuda: 
“Olha que vais jantar com o teu homem, 
não estragues a maquilhagem!”. E 
despedem-se, ao som de gargalhadas.
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LITURGIA da palavra

XXXII domingo 
comum a

Leitura I Sab 6, 12-16 
Leitura do Livro da Sabedoria 
A Sabedoria é luminosa e o seu brilho é inalterável; deixa-se ver facilmente àqueles que 
a amam e faz-se encontrar aos que a procuram. Antecipa-se e dá-se a conhecer aos que 
a desejam. Quem a busca desde a aurora não se fatigará, porque há-de encontrá-la já 
sentada à sua porta. Meditar sobre ela é prudência consumada e quem lhe consagra as 
vigílias depressa ficará sem cuidados. Procura por toda a parte os que são dignos dela: 
aparece-lhes nos caminhos, cheia de benevolência, e vem ao seu encontro em todos os 
seus pensamentos. 

SALMO RESPONSORIAL Salmo 62 (63)
Refrão: A minha alma tem sede de Vós, meu Deus.

Leitura II 1 Tes 4, 13-14 (Forma breve)
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo 
aos Tessalonicenses
Não queremos, irmãos, deixar-vos na ignorância a respeito dos defuntos, para 
não vos contristardes como os outros, que não têm esperança. Se acreditamos 
que Jesus morreu e ressuscitou, do mesmo modo, Deus levará com Jesus os 
que em Jesus tiverem morrido. 

EVANGELHO Mt 25, 1-13
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Mateus
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola: “O reino dos 
Céus pode comparar-se a dez virgens, que, tomando as suas lâmpadas, foram ao 
encontro do esposo. Cinco eram insensatas e cinco eram prudentes. As insensatas, ao 
tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, enquanto as prudentes, com 
as lâmpadas, levaram azeite nas almotolias. Como o esposo se demorava, começaram 
todas a dormitar e adormeceram. No meio da noite ouviu-se um brado: «Aí vem o 
esposo; ide ao seu encontro». Então, as virgens levantaram-se todas e começaram a 
preparar as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: «Dai-nos do vosso azeite, 
que as nossas lâmpadas estão a apagar-se». Mas as prudentes responderam: «Talvez 
não chegue para nós e para vós. Ide antes comprá-lo aos vendedores». Mas, enquanto 
foram comprá-lo, chegou o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele 
para o banquete nupcial; e a porta fechou-se. Mais tarde, chegaram também as outras 
virgens e disseram: «Senhor, senhor, abre-nos a porta». Mas ele respondeu: «Em 
verdade vos digo: Não vos conheço». Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a 
hora”. 

CONCRETIZAÇÃO: Deus faz-se próximo de cada um de nós. Isso implica a 
nossa vigilância responsável. A Liturgia da Palavra traz-nos essa mensagem. 
Ele vem e deixa-se conhecer. Para traduzir este espírito de vigilância 
propomos que se faça um arranjo floral com dez gladíolos brancos, rodeando 
uma tina com água que tenha dez pequenas “luzes” a flutuar.

itinerário

Sugestão de cânticos
— Entrada: Pára, escuta e olha, F. Silva
— apres. dons: A tua voz ouvi, H. Faria
— Comunhão: Eu estou à porta e chamo, F. Silva
— Final: Vamos em paz e alegria, Az. Oliveira

Eucologia
— Orações presidenciais: Orações próprias do XXXII Domingo do Tempo 
Comum.
— Prefácio: Prefácio dos Domingos do Tempo Comum VI.
— Oração Eucarística: Orações Eucarísticas II.

Viver na Esperança
Durante esta semana, vamos estar vigilantes, procurando manifestar, com 
humildade, gratidão a Deus e aos outros, nomeadamente rezando pelos 
Seminários, seus formadores e alunos.

ATITUDE
Acção de graças.

CARACTERÍSTICA
A sabedoria da vigilância como base 
da esperança.

“VIGIAI, PORQUE NÃO SABEIS  
O DIA NEM HORA”
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O Trigésimo Segundo Domingo (Ano A) lembra que Deus promete reunir todos 
os povos na glória do seu Reino. Nem sempre pensamos nisto! É útil a luz da 
Sabedoria que “deixa-se ver facilmente àqueles que a amam e faz-se encontrar 
aos que a procuram” (primeira leitura). Este é tempo propício para nos situar na 
perspectiva da “vinda gloriosa de Jesus Cristo nosso Salvador”. Temos “sede” de 
Deus (salmo), desejo de ir ao seu encontro? Estamos preparados (Evangelho)? 
Somos habitados pela esperança da sua vinda (segunda leitura)? “Não fiquemos à 
margem desta marcha da esperança viva!” (EG 278).

Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora
Um dos momentos da celebração do casamento judaico consistia na ida do noivo 
com os amigos para a casa da noiva, que o aguardava com as suas amigas. Neste 
caso, Jesus Cristo diz que cinco das amigas da noiva foram “insensatas” porque 
não pensaram na possibilidade de o noivo chegar atrasado.
A diferença entre as “insensatas” e as “prudentes” não está em estarem acordadas 
ou a dormir, mas em terem ou não azeite para manter as lâmpadas acesas.
É provável que o primeiro objectivo seja animar a comunidade a continuar na 
prática das boas obras, apesar do aparente atraso do regresso de Jesus Cristo (a 
boda definitiva com a Igreja).
O texto também pode ser lido a partir do aqui e agora da nossa existência, uma vez 
que Jesus Cristo, antes da vinda definitiva, já vem muitas vezes ao nosso encontro, 
pelo que precisamos de estar preparados e despertos. Daí que o alerta tenha todo o 
sentido em cada momento presente: “Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora”.
Jesus Cristo vem a nós através dos Sacramentos, da Escritura, do bom exemplo 
dos outros, das salutares inspirações interiores que sentimos, da presença na 
assembleia dominical da comunidade… Estamos preparados? Somos prudentes? 
Temos “azeite” suficiente nas “lâmpadas” que nos permita viver tranquilos o 
tempo da espera: o “azeite” da fé, esperança e caridade?
Vigiar não é viver com medo, nem estar continuamente torturados pela angústia 
do que pode suceder. O cristão não deixa de estar comprometido com alegria 
e esperança nas mais diversas tarefas sociais e eclesiais. Aliás, é precisamente 
através das circunstâncias habituais da existência que Deus se torna presente para 
abastecer de “azeite” as nossas “lâmpadas”.

A sabedoria da vigilância como base da esperança
A prudência caracteriza-se pela capacidade em se deixar iluminar pela sabedoria 
da vigilância. Não basta pertencer ao grupo dos que esperam o noivo. O decisivo 
está na fidelidade da espera. As lâmpadas com azeite suficiente representam 
a fidelidade e a perseverança dos discípulos: são aqueles e aquelas que vivem 
repletos de esperança. Sempre que celebramos a eucaristia, proclamamos: “Vinde, 
Senhor Jesus!”; “anunciamos, Senhor, a vossa morte, esperando a vossa vinda 
gloriosa”. A eucaristia é o melhor alimento para o nosso caminho e o melhor 
despertador da nossa consciência, porque recorda a nossa origem e meta, a fonte 
da nossa esperança.

REFLEXÃO

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

elementos celebrativos a destacar

DESPERTAR A ESPERANÇA
[Introdução ao espírito celebrativo]
Iniciamos, hoje, a Semana de Oração pelos Seminários, com o lema 
“Fazei o que Ele vos disser” (Jo 2,5). O apelo de Maria, em Caná, 
sublinha o carácter imperativo do “fazer”, isto é, da necessidade 
de levar à prática a palavra escutada. Por isso, viemos ao encontro 
do Senhor, na Sua própria casa, com as lâmpadas do nosso coração 
acesas, pois temos sede da Sua Palavra!
No nosso tempo, os seminários representam um sinal de esperança 
para a Igreja e para o mundo, porque aqueles que neles se formam 
em ordem ao ministério sacerdotal serão expressão da presença de 
Jesus Cristo, o esposo sempre fiel que também hoje quer encher de 
misericórdia e alegria a humanidade que não desistiu de amar.
Reafirmemos a nossa esperança e deixemo-nos revigorar pela 
misericórdia de Deus!

ENRAIZAR A ESPERANÇA
[Dinâmica própria do Tempo Litúrgico]

Preparação penitencial
Poderemos seguir a fórmula C da preparação o penitencial, utilizando 
os seguintes tropos:
V/ Senhor, rosto da Sabedoria revelado a todos os homens e 
mulheres.
R/ Senhor, tende piedade de nós!
V/ Cristo, Esperança para todos os pecadores.
R/ Cristo, tende piedade de nós!
V/ Senhor, luz da glória do Reino.
R/ Senhor, tende piedade de nós!

Proclamação da Palavra 
[Primeira Leitura] Depois de deixar criar um ambiente de profundo 
silêncio, o leitor deverá fazer uma proclamação sóbria, tendo 
consciência que o texto apresenta a “sabedoria” como dom gratuito 
e incondicional de Deus. Assim, permitirá ao leitor mostrar, ao longo 
da leitura, o “fio condutor”, que não é outro senão a referência 
constante à sabedoria.
 
[Segunda Leitura] O leitor deverá esforçar-se por marcar as três 
partes deste texto, intercaladas com uma pausa: 
— uma introdução com convicção (do início até “os que em Jesus 
tiverem morrido”);
— o cerne da mensagem (“Eis o que temos para vos dizer” até 
“assim estaremos sempre com o Senhor”);
— uma conclusão cheia de esperança (“Consolai-vos…”).
Cuidar o tempo do silêncio no final da proclamação e antes da 
aclamação “Palavra do Senhor”.
 
[Pós-Comunhão] Fazer e ajudar a fazer um tempo de silêncio mais 
prolongado.

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

O autor da primeira leitura está convencido de que a Sabedoria 
“deixa-se ver facilmente àqueles que a amam e faz-se encontrar aos 
que a procuram”. Ela ilumina a vida dos que a procuram. A sabedoria 
não será a arte de ser feliz, de ter/ser esperança? Se pensarmos na 
Sabedoria com maiúscula, encontraremos, sem dúvida, a ideia de um 
Deus próximo, um Deus Amor. 
O salmo está na continuidade da primeira leitura, pois a sede 
de Deus traduz esta busca constante. O salmista partilha a sua 
experiência de “estar cheio” de Deus: “A vossa graça vale mais que 
a vida”. Em espírito de gratidão e de louvor, ele espera em Deus, 
dialoga com Ele, mesmo na noite escura. (...)

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

FICHA TÉCNICA

Director: Damião A. Gonçalves Pereira
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Fale connosco no

Leitor de Código

05.11.2017
CABAQUEIRA EM FAMÍLIA
11h30 / Centro Espírito Santo e 
Missão (Barcelos)

04.11.2017
XIX FÓRUM ECUMÉNICO JOVEM
09h30 / Seminário Menor / Centro 
Pastoral

JANTAR SOLIDÁRIO
20h30 / Pavilhão Multiusos de Brufe

10% *
Desconto

     Livraria Diário do Minho

€

PVP“A Bíblia - Volume III” trata-se da tradução do primeiro 
volume do Antigo Testamento, dedicado aos Livros 
Proféticos. Inclui a escrita, as memórias e as visões dos 
autores proféticos que constituem a tradição cristã. “Da 
beleza incandescente do livro de Daniel à narrativa de 
Isaías, de Ezequiel a Malaquias, passando por textos 
notáveis como as Lamentações, e ainda três livros 
não incluídos na versão canónica das Bíblias católica e 
protestante: a Epístola de Jeremias, o livro de Susana e o 
texto de Bel e o Dragão, finalmente traduzidos para a nossa 
língua”, pode ler-se na descrição do livro.

* Na entrega deste cupão. Campanha válida de 02 a 09 de Novembro de 2017.

frederico 
lourenço

bíblia
volume III

24,40

O programa Ser Igreja entrevista, esta semana, 
D. Anacleto Oliveira, Bispo de Viana do Castelo.

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

No dia 4 de Novembro, o Centro Social 
e Paroquial de São Martinho de Brufe, 
de Vila Nova de Famalicão, organiza 
e dinamiza um jantar solidário com 
o objectivo de angariar os fundos 
necessários para a aquisição de uma 
viatura para transporte de pessoas com 
mobilidade reduzida.
O ponto de encontro é no Pavilhão 
Multiusos de Brufe, pelas 20h00.
“A tónica do jantar, porém, não 
deixa de ser o de congregar a 

comunidade envolvente na causa 
do Centro Social e ao mesmo 
tempo de criar espaço e lugar para 
o encontro entre todos. E para 
que a noite seja animada, este 
ano a animação está a cargo da 
Associação Cultural e Desportiva 
de São Martinho de Brufe”, 
adiantaram os responsáveis.
Os interessados devem contactar os 
serviços do Centro Social (252 501 900 
ou 968 790 622).

brufe organiza jantar solidário a favor de 
pessoas com mobilidade reduzida

O Movimento Convívios Fraternos 
celebra 50 anos e para assinalar a data 
enviou o seu principal símbolo – uma 
cruz formada por três cravos e uma 
chama – em peregrinação por todas as 
dioceses em que se implantou. 
A Cruz peregrina chegou à 
Arquidiocese no dia 29 de Outubro 
e irá continuar a rota por Braga até 
dia 11 de Novembro. Depois de já 
ter passado por Vila Verde, até dia 

4 estará em Barcelos. Seguem-se 
os Arciprestados de Guimarães e 
Vizela e Vieira do Minho. O envio 
para a diocese de Lamego será 
feito a partir da Igreja de  
S. Sebastião, em Guimarães.
O itinerário completo, com 
indicação das igrejas onde 
são celebradas as eucaristias, 
encontra-se disponível em  
www.arquidiocese-braga.pt.

 “convívios fraternos” assinalam 
aniversário com cruz peregrina

10.11.2017
FILHO DA TRETA
21h30 / Espaço Vita


