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Breves

Papa destaca papel das 
mulheres nas primeiras 
comunidades cristãs
O Papa Francisco destacou ontem, na audiência 
semanal, o papel de “acolhimento e serviço” das 
mulheres nas primeiras comunidades cristãs, nu-
ma catequese dedicada à chegada do Cristianis-
mo ao continente europeu.
“Graças a este acolhimento feminino, floresce-
ram as domus ecclesiae, as igrejas domésticas, 
entre os primeiros cristãos”, declarou, durante a 
audiência pública semanal que decorreu na Praça 
de São Pedro.
A audiência geral desta semana ficou marcada 
pela devolução de uma cópia da imagem da Vir-
gen de Luján que tinha sido retirada por tropas 
britânicas na Guerra das Malvinas, pelo ordinário 
militar da Grã-Bretanha, D. Paul James Mason, ao 
seu homólogo argentino, D. Santiago Olivera.

Bispos católicos pedem a 
Bruxelas maior aposta na 
proteção ambiental
A Comissão dos Episcopados Católicos da União 
Europeia (COMECE) pediu à nova liderança co-
munitária uma transição “justa e inclusiva” para 
a ecologia “integral”, que proteja as pessoas e o 
ambiente. Os bispos sublinham a necessidade dar 
“atenção especial aos mais vulneráveis, levando 
em consideração os recursos limitados do planeta 
e a necessidade de um uso circular de materiais”.
O tema esteve no centro da assembleia de Outono 
do organismo católico, que decorreu em Bruxelas, 
com a presença de D. Jorge Ortiga, delegado da 
Conferência Episcopal Portuguesa na COMECE.
Os participantes debateram o chamado «Green 
Deal» que a nova comissária europeia, Ursula von 
der Leyen, assumiu como prioridade, desejando 
que as propostas a apresentam visem “políticas 
ecológicas que promovam o desenvolvimento hu-
mano integral”.

opinião

Falemos do que dói: Fome! 

carla rodrigues
advogada

22h00 de uma noi-
te fria de Quarta-
-Feira. A equipa de 
intervenção social 

direta de Braga, da Cruz Ver-
melha, de mochila às costas 
e munida de vontade de fa-
zer mais, percorre as ruas da 
cidade indo ao encontro das 
pessoas que vivem em situa-
ção de sem abrigo. Distribui-
-se leite quente, ouvem-se os 
lamentos, registam-se as ne-
cessidades, agendam-se con-
sultas médicas, partilham-se 
silêncios, muitas vezes silên-
cios dolorosos. Os nomes das 
pessoas e as suas histórias de 
vida são conhecidos, mas é 
preciso continuar a ouvi-las 
numa urgência de as amparar 
económica e emocionalmen-
te, de encontrar soluções pa-
ra a pobreza e para a mendi-
cidade, de tirar estas pessoas 
da rua (e sobretudo, tirar a 
rua dentro das pessoas). Nu-
ma urgência de não as deixar 
desacreditar... 

Falar de pobreza é falar 
(também) de fome. Fome de 
comida, fome de proximida-
de, fome de genuína preocu-

pação. E esta fome dói, dói 
que se farta! É que na vida real 
as histórias não têm sempre 
um final feliz. Não são como 
a canção Os Desenhos Anima-
dos, dos Azeitonas “Nos dese-
nhos animados é raro chover, 
e nunca, quase nunca acaba 
mal”. A pobreza torna-nos in-
visíveis! Ser pobre não é ape-
nas não ter dinheiro. Ser po-
bre é não ser visto. Para além 
de não ter o que comer, mui-
tas vezes é não ter com que 
alimentar os filhos. É não ter 
um tecto onde regressar. É ter 
de entregar os filhos a uma 
instituição para que sobre-
vivam. É não ter capacidade 
nem motivação para comba-
ter o estado de desesperança 
em que se encontra. É ver a 
família afastar-se, por cansaço 
ou por vergonha…

Num país como o nosso, 
com cerca de dez milhões de 
habitantes, falar em dois mi-
lhões de pobres é assustador! 
E é tão mais assustador se 
pensarmos que três mil pes-
soas vivem em situação de 
sem-abrigo. São números, 
com rostos e com nomes, que 
gritam na nossa consciência. 
E este flagelo que existe por 
todo o mundo não tem fim 
à vista, abrange cerca de um 
terço da população global e é 
ainda mais chocante nos paí-
ses com deficientes ou nu-
las políticas sociais para a er-
radicação da pobreza. E isto 
envergonha-nos! 

Estes dias, percorria eu 
as ruas de Lisboa quando fui 
surpreendida com um cartaz 
da campanha online offlife. 
Um cartaz preto, escrito em 

inglês, com letras brancas. 
Simples, singelo e sem vai-
dades aparentes, o cartaz a 
preto e branco surgiu à mi-
nha frente como que a aler-
tar-me/nos: “You’ve shared 
more petittions to help the 
poor than helped the poor”, 
que traduzido significa “par-
tilhaste mais petições para 
ajudar os pobres do que aju-
daste os pobres”.

Passei pelo cartaz, recuei 
e voltei a lê-lo. Foi como um 
murro no estômago. É tão is-
to! Partilhamos tudo, até o 
que não merece credibilida-
de, quiçá numa tentativa de 
iludirmos e apaziguarmos a 
nossa responsabilidade so-
cial, mas fazer, fazer, o que é 
que cada um de nós faz? Faze-
mos aquilo que está ao nosso 
alcance?

Recordo-me de, em crian-
ça, as pessoas da aldeia se jun-
tarem para ajudar os vizinhos 
em situação económica mais 
delicada, quer por desempre-
go, doença, viuvez, quer por 
qualquer outra causa. Desde 
bens de mercearia, dinheiro, 
roupas, trabalhos remunera-
dos, obras nas casas quando 
urgentes, tudo era feito e cada 
um contribuía com o que po-
dia. Muitos cresceram em al-
deias a assistir a isto como al-
go normal: cuidar dos que es-
tão menos bem! E se o mun-
do funcionasse como uma 
aldeia? E se nos cuidássemos 
como bons vizinhos? Numa 
espécie de “um por todos e 
todos por um”, como nos nar-
ra o romance de Alexandre 
Dumas, D´Artagnan e os Três 
Mosqueteiros.
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opinião

Habitante Verde

José Lima
Padre

Atemática ecológica 
sempre me mereceu 
respeito cuidadoso. 
Penso com apreço em 

todos os jovens: têm repetido 
ações de alerta para o que a 
muitos já preocupa há muito: 
em 2015 mereceu uma Encí-
clica do Papa Francisco em 
louvor da criação - Laudato 
Sí. Cimeiras repetem-se por 
todo o lado (com muitas pala-
vras, mas com pouca sequên-
cia prática).

1. Transformação
A nossa terra está hoje muito 
mudada devido a toda a evo-
lução veloz, sobretudo des-
de 1980: a paisagem verde de 
nossos campos alterou-se fru-
to da revolução industrial. Os 
milheirais e os batatais deram 
lugar a indústrias de lanifí-
cios e de metalurgia diversa. 
As vinhas originaram jardins 
e estreitas hortas de legu-
mes e flores. A terra em que 
nascemos era outra. Os tem-
pos também são outros: filas 

de automóveis abundam em 
aldeias atravessadas por es-
tradas nacionais; longe vai o 
tempo do automóvel como 
luxo raro.

A Criação admirada e mes-
mo contemplada surpreen-
deu-nos com outros criado-
res: caminhos transformados 
em estradas de asfalto ou em 
calcetas de granito extraído 
das pedreiras, belas moradias 
ladeadas de altos muros, áreas 
equipadas para as indústrias 
de todo o tipo, rotundas de 
relva sintética onde as pedras 
da calçada ostentam criações 
artísticas. Tudo entrou em 
vertiginosa mudança. É esta a 
terra que agora habitamos.

2. Cultura verde
Neste cenário nos é dado vi-
ver com respeito, disfrutan-
do de tudo o que criamos e 
salvaguardando o ar que res-
piramos e o verde que nos 
tonifica e rejuvenesce a vida 
companheira: urge ser bom 
companheiro, na beata que 
não atiramos para a berma, 
no pacote de plástico que 
não despachamos pelo vidro 
do automóvel, no involucro 
da bebida que colocamos no 
ecoponto, na carteira de ci-
garros que não usamos ou 
não deixamos na valeta das 
estradas ou nos areais junto 
ao oceano. Tantos sinais de 
uma educação que perten-
ce a todos, enquanto irmãos 
no alfobre que habitamos. A 
urbanidade é distinção dos 
humanos.

O cuidado quotidiano pe-
la nossa terra é de todos. “Pa-
ra se falar de autêntico pro-
gresso, será preciso verifi-
car que se produza uma me-
lhoria global na qualidade da 
vida humana; (…) no nosso 
quarto, na nossa casa, no nos-
so lugar de trabalho e no nos-
so bairro, usemos o ambiente 
para exprimir a nossa identi-
dade (…). Esforcemo-nos por 
nos adaptar ao ambiente” (LS, 
147). Façamos marcha pessoal 
e preservemos a nossa ter-
ra. As recentes marchas dos 
adolescentes/jovens interro-
gam-nos. Sejamos ativos no 
quotidiano.

Urge transformar os nos-
sos hábitos: o uso de trans-
portes públicos pode atenuar 
a densificação carbónica  do 
ar que respiramos, as com-
pras pessoais podem ser me-
nos em plásticos, os passa-
tempos podem ser mais hi-
giénicos, as diversões podem 
ser mais ricas em oxigenação 
e menos poluentes; os pas-
seios em motorizada podem 
ser educados em sonoridade, 
as maratonas pedestres mais 
frequentes, menores as osten-
tações para desperdícios. Se-
jamos criadores de uma cul-
tura verde não prejudicial. 
Urge o tempo de fazer surgir 
um novo cenário planetário. 
O planeta faz-se em cada al-
deia. O verde nasce em cada 
casa. Uma cultura verde pre-
cisa de decisão pessoal. Sê 
habitante verde! Respeita a 
terra!

Sínodo para a amazónia

“Não podemos fingir que não 
ouvimos” a Amazónia, 
diz o Papa
O Papa Francisco afirmou no passado Domingo, 
no encerramento do Sínodo especial para a Ama-
zónia, que a assembleia sinodal levou a toda a 
Igreja Católica “o clamor dos pobres, juntamente 
com o da terra”.
“Após essas três semanas, não podemos fingir 
que não o ouvimos”, declarou, deste a janela do 
apartamento pontifício, antes da recitação domi-
nical da oração do Ângelus.
Perante milhares de pessoas reunidas na Praça 
de São Pedro, o Papa recordou que nas últimas 
três semanas o Vaticano ouviu “as vozes dos po-
bres, juntamente com as de muitos outros, den-
tro e fora da Assembleia do Sínodo”.
“Pastores, jovens, cientistas pressionam-nos a 
não permanecermos indiferentes”, apontou.
A intervenção, minutos depois da Missa conclusi-
va da assembleia sinodal, destacou a necessida-
de de respeitar as várias culturas, na missionação 
católica, e de “abrir novos caminhos para a pro-
clamação do Evangelho”.

Papa francisco

29 DE OUTUBRO 2019 · A esperança é 
viver voltados para o encontro com o 
Senhor; é como lançar a âncora até a 
outra margem e agarrar-se à corda. 
#SantaMarta

D. Jorge Ortiga

30 DE OUTUBRO 2019 ·  “Esta é a hora da 
fidelidade, a hora da mãe e da amada,
a hora do amigo e do irmão. A fidelidade 
ilumina toda a infelicidade recobrindo-a, 
delicadamente, de um doce e ultraterre-
no esplendor. (Dietrich Bonhoeffer)
#EvangelhoDiário #Céu #VidaEterna 
#Eternidade #Salvação #Fidelidade
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A Igreja permite 
a cremação?
Sim. Desde 1963, com a Instrução Piam et constantem, 
que a Igreja aceita a cremação, afirmando-se ai que ela 
não é “em si mesma contrária à religião cristã”. Para além 
disso, essa Instrução afirma que não devem ser negados 
os sacramentos e as exéquias àqueles que pediram para 
ser cremados. A única condição colocada é que a escolha 
não seja feita “como a negação dos dogmas cristãos, ou 
num espírito sectário, ou ainda, por ódio contra a religião 
católica e à Igreja”.

Esta alteração foi consignada no Código de Direito 
Canónico em 1983. No terceiro ponto do cânone 1176 pode 
ler-se o seguinte: “A Igreja recomenda vivamente que se 
conserve o piedoso costume de sepultar os corpos dos 
defuntos; mas não proíbe a cremação, a não ser que tenha 
sido preferida por razões contrárias à doutrina cristã.”

Na Instrução Ad resurgendum cum Christo, de 2016, a 
Congregação para a Doutrina da Fé acrescentou ainda que, 
“onde por razões de tipo higiénico, económico ou social” a 
cremação for escolhida, “a Igreja não vê razões doutrinais 
para impedir tal práxis; uma vez que a cremação do 
cadáver não toca o espírito e não impede à omnipotência 
divina de ressuscitar o corpo”.

No entanto, a Igreja continua a preferir a sepultura dos 
corpos.

Porquê?
Não é apenas uma questão de tradição. A Igreja prefere 
a sepultura dos corpos “uma vez que assim se evidencia 
uma estima maior pelos defuntos”. Na Instrução de 2016, 
a Congregação para a Doutrina da Fé explica que, “ao 
lembrar a morte, sepultura e ressurreição do Senhor, 
mistério à luz do qual se manifesta o sentido cristão 

CREMAÇÃO:
SIM OU NÃO?

É uma questão colocada frequentemente e à volta 
da qual circulam vários mitos. Afinal, o que é que é 
aceitável, aos olhos da Igreja, depois da morte? Será 
que se pode fazer tudo que vemos nos filmes e nas 
séries?
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da morte, a inumação é, antes de mais, a forma 
mais idónea para exprimir a fé e a esperança na 
ressurreição corporal”. 

“Enterrando os corpos dos fiéis defuntos, a 
Igreja confirma a fé na ressurreição da carne, e 
deseja colocar em relevo a grande dignidade do 
corpo humano como parte integrante da pessoa 
da qual o corpo condivide a história”, continua a 
Instrução, estabelecendo depois limites ao que 
considera aceitável: “Não pode, por isso, permitir 
comportamentos e ritos que envolvam concepções 
erróneas sobre a morte: seja o aniquilamento 
definitivo da pessoa; seja o momento da sua fusão 
com a Mãe natureza ou com o universo; seja como 
uma etapa no processo da reincarnação; seja ainda, 
como a libertação definitiva da «prisão» do corpo”.

Porque é que a Igreja 
proíbia a cremação?
A cremação era vista como uma prática pagã e uma 
antítese do Cristianismo originária das religiões 
europeias pagãs da Idade de Ferro (entre o ano 1200 
a.C e o ano 1000 d.C). O imperador do Sacro Império 
Romano, Carlos Magno chegou até a punir com pena 
de morte a cremação. Mais recentemente, durante 
a Revolução Francesa, os corpos eram queimados 
num acto de ruptura com a Igreja e com a intenção 
de negar dogmas cristãos como o da ressurreição 
dos mortos e da imortalidade da alma. Desde 
então, a cremação foi-se tornando mais comum, 
perdendo a carga ideológica da Revolução Francesa 
(que a própria Igreja diz ser um facto subjectivo 
inerente ao espírito e intenções de quem promovia 
a cremação), ao ponto de, em 1963, os pedidos para 
flexibilização da disciplina eclesiástica serem tantos 
que levam a Igreja a mudar formalmente de posição.

As cinzas podem ser 
guardadas em casa?
Não. As cinzas devem, tal como os corpos dos fiéis 
defuntos, ser conservadas num lugar sagrado, ou 
seja, num cemitério ou, se for o caso, numa igreja 
ou num lugar especialmente dedicado a esse fim 
determinado pela autoridade eclesiástica. Isto porque 
“desde o início” que os cristãos desejaram que os 
seus defuntos “fossem objecto de orações e de 
memória por parte da comunidade cristã”. “Os seus 
túmulos tornaram-se lugares de oração, de memória 
e de reflexão. Os fiéis defuntos fazem parte da Igreja”, 
diz a Congregação para a Doutrina da Fé.

Para além disso, a Igreja argumenta ainda que a 
conservação das cinzas num lugar sagrado contribui 
“para que não se corra o risco de afastar os defuntos 
da oração e da recordação dos parentes e da 
comunidade cristã”.

A conservação das cinzas em casa poderá apenas 
ser autorizada por uma Conferência Episcopal (ou 
pelo Sínodo dos Bispos das Igrejas Orientais) “em 
casos de circunstâncias gravosas e escepcionais” 
e dependendo “das condições culturais de carácter 
local”. Mas as cinzas não podem nunca ser divididas 
entre os vários núcleos familiares existentes.

Então também não se 
pode espalhar as cinzas?
A Igreja é bem mais assertiva neste capítulo e não 
permite a dispersão de cinzas “no ar, na terra ou na 
água ou, ainda, em qualquer outro lugar” porque quer 
evitar “qualquer tipo de equívoco pateísta, naturalista 
ou niilista”.

Mais: a Igreja exclui também – como será possível 
deduzir da resposta à questão anterior – que as 
cinzas sejam conservadas “sob a forma de recordação 
comemorativa em peças de joalharia ou em outros 
objectos”, afirmando ainda que isso invalida as 
razões de ordem higiénica, social ou económica para 
escolher a cremação.

COMO É O PROCESSO DE CREMAÇÃO?

Depois de o corpo ser preparado (como é para um funeral sem cremação) e colocado numa urna 
sem metais, esta urna é, por sua vez, colocada na câmara de cremação, onde a temperatura 
chega até bem perto dos 980 graus centígrados. Depois de duas horas e meia, toda a matéria 
orgânica é consumida pelo calor ou pela evaporação. Os fragmentos de osso restantes são 

depois cuidadosamente removidos da câmara de cremação. 
Todo o metal que possa ter restado é removido por meio de um íman e depois apresentado de 

uma forma mais apropriada, se a família o desejar. As cinzas são depois processados em pequenas 
partículas e colocadas num pequeno recipiente temporário providenciado pelo crematório ou numa 

urna adquirida pelos familiares. O processo completo demora aproximadamente três horas.
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LITURGIA da palavra

LEITURA I 2 Mac 7, 1-2.9-14
Leitura do Segundo Livro dos Macabeus
Naqueles dias, foram presos sete irmãos, 
juntamente com a mãe, e o rei da Síria 
quis obrigá-los, à força de golpes de 
azorrague e de nervos de boi, a comer 
carne de porco proibida pela Lei judaica. 
Um deles tomou a palavra em nome 
de todos e falou assim ao rei: “Que 
pretendes perguntar e saber de nós? 
Estamos prontos para morrer, antes 
que violar a lei de nossos pais”. Prestes 
a soltar o último suspiro, o segundo 
irmão disse: “Tu, malvado, pretendes 
arrancar-nos a vida presente, mas o Rei 
do universo ressuscitar-nos-á para a 
vida eterna, se morrermos fiéis às suas 
leis”. Depois deste começaram a torturar 
o terceiro. Intimado a pôr fora a língua, 
apresentou-a sem demora e estendeu as 
mãos resolutamente, dizendo com nobre 
coragem: “Do Céu recebi estes membros e 
é por causa das suas leis que os desprezo, 
pois do Céu espero recebê-los de novo”. 
O próprio rei e quantos o acompanhavam 
estavam admirados com a força de ânimo 
do jovem, que não fazia nenhum caso das 
torturas. Depois de executado este último, 
sujeitaram o quarto ao mesmo suplício. 
Quando estava para morrer, falou assim: 
“Vale a pena morrermos às mãos dos 
homens, quando temos a esperança em 
Deus de que Ele nos ressuscitará; mas tu, 
ó rei, não ressuscitarás para a vida”. 

Salmo responsorial
Salmo 16 (17), 1.5-6.8b.15 (R. cf. 15b)      
Refrão: Senhor, ficarei saciado, 
quando surgir a vossa glória.

“Para Ele todos estão vivos”

itinerário ATITUDE
Orar

REFLEXÃO

O Senhor é meu pastor: nada me falta. 
Leva-me a descansar em verdes prados. 
Conduz-me às águas refrescantes 
e reconforta a minha alma.  
Salmo 22, 1-2 

O crente enfrenta os desafios e as 
provações da existência terrena, 
incluindo a morte, com uma atitude de 
confiança em Deus. Acreditar é depositar 
em Deus todas as esperanças, na 
convicção de que o seu amor “leva-me a 
descansar em verdes prados”. Qualquer 
que seja a circunstância, nada há a temer, 
porque em Deus “nada me falta”.

“Para Ele todos estão vivos”
O diálogo de Jesus Cristo com os 
saduceus, que é descrito no Evangelho 
segundo Lucas proposto para o Trigésimo 
Segundo Domingo (Ano C), permite 
centrar a atenção na ressurreição e na 
vida eterna, tema sugestivo neste mês 
de Novembro. O Mestre confirma que, no 
desígnio de Deus, a meta é a ressurreição: 
“Para Ele todos estão vivos”.
Acreditamos na vida em Deus. “Espero 
a ressurreição dos mortos, e a vida do 
mundo que há de vir”, professamos no 
Credo, em cada eucaristia dominical. É 
um dos pontos fundamentais da nossa 
fé. “A ressurreição dos mortos é a fé 
dos cristãos: é por crer nela que somos 
cristãos” (Tertuliano).
Os saduceus apresentam uma 
possibilidade surreal para colocar em 
ridículo a hipótese da ressurreição. Eles 
pouco mais acreditavam do que no 
Pentateuco, os cinco primeiros livros 
da Bíblia. Ora, Jesus Cristo recorre 
precisamente a um desses livros, o do 
Êxodo, para lhes recordar a passagem 
da sarça ardente: Deus fala com Moisés 

LEITURA II 2 Tes 2, 16 – 3, 5 
Leitura da Segunda Epístola 
do apóstolo São Paulo 
aos Tessalonicenses
Irmãos: Jesus Cristo, nosso Senhor, e 
Deus, nosso Pai, que nos amou e nos 
deu, pela sua graça, eterna consolação 
e feliz esperança, confortem os vossos 
corações e os tornem firmes em toda 
a espécie de boas obras e palavras. 
Entretanto, irmãos, orai por nós, para 
que a palavra do Senhor se propague 
rapidamente e seja glorificada, como 
acontece no meio de vós. Orai também, 
para que sejamos livres dos homens 
perversos e maus, pois nem todos têm 
fé. Mas o Senhor é fiel: Ele vos dará 
firmeza e vos guardará do Maligno. 
Quanto a vós, confiamos inteiramente 
no Senhor que cumpris e cumprireis o 
que vos mandamos. O Senhor dirija os 
vossos corações, para que amem a Deus 
e aguardem a Cristo com perseverança.    
    
EVANGELHO Lc 20, 27.34-38 (forma 
breve)
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas
Naquele tempo, aproximaram-se de 
Jesus alguns saduceus – que negam a 
ressurreição – e começaram a interrogá-
l’O. Disse-lhes Jesus: Os filhos deste 
mundo casam-se e dão-se em casamento. 
Mas aqueles que forem dignos de tomar 
parte na vida futura e na ressurreição dos 
mortos, nem se casam nem se dão em 
casamento. Na verdade, já não podem 
morrer, pois são como os Anjos, e, porque 
nasceram da ressurreição, são filhos de 
Deus. E que os mortos ressuscitam, até 
Moisés o deu a entender no episódio da 
sarça ardente, quando chama ao Senhor 
«o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e 
o Deus de Jacob». Não é um Deus de 
mortos, mas de vivos, porque para Ele 
todos estão vivos”.    

e é apresentado como “o Deus de 
Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de 
Jacob” (cf. Êxodo 3, 6). Não é um Deus 
de personagens mortos, porque “para 
Ele todos estão vivos”, habitam o seio de 
Deus.
É preciso superar as categorias de tempo 
e de espaço. Estar vivo em Deus não se 
pode perceber como uma duração de 
tempo num determinado lugar. Há algo 
mais profundo de novidade na vida dos 
ressuscitados em relação com a existência 
terrena. Trata-se de uma participação na 
vida de Deus, não uma mera reanimação 
eterna do corpo. A eternidade, escreveu 
Romano Guardini, é o modo da existência 
de Deus. Para nós, é participação na vida 
de Deus. A eternidade não é subtração 
da vida, mas adição, é a superação dos 
limites no amor.
“Por vezes, não estamos assim tão 
distantes das posições dos saduceus! 
Decerto escandaliza-nos mais a 
ressurreição do que a morte de cruz. 
Portanto, a primeira mensagem que 
emerge do texto é a fé na ressurreição 
como escândalo. Mas é um escândalo 
que se opõe à obviedade da morte. A 
ressurreição é tudo menos óbvia. É o 
incrível por excelência e, portanto, é 
verdadeiro conteúdo da fé. A fé cristã é 
fé na ressurreição […]. Fé em que Cristo 
ressuscitou dos mortos e fé em que os 
mortos renascerão em Cristo” (Luciano 
Manicardi) para se tornarem, em pleno, 
filhos de Deus.

Orar
A ressurreição e a vida eterna não é 
apenas doutrina ou reflexão teológica. 
Há de ser um belo conteúdo de oração. 
Professar o Credo é também rezá-lo, quer 
dizer, fazer uma afirmação de confiança e 
de esperança como os filhos se confiam 
aos seus pais, como os simples e os 
pobres que tudo esperam do amor divino. 

XXXII Domingo Comum

CONCRETIZAÇÃO: Até agora o Evangeliário tem permanecido 
aberto, mas fechar-se-á para esta celebração, ficando ao pé dele o 
Círio Pascal. Também permanece um arranjo floral.
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“Para Ele todos estão vivos”

Em todos os momentos, nas “esperanças 
e frustrações, anseios e contradições, 
tristezas e alegrias, anunciemos as boas 
notícias da parte de Deus” (Nota Pastoral 
para o Ano Missionário…, 9). Uma dessas 
boas notícias é lembrar a ressurreição dos 
filhos de Deus.

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

Elementos celebrativos  
a destacar

Ser comunidade acolhedora
Acolhimento
Estamos a caminhar para o final do 
ano litúrgico. A Liturgia centra a nossa 
atenção na vida eterna. Jesus garante-
nos que a ressurreição é a realidade 
que nos espera, tal como professamos 
todos Domingos no Credo. Os 
ressuscitados receberão a mesma vida 
de Deus, acreditamos. A forma como 
isso acontecerá é um mistério, mas a 
ressurreição é uma certeza no horizonte 
daquele que crê. De pé, na atitude de 

ressuscitados, acolhamos a procissão de 
entrada!

Saudação inicial
[Sacerdote] A graça de nosso Senhor 
Jesus Cristo, ressuscitado de entre os 
mortos e que vive para sempre, o amor 
do Pai e a comunhão do Espírito Santo 
estejam convosco.

Preparação Penitencial
[Sacerdote] Sempre no final de cada ano 
litúrgico as leituras vão-nos convidando 
a olhar o mais além da nossa vida neste 
mundo, a contemplarmos a vida eterna 
prometida por Deus. 
Em silêncio, coloquemo-nos diante 
de Deus e invoquemos a sua graça 
salvadora.
[Todos] Fórmula C (Missal Romano, 
443)

Momento Pós-Comunhão
[Leitor 1] Da Nota Pastoral “Todos, Tudo 
e Sempre em Missão” da Conferência 
Episcopal Portuguesa: 
“Não esqueçamos as novas gerações e 
o mundo dos jovens, que nos chamam 

a construir uma pastoral missionária 
“para” e “a partir” dos jovens. No contacto 
directo com eles, com as suas esperanças 
e frustrações, anseios e contradições, 
tristezas e alegrias, anunciemos as 
boas notícias da parte de Deus. Nesse 
contacto, à imagem do Senhor Jesus, «o 
missionário não se irrita, não desanima, 
não despreza nem trata com dureza… 
mas a todos procura atrair com bondade 
até aos braços de Cristo, o Bom Pastor» 
(MI 43)”. 
[Todos] Pai Nosso 
o teu filho unigénito Jesus Cristo 
ressuscitado de entre os mortos 
confiou aos seus discípulos:
«ide e fazei discípulos todos os povos.» 
Recorda-nos que através do baptismo
nos tornamos participantes da missão da 
Igreja. 
Pelos dons do Espírito Santo, 
concedei-nos a Graça de ser testemunhas 
do Evangelho, 
corajosos e vigilantes,
para que a missão confiada à Igreja,
ainda longe de estar realizada,
possa encontrar novas e eficazes 
expressões

que levem vida e luz ao mundo. 
Ajudai-nos, Pai Santo, 
a fazer que todos os povos possam 
encontrar-se com o amor
e a misericórdia de Jesus Cristo,
Ele que é Deus convosco, 
e vive e reina na unidade do Espírito 
Santo,
agora e para sempre.
Ámen.

Ser comunidade missionária
1. Homilia
. Hoje somos chamados a confiar 
na esperança de que a morte para 
nós não é a última palavra: Deus nos 
ressuscitará. “Creio na ressurreição 
da carne e na vida eterna”. Os irmãos 
Macabeus, de que nos falava a primeira 
leitura, foram homens de fortes 
convicções religiosas e dão-nos este 
testemunho: “vale a pena morrermos 
às mãos dos homens, quando temos 
a esperança de que Deus mesmo nos 
ressuscitará”.

(...) 

Eucologia
Orações presidenciais: Orações 
presidenciais próprias do XXXII Domingo do 
Tempo Comum (Missal Romano, 426)
Prefácio: Prefácio II dos Domingos do 
Tempo Comum (Missal Romano, 477)
Oração Eucarística: Oração Eucarística III 
(Missal Romano, 529ss)

Viver na esperança
Dispostos a viver, durante esta semana, como 
verdadeiros discípulos missionários, procuremos 
levar vida e esperança a alguma pessoa da 
comunidade que vive só e desanimada.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Chegue até vós, Senhor, F. Santos
— Apresentação dos dons: Os justos viverão 
eternamente, M. Faria 
— Comunhão: Eu vim para que tenham vida, 
F. Silva
— Final: Salvé, Bartolomeu dos Mártires, 
P. J. Santos / J. F. Silva
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livro da semana

Livraria diário do minho

Fale connosco no
Director: Damião A. Gonçalves Pereira · Coordenação: Departamento Arquidiocesano  
da Comunicação Social (Pe. Paulo Terroso, Pe. Tiago Freitas, João Pedro Quesado) 
Design: Romão Figueiredo · Multimédia: Ana Marques Pinheiro · Contacto: comunicacao@arquidiocese-braga.pt

Autor de “Intervalos”, “Encontros”, “Anseios”, 
“Transparências”, “Circunstâncias”, “Rio 
Abaixo” e “Descalço também se caminha”, o 
novo livro do Cónego João Aguiar Campos 
constitui uma reflexão sobre a vida, a doença, 
a amizade e o amor debaixo de um título que 
é, para o autor, alegre: “Digo na brincadeira 
- mas é a sério - que tem um título alegre: 
Morri ontem. É alegre porque quando termina 
o tempo que temos de vida, o que está para a 
frente nunca mais acaba”.

* Na entrega deste cupão. 
Campanha válida de 31 de Outubro a 7 de Novembro de 2019.

João Aguiar 
campos  
Morri ontem

12€
10% 
Desconto

O Ser Igreja entrevista esta semana o 
Arcebispo D. Jorge Ortiga e o Bispo de 
Viana do Castelo, D. Anacleto Oliveira.

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

Domingo, das 10h00 às 11h00

Agenda

ESPAÇO VITAENTENDER AUTISMO 18H00 

14
NOV

ESPAÇO VITARITMO TRÓPICO(TEATRO) 17H00

17
NOV

ESPAÇO VITAMODO VOOGUILHERME GEIRINHAS 22H00

22
NOV

Decreto
Comissão de Protecção de crianças, 
jovens e pessoas vulneráveis
Dom Jorge Ferreira da Costa Ortiga, por mercê de 
Deus e da Santa Sé, Arcebispo de Braga e Primaz das 
Espanhas;

Todas as comunidades e instituições católicas da 
Arquidiocese de Braga, como as da Igreja universal, 
pautadas por laços de comunhão e confiança, devem 
ser espaços de convivência feliz e segura para todos, 
especialmente para os menores e os mais vulneráveis 
e frágeis.
Para colaborar e acompanhar neste sentido, de forma 
plenamente eclesial e sinodal, na escuta mútua 
e aberta às contribuições de todos, prevenindo e 
superando tudo o que o contrarie e necessite de um 
processo de conversão, como determina a Carta 
Apostólica sob forma de Motu Proprio “Vos Estis Lux 
Mundi”, crio na Arquidiocese de Braga, de acordo 
com o disposto no artigo 2 §1, uma Comissão para a 
Protecção de Crianças, Jovens e Pessoas Vulneráveis, 
uma instância estável e acessível composta por 
pessoas com experiência nas áreas da psicologia, 
psiquiatria, na área de crianças e jovens, segurança 
pública e ensino. A referida Comissão seguirá a 
legislação civil e canónica, bem como as orientações 
e normas emanadas da Santa Sé e da Conferência 
Episcopal Portuguesa, estando permanentemente 
disponível para acolher e acompanhar todas as 
possíveis situações que venham a acontecer.
Assim, com base no cânone 228 do Código de 
Direito Canónico (CIC) e no artigo 13 da mesma Carta 
Apostólica, nomeamos como seus membros:
— D. Nuno Manuel dos Santos Almeida, Coordenador
— Drª. Paula Caminhás Ganem Barrancos de 
Azevedo, Psicóloga
— Cor. Manuel Picas de Carvalho, GNR Aposentado
— Drª Lúcia Barros Soares, Psiquiatra
— Dr. Carlos Alberto Pereira, Professor
A sobredita Comissão iniciará o seu ofício a partir do 
momento da publicação deste Decreto.
Para memória se outorga o presente DECRETO, que 
fica registado na Cúria Arquiepiscopal.

Braga e Cúria Arquiepiscopal, 
22 de Outubro de 2019

† Jorge Ferreira da Costa Ortiga, Arcebispo Primaz


