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A síntese da primeira fase do 
processo sinodal na Arquidio-
cese de Barcelona está pronta. 
Entre as propostas, que serão 

enviadas à Conferência Episcopal para 
preparar uma síntese nacional, está in-
cluída a possibilidade do sacerdócio fe-
minino e que o celibato seja opcional, 
“ou a possibilidade de acesso ao sacer-
dócio de homens casados”.

Em relação às mulheres, sugere-se 
“avançar na reflexão sobre o seu acesso 
ao diaconado e, se possível magistral-
mente, ao sacerdócio”.

O texto, elaborado a partir das re-
flexões dos 7.000 participantes nos 
processos de debate promovidos nas 
paróquias e movimentos católicos 
de Barcelona, fala de “uma Igreja que 
adapta os diferentes ministérios abrin-
do a possibilidade de celibato faculta-
tivo ou possibilidade de acesso ao sa-
cerdócio de homens casados (como já 
acontece nas Igrejas do mundo oriental 
latino-católico)”.

Também inclui uma menção, en-
volta em autocrítica, sobre a diversida-
de sexual e a sua recepção na Igreja. Na 
opinião dos participantes, “há uma fal-
ta de coerência entre o que se prega e 
o que se faz”.

Por isso, fazem um apelo a traba-
lhar com amor a todas as pessoas que 
foram “marginalizadas pela comuni-

INTERNACIONAL

As sugestões de Barcelona 
para o Sínodo: sacerdócio feminino 
e celibato opcional

dade eclesial, na maioria das vezes por 
motivos morais, especialmente por 
causa da sua situação familiar ou por 
causa da sua orientação sexual”.

O documento também pede que 
“toda a comunidade cristã se aproxime 
das pessoas que historicamente foram 
deixadas à margem; ouvir aqueles que 
não são ouvidos; ajudar a curar feridas 
afectivas; que se acompanhem as pes-
soas em movimentos difíceis e proble-
máticos”, entre outras questões.

A par destas questões, há também a 
necessidade de promover a correspon-
sabilidade dos leigos e apostar numa 
“linguagem eclesial utilizada a qual-
quer nível (que) seja simples e clara, de 
acordo com os tempos em que vive-
mos, compreensível para todos”.

O lançamento destas conclusões 
ocorreu no passado Domingo nu-
ma cerimónia realizada no Colle-
gi Maristes La Immaculada, em Bar-
celona, com a participação de cer-
ca de 700 pessoas de várias partes da 
arquidiocese.

Durante o seu discurso, o Cardeal 
Arcebispo de Barcelona, Juan José 
Omella, sublinhou, à luz do documen-
to, que estão “todos no mesmo barco”. 
Em relação às questões mais ou menos 
díspares que o texto apresenta, subli-
nhou que todos os participantes “são 
dignos de respeito”.

Leia a notícia completa em www.arquidiocese-braga.pt/
revistaimprensainternacional/noticia/33700/

opinião

Assédio

Carla Rodrigues
advogada

De repente, a palavra assédio passou a fazer parte do nosso 
quotidiano, começamos a ouvi-la com regularidade, co-
meçamos a tratá-la quase por tu. O que é estranho, por-
que sempre existiu, quer a palavra quer o assédio. Mas era 

quase sussurrada, era dita baixinho, com vergonha. Depois de pro-
nunciada era barrida para debaixo do tapete, como se fosse urgen-
te esquecer o episódio e seguir em frente. Afinal, a não ser a vítima, 
não se dava grande importância ao assédio. E aqui e acolá até se 
culpabilizava a vítima: ou porque se pôs a jeito, ou porque é provo-
cadora, ou porque os factos narrados não podem ser verdade e se 
forem também não são assim tão graves. Todas as desculpas eram 
usadas para retirar gravidade ao assédio. Recentemente, isto mu-
dou. O assédio ganhou destaque nas agendas dos noticiários, nas 
mesas dos cafés, nas partilhas nas redes sociais e com o destaque 
adquirido passou a ser censurado, recriminado e objecto de con-
denação popular. 

Mas o que é isto de assédio? Falar de assédio é falar de um com-
portamento indesejado, quer se trate de gestos, palavras ou atitu-
des, praticado de forma reiterada, insistente e/ou agressiva, com 
vista à obtenção de algo, afectando a dignidade da pessoa, crian-
do um ambiente intimidativo, humilhante, hostil, degradante ou 
desestabilizador. O que distingue o assédio moral do sexual, é que 
neste último o comportamento indesejado, de natureza verbal ou 
física, reveste carácter sexual, traduzindo-se, por exemplo, em con-
vites indesejados de teor sexual, mensagens de teor sexual, gestos 
obscenos, tentativas de contacto físico, etc. É uma forma de vio-
lência que afecta em maior escala as mulheres, traduzindo-se num 
problema social, de mentalidades, assente na cultura do abuso, da 
tolerância e da impunidade. 

As vítimas têm medo e vergonha de fazer queixa. Não acredi-
tam na justiça, temem ser desacreditadas, temem que o retorno se-
ja serem ridicularizadas e até despedidas quando o assédio aconte-
ce em ambiente laboral. O silêncio favorece o agressor, favorece a 
reiteração do comportamento, favorece a impunidade. É urgente 
a mudança de mentalidades e a adopção de medidas preventivas e 
repressivas, é urgente quebrar o preconceito em relação ao assédio. 
É urgente a autonomização do crime de assédio sexual. 

Os danos causados às vítimas, desde sociais, profissionais, eco-
nómicos, familiares e psíquicos, são incontáveis. É preciso agir, é 
preciso reagir. Todos recordamos a recente denúncia de assédio 
feita contra um professor da Faculdade de Direito da Universida-
de de Lisboa. O professor já não seria primário nestas andanças e 
a faculdade sabia, mas agora, com o impacto social causado pela 
notícia, viu-se obrigada a agir, tendo aberto um canal para rece-
ber denúncias. Em 11 dias recebeu 50 denúncias, relativas a 10% dos 
professores. 

No passado fim-de-semana, foi a vez da RTP, no seu programa 
A Prova dos Factos, passar uma reportagem com testemunhos de 
atuais e antigos colaboradores da multinacional Farfetch, empre-
sa líder mundial nas vendas online de moda de luxo, recentemen-
te classificada como a 2.ª melhor empresa para trabalhar em Por-
tugal, que denunciaram casos de assédio moral e sexual, relatando 
um ambiente de humilhação e discriminação. 

O assédio tem de ser combatido de forma séria e rigorosa, sem 
falsas investigações e sem paninhos quentes.
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Papa francisco

1 DE JUNHO 2022 · Os idosos, devi-
do à sua fraqueza, podem ensinar a 
quem vive outras idades da vida que 
todos necessitam se entregar ao Se-
nhor, de invocar a Sua ajuda. Porque 
Deus é sempre a nossa esperança e 
o nosso amparo. 

1 DE JUNHO 2022 · Em cada processo 
educacional é preciso colocar sem-
pre as pessoas no centro e focar no 
essencial, todo o resto é secundário, 
mas nunca deixar de lado as nossas 
raízes e a esperança do futuro.

Vaticano

Francisco apela a “novo 
humanismo”
O Papa apelou ontem à construção de um “novo hu-
manismo” no Congresso ‘Linhas de desenvolvimento 
do Pacto Educativo Global’.
Francisco afirmou que “o antigo e o novo fundem-
-se na composição do novo humanismo. Contra isto, 
há a moda – em todos os séculos, mas neste século 
na vida da Igreja vejo-a como muito perigosa – que, 
em vez de tirar das raízes para seguir em frente, faz 
‘marcha-atrás’, recua”.
Francisco questionou esta tentação de recuo, que 
leva a uma mentalidade de “seita”, que “tira os 
horizontes”.
“Dizem-se guardiões das tradições, mas das tradi-
ções de morte”, advertiu.
O Papa mostrou-se satisfeito pelo alcance da sua 
proposta, lançada em 2019, de um Pacto Educativo 
Global, abordando “a dignidade da pessoa e os direi-
tos humanos, a fraternidade e a cooperação, a tecno-
logia e a ecologia integral, a paz e a cidadania, as cul-
turas e as religiões”.
O discurso sublinhou a importância de “educar pa-
ra as crises”, permitindo que estas abram “novos 
caminhos”.
Francisco reforçou os seus alertas contra a “cultura 
do descarte”, uma mentalidade que passou dos pro-
dutos de consumo para as relações humanas.

Vaticano

Há um kit pastoral para o Dia Mundial 
dos Avós e dos Idosos

O Dicastério para os Lei-
gos, a Família e a Vida lan-
çou um kit pastoral com as 
indicações para a celebração 
do segundo Dia Mundial dos 
Avós e dos Idosos em todas as 
dioceses, paróquias e comuni-
dades eclesiais.

Trata-se da mensagem 
que o Santo Padre publicou 
para a ocasião, da oração ofi-
cial e das catequeses de quar-
ta-feira que o Papa tem de-
dicado à velhice. Estes textos 

vêm acompanhados de al-
gumas sugestões pastorais e 
litúrgicas.

Além disso, foi anunciado 
que a Penitenciaria Apostólica 
concedeu, mais uma vez, a In-
dulgência plenária a todos os 
idosos que participarem das 
celebrações liturgias por oca-
sião do Dia Mundial, e a todos 
os que, nos dias anteriores ou 
posteriores, forem visitar um 
idoso sozinho. A visita, segun-
do o Papa, “é uma obra de mi-

sericórdia do nosso tempo!” 
O kit, disponível através 

desta notícia no site da Arqui-
diocese, pretende ajudar a pôr 
em prática o convite do San-
to Padre, ou seja, celebrar o 
Dia Mundial dos Avós e dos 
Idosos em todas as paróquias, 
dioceses e comunidades ecle-
siais, mas deseja também ofe-
recer ferramentas pastorais 
para lançar as bases de uma 
atenção aos idosos com um 
olhar no futuro.
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[Igreja Viva] Que balanço faz 
do trabalho da Comissão Inde-
pendente até agora?
[Pedro Strecht] O balanço é 
muito positivo, embora ain-
da nem se quer tenhamos che-
gado a meio do tempo previs-
to para este trabalho. A decisão 
da Conferência Episcopal Por-
tuguesa em pedir este estudo é 
histórica e marca um ponto de 
viragem na Igreja Católica Por-
tuguesa no sentido de conhe-
cer o que no passado aconte-
ceu neste campo dos abusos, 
desejando assim cuidar me-
lhor do futuro de tantas crian-
ças e adolescentes que contac-
tam com os seus membros em 
relação de total abertura e con-
fiança. Da parte da Comissão 
Independente [CI] temos re-
cebido centenas de testemu-
nhos que conduzem a muitas, 
muitas mais vítimas possíveis, 
confirmando não só que es-
te problema existiu, mas tam-
bém tornando possível a de-
finição de vários e importan-
tes parâmetros que vão ajudar 
à sua compreensão. Tem sido 
um trabalho muitíssimo inten-
so e desgastante, incluindo do 
ponto de vista emocional, para 
cada um dos elementos da Co-
missão, mas simultaneamen-
te gratificante pela forma co-
mo sentimos as respostas das 
pessoas.

[Igreja Viva] Numa das confe-
rências de imprensa que fize-

ram até agora foi menciona-
da a falta de resposta de alguns 
bispos, o que originou algum 
alarme. Como está a coopera-
ção com a hierarquia da Igreja 
e com a Igreja como um todo?
[Pedro Strecht] De momento, 
a relação com a Igreja é tran-
quila. Claro que era e é expec-
tável que cada uma das Dio-
ceses tenha sensibilidades di-
ferentes, que são respeitadas 
pela CI que, convém lembrar, 
a nada nem a ninguém se pro-
põe impor, antes sim colabo-
rar. Sobre esse ponto especí-
fico, o que existiu foi alguma 
discrepância de datas e agen-
das de alguns senhores bis-
pos, até porque decorria a Se-
mana Santa quando se desejou 
concretizar certos contactos, e 
as nossas propostas. Por outro 
lado, a CI tinha e tem os seus 
tempos, curtos – pois o estudo 
é apenas de um ano – e talvez 
isso tenha sido sentido como 
alguma forma de pressão, mas 
tal não é verdade. Por último, 
vale a pena lembrar que esta 
boa relação vai ser contínua e 
tem que ser assente numa con-
fiança recíproca, pois convém 
não esquecer que  o estudo foi 
pedido pela Igreja em si; logo, 
o que está em causa é algo a ser 
realizado "com" a Igreja e "pela" 
Igreja e nunca "contra" ela.

[Igreja Viva] As instituições 
da sociedade civil têm colabo-
rado na divulgação do vosso 

trabalho?
[Pedro Strecht] O tema "abu-
so sexual de crianças" é sempre 
difícil de abordar, é um facto 
indiscutível. O mesmo diz res-
peito à sociedade civil, à qual a 
CI tem continuamente apela-
do e tem globalmente recebido 
resposta positiva, mas traduzi-
da em poucos actos concretos. 
Precisamos de mais reacções e 
proactividade de pessoas, insti-
tuições e associações públicas e 
privadas, pois este é um tema 
que diz respeito a outras áreas 
de toda e qualquer sociedade; 
por exemplo, todos os estudos 
indicam que a grande percen-
tagem de abusos de menores 
acontece em meio intra-fami-
liar. E então?

[Igreja Viva] Como é que o 
vosso trabalho pode dar prio-
ridade às vítimas e colocá-las 
em primeiro lugar?
[Pedro Strecht] As vítimas es-
tão, para nós, sempre em pri-
meiro lugar. Propusemo-nos 
"dar voz ao silêncio" e muitas 
pessoas contactaram-nos. De-

O Dia Mundial da Criança e os quase seis meses de trabalho da 
comissão independente para o estudo dos abusos sexuais contra 
as crianças na Igreja Católica Portuguesa tornam esta uma 
boa altura para se falar de um assunto desconfortável, mas 
necessário. O Igreja Viva esteve à conversa com o coordenador da 
comissão, pedro strecht.

ENTREVISTA

"A RELAÇÃO 
COM A IGREJA 
É TRANQUILA"
JOÃO PEDRO QUESADO (ENTREVISTA)  

las, a grande maioria fê-lo pela 
primeira vez na sua vida inteira 
e quase sempre após décadas 
de sofrimento. São elas mesmo 
que, em enorme percentagem, 
nos agradecem verbalmente 
ou por escrito a possibilidade 
de falar, serem tidas em conta, 
reconhecidas no seu sofrimen-
to e referindo quase sempre 
o enorme alívio que sentiram 
por o terem feito. Sobretu-
do, sentimos que é uma enor-
me pacificação interior para a 
maioria delas, com a necessá-
ria reparação e reconstrução 
psíquica que sempre tardou. 
Que ninguém duvide que tra-
balhamos para pessoas e com 
pessoas, não para números ou 
estatísticas. É a pessoas como 
todos nós que queremos che-
gar, pois pode ter acontecido a 
quem não esperávamos e, afi-
nal, está sentado ao nosso lado.

[Igreja Viva] É médico psi-
quiatra da infância e adoles-
cência. A sua profissão fá-lo 
olhar para esta questão dos 
abusos sexuais e para a missão 

da Comissão de alguma forma 
diferente?
[Pedro Strecht] Sim, cla-
ro. Não se distingue a profis-
são da pessoa, já o disse. Nes-
te trabalho, ouvimos adultos 
que falam das suas más ex-
periências infantis, abusivas e 
traumáticas, e eu não os tenho 
à minha frente no momen-
to em que tal aconteceu, lo-
go, a capacidade de poder aju-
dar e prevenir danos futuros já 
se perdeu. Contudo, não dei-
xo de sentir em cada um de-
les a criança lesada que assim 
permanece até hoje, como se 
de um flashback emocional se 
tratasse. É muito, muito difícil 
viver este drama pessoal com 
uma certa sensação de impo-
tência profissional. Daí surge 
mais um outro ponto funda-
mental deste trabalho: a pre-
venção futura.

[Igreja Viva] Como é que pro-
cedem à validação dos teste-
munhos recebidos?
[Pedro Strecht] Felizmente 
que esse trabalho de validação 
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tudo começasse a mudar. Aí, a 
Igreja avançou, numa forma a 
que não foi obviamente alheia 
a existência de escândalos re-
centes noutros países e, sobre-
tudo à forma corajosa e direc-
tiva de como o Papa Francis-
co olhou para este tema e quis 
realmente mudar.

[Igreja Viva] Como se coadu-
na o reconhecimento do pro-
blema e a hipotética condena-
ção de conduta criminosa com 
a ideia de perdão, reabilitação 
e reinserção dessas pessoas?
[Pedro Strecht] Aí há que dis-
tinguir níveis de reparação e 
intervenção diferentes quer 
do lado da vítima, quer do la-
do do abusador. E embora 
existam conceitos claros do 
ponto de vista médico, como 
há outros da área jurídica ou 
ainda os que dizem respeito à 
ética, à filosofia ou teologia, o 
assunto será sempre palco de 
imenso debate actual e futu-
ro. É um tema que nos obriga 
a pensar a condição essencial 
do ser humano, por vezes tão 
capaz do seu pior como, fe-
lizmente, muito capaz de re-
velar o melhor de si. Aliás, ve-
mos agora como num teatro 
de guerra como aquele que es-
tá a acontecer às portas da Eu-
ropa, a questão dos abusos se-
xuais de menores levados a ca-
bo por militares se tornou, de 
novo, tristemente relevante.

[Igreja Viva] Quais são as 
expectativas da Comissão 
com a abertura dos arquivos 
diocesanos?
[Pedro Strecht] A expectati-
va é alta, sobretudo do ponto 
de vista simbólico. Essa é, para 
mim, a palavra-chave da men-
sagem de uma Igreja que quer 
olhar o futuro de uma forma 
diferente: "abertura". Aliás, jul-
go que este estudo pode ter já 
um gerado um inegável mo-
vimento social:  há portas que 
se abriram e que jamais se vol-
tarão a fechar. Para a Igreja a 
questão do estudo dos arqui-
vos, significará claramente 
não ter medo; conhecer a fun-
do ajuda a distinguir pessoas 
que agiram mal (a "parte") de 
um "todo" que é essa própria 
Instituição. Quanto à questão 
concreta do acesso a esse ma-
terial, julgo que podemos fi-
car descansados: ele está en-
tregue a uma excelente equipa 
de historiadores e arquivistas, 
liderada pelo professor doutor 
Francisco Azevedo Mendes da 
Universidade do Minho que, 
obviamente, sabe tanto da im-
portância como da delicadeza 
desse tipo de trabalho de estu-
do e investigação.

não é difícil, até porque têm 
sido muito poucos os casos 
falsos, em que alguém telefo-
na ou preenche inquéritos de 
forma não coesa, provocató-
ria ou até insultuosa. Por outro 
lado, temos também muitos 
inquéritos em que há pessoas 
que, mesmo perante o anoni-
mato, nos enviam o seu nome, 
número de telefone ou mail e 
dizem-se disponíveis para es-
clarecer o que for preciso, se 
necessário for. Por outro lado, 
há testemunhos cuja informa-
ção se cruza, ou seja, pessoas 
diferentes que falam do mes-
mo suposto abusador, em sítio 
igual, em tempos muito próxi-
mos. Isso torna essa tarefa não 
só possível como fiável.

[Igreja Viva] Têm revelado 
informação genérica sobre o 
vosso trabalho de forma pe-
riódica. A intenção é sinalizar a 
potenciais vítimas a vossa dis-
ponibilidade para as ouvir?
[Pedro Strecht] Sem dúvida 
que sim. A nossa vontade in-
terior era manter o maior dis-

tanciamento possível sobre 
isso, fornecendo apenas da-
dos no final do estudo. Con-
tudo, julgamos que é lícito as 
pessoas quererem saber o que 
estamos a fazer, de onde par-
timos, o que queremos, onde 
pretendemos chegar em ter-
mos de objectivos finais. E, de 
verdade, é inequívoca a corre-
lação estatística de contactos 
que recebemos e os comentá-
rios públicos do nosso traba-
lho, sobretudo quando estes 
aparecem na comunicação so-
cial, nomeadamente na televi-
são. Acreditem que muitas ví-
timas nos têm dito que o fac-
to de terem percebido que ha-
via mais pessoas a falar as fez 
sentir que não eram as únicas, 
vencendo assim sentimentos 
repetidos de medo, vergonha 
e culpa.

[Igreja Viva] Se não estou em 
erro, as comissões diocesanas 
não contabilizam sequer 20 
queixas a nível nacional. Co-
mo é que se explica a diferen-
ça para os 326 testemunhos 
validados que anunciaram no 
início deste mês?
[Pedro Strecht] As Comissões 
Diocesanas têm feito trabalho 
importante e nelas há diversas 
pessoas idóneas e profissio-
nalmente competentes. Con-
tudo, por aquilo que alguns 
testemunhos nos revelam, é 
que muitas vítimas as acham 
demasiado dependentes ou 
até ligadas à própria Igreja e 
têm receio de confiar a cada 
uma delas o seu depoimento 
e ainda de garantir o seu de-
sejo de anonimato, de não ex-
posição pública; não esquece-
mos que a maioria das vítimas 
era e continua católica após o 
abuso. Mas sei que no futuro 
as Comissões vão continuar a 
ter muito trabalho, sobretudo 
na adequada prevenção destas 
situações.

[Igreja Viva] Porque é que a 
Igreja demorou tanto a reco-
nhecer este problema?
[Pedro Strecht] A Igreja, tal 
como a sociedade como um 
todo, demoraram a reagir 
porque o tempo histórico de 
um olhar mais protector da 
infância, incluindo no cam-
po dos abusos sexuais, é mui-
to recente. Basta recordar que 
a Convenção dos Direitos das 
Crianças data de 1991, a lei que 
considera estas situações co-
mo crime reporta-se apenas 
a 1995. Foi, de facto, preciso 
evoluir muito no campo jurí-
dico, social, educativo e até na 
perspectiva psíquica da im-
portância das boas vivências 
emocionais infantis, para que 

É inequívoca a 
correlação estatística 
de contactos que 
recebemos e os 
comentários públicos 
do nosso trabalho, 
sobretudo quando 
estes aparecem na 
comunicação social, 
nomeadamente na 
televisão.

©
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Prov 8, 22-31 
Leitura do Livro dos Provérbios
Eis o que diz a Sabedoria de Deus: “O 
Senhor me criou como primícias da sua 
actividade, antes das suas obras mais 
antigas. Desde a eternidade fui formada, 
desde o princípio, antes das origens da 
terra. Antes de existirem os abismos e de 
brotarem as fontes das águas, já eu tinha 
sido concebida. Antes de se implantarem 
as montanhas e as colinas, já eu tinha 
nascido; ainda o Senhor não tinha feito 
a terra e os campos, nem os primeiros 
elementos do mundo. Quando Ele 
consolidava os céus, eu estava presente; 
quando traçava sobre o abismo a linha 
do horizonte, quando condensava as 
nuvens nas alturas, quando fortalecia as 
fontes dos abismos, quando impunha ao 
mar os seus limites para que as águas 
não ultrapassassem o seu termo, quando 
lançava os fundamentos da terra, eu estava 
a seu lado como arquitecto, cheia de júbilo, 
dia após dia, deleitando-me continuamente 
na sua presença. Deleitava-me sobre a face 
da terra e as minhas delícias eram estar 
com os filhos dos homens”.  

Salmo responsorial
Salmo 8, 4-9 (R. 2a)
Refrão: Como sois grande em toda a 
terra, Senhor, nosso Deus!

LEITURA II Rom 5, 1-5
Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Romanos
Irmãos: Tendo sido justificados pela fé, 
estamos em paz com Deus, por Nosso 
Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos 
acesso, na fé, a esta graça em que 
permanecemos e nos gloriamos, apoiados 

“Tenho ainda muitas coisas para vos dizer”

itinerário

e sobre o Pai. É também o Espírito Santo 
quem nos guia no conhecimento mais 
autêntico da nossa condição humana, se 
quisermos, naquilo a que hoje se designa 
de autoconhecimento ou desenvolvimento 
pessoal.
A «verdade plena» é a meta do nosso 
itinerário humano e espiritual. Temos vindo 
a assinalar, desde os primeiros ‘episódios’, 
a importância do Espírito Santo, na 
descoberta da nossa missão neste mundo. 
Ele é o único capaz de nos guiar na busca 
do nosso propósito, na resposta à questão 
central desta ‘série’: O que é que Deus quer 
de mim?
A psiquiatra Marian Rojas Estapé (em 
«Como fazer para acontecerem coisas 
boas») escreve que é necessário que cada 
um de nós se conheça, se compreenda e 
se aceite. Para chegarmos à felicidade, ou 
seja, à descoberta da nossa missão, temos 
de conjugar estes verbos: conhecer-me, 
compreender-me, aceitar-me.
Para me conhecer, preciso de saber como 
sou, o que é que me caracteriza, do que 
mais e do que menos gosto em mim. Para 
me compreender, preciso de saber o que 
me leva a responder de certa maneira 
diante de determinadas situações, preciso 
de recordar a infância, em especial o que 
em mim provoca limitações e medos. Para 
me aceitar, preciso de assumir as minhas 
fragilidades (defeitos e pecados) e as 
minhas capacidades (dons e talentos).
Com esta dinâmica, continuamos 
a conhecer as modalidades de 
discernimento. No ‘episódio’ passado vimos 
a primeira: clareza e iluminação interior. 
Agora, é a atração, a segunda modalidade.

Atraçcão
A atracção contínua do coração para 
uma determinada escolha, é a segunda 
modalidade de discernimento. Dia após dia, 
num processo que decorre gradualmente, 
vai-se repetindo o mesmo padrão. Às 
vezes, com lágrimas de consolação 
espiritual; outras vezes, atacados por 

na esperança da glória de Deus. Mais ainda, 
gloriamo-nos nas nossas tribulações, 
porque sabemos que a tribulação produz a 
constância, a constância a virtude sólida, a 
virtude sólida a esperança. Ora a esperança 
não engana, porque o amor de Deus foi 
derramado em nossos corações pelo 
Espírito Santo que nos foi dado.  

EVANGELHO Jo 16, 12-15 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São João
Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: “Tenho ainda muitas coisas para 
vos dizer, mas não as podeis compreender 
agora. Quando vier o Espírito da verdade, 
Ele vos guiará para a verdade plena; porque 
não falará de Si mesmo, mas dirá tudo o 
que tiver ouvido e vos anunciará o que está 
para vir. Ele Me glorificará, porque receberá 
do que é meu e vo-lo anunciará. Tudo o que 
o Pai tem é meu. Por isso vos disse que Ele 
receberá do que é meu e vo-lo anunciará”.   

REFLEXÃO
 
No Filho, pelo Espírito, somos filhos 
amados do Pai, chamados a viver como 
filhos da luz e da verdade. Para isso, temos 
a assistência do Espírito Santo: «Ele vos 
guiará para a verdade plena». Peçamos a 
perseverança no amor trinitário.
 
“Ele vos guiará para a verdade plena”
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo começamos e terminamos cada 
atividade da nossa jornada quotidiana. 
A Trindade é a nossa origem e o nosso 
destino. Como crentes, acreditamos que 
a sua marca está impressa no nosso ser, 
somos imagem e semelhança de Deus.
«Quando vier o Espírito da verdade, Ele vos 
guiará para a verdade plena», diz-nos Jesus 
Cristo, no evangelho. O Espírito Santo é 
quem nos guia no conhecimento de Deus, 
referido também como anúncio de algo 
que (ainda) não conhecemos sobre o Filho 

desolações, como a tristeza e a secura 
espiritual, a falta de confiança e de amor. 
Por isso, pode ser muito útil registar por 
escrito o que vai surgindo no coração, 
durante o processo de discernimento. 
«A atenção fiel a essas experiências 
permite-nos aprender quaisquer padrões 
emergentes de atração e resistência» 
(Timothy M. Gallagher).
Útil é também a orientação de outra 
pessoa. Sempre abertos ao Espírito Santo 
que nos guia para a ‘verdade plena’, de 
acordo com a vontade divina.

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

Semear caridade
Acólitos
O livro dos Provérbios fala da Sabedoria 
que acompanhava Deus no seu gesto 
criador antes que o tempo fosse tempo. 
Todavia, essa presença da Sabedoria divina 
não era passiva, mas era antes como a de 
um arquiteto que se enchia de júbilo. Da 
mesma forma, o acólito deve acompanhar 
os gestos sacramentais mais esplêndidos 
que a criação do mundo, cheio de júbilo e 
deleitando-se na presença salvadora de 
Deus.

Leitores
No fim de uma leitura, o leitor deve repetir 
no seu íntimo o que Jesus disse aos 
discípulos: “tenho ainda muitas coisas para 
vos dizer”. Acabada a leitura, o leitor não 
pensará que a sua missão está cumprida. 
Os mistérios de Deus são incomensuráveis. 
Precisamos da eternidade para os 
comtemplar. Por isso, é necessária a 
infusão do Espírito para nos guiar à 
verdade plena. Não com mais palavras, 
mas dilatando o coração.

Ministros Extraordinários da Comunhão
O próprio do Mal no mundo é tornar vão 
qualquer esforço mesmo bom. O próprio de 
Deus é a sua capacidade, não só de poder 

Santíssima Trindade Solenidade

Propõe-se um arranjo floral do qual emergem três círios iguais, 
que serão acesos no momento antes do Credo.

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES
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criar a partir do nada, mas transformar em 
Bem o que é mau. Por isso, São Paulo diz 
que até nos devemos “gloriar nas nossas 
tribulações”, porque Deus, delas, faz surgir 
a esperança sólida. Na visita aos doentes, 
o MEC deve ser portador dessa esperança 
profunda no poder salvador de Deus.

Músicos
Como ninguém, os artistas devem cultivar 
o assombro diante Criação. Que são as 
harmonias de Bach diante da beleza do 
universo, que é a harmonia das formas 
de Michelangelo diante do encanto da 
natureza, que são as canções dos poetas 
diante do hino de louvor da Criação? Como 
sois grande, Senhor! A beleza produzida 
pelos artistas é tanto mais bela quando 
mais ela se torna num grito de espanto 
diante da beleza de Deus.

Celebrar em comunidade 

Evangelho para a vida
Apesar de vivermos num mundo onde 
a sabedoria da humanidade, por vezes, 
não deixa que a sabedoria de Deus 
venha ao seu encontro, somos, também, 
esperança no mundo. A sabedoria 
desperta em nós esta virtude que nos 

traz a paz e a fé de vivermos em Deus 
Trino e por Deus Uno, na Sua Igreja, e 
que Cristo a faz santa.
Cada um de nós, que juntos também 
somos um, tem um papel ímpar na 
construção da Igreja Uma, que caminha 
unida, na missão de dar vida à Sua 
Palavra. Por isso, vamos cuidar da 
fraternidade e da comunidade, para 
correspondermos mais à exigência de 
sermos Igreja Sinodal Samaritana.

Evangelho para a vida
Antes da profissão de fé, propõe-se a 
seguinte admonição, acompanhada do 
gesto de acender os três círios que estão 
no arranjo floral:
A Santíssima Trindade abençoa a nossa 
vida com dons maravilhosos.
Desde o início de tudo e de todos, Deus 
Uno está presente na vida de cada um 
de nós, na vida da Igreja que caminha 
sinodalmente.
[Acender o 1º círio]
Senhor da Vida, Eu creio em Vós, que 
sois o Pai Criador.
[Acender o 2º círio]
Eu creio em Vós, que sois o Filho 
Salvador.
[Acender o 3º círio]

Eu creio em Vós, que sois o Espírito 
Santo, o Deus de amor.
Façamos a nossa profissão de fé.

Oração Universal 

Caríssimos irmãos e irmãs: oremos a 
Deus Pai todo-poderoso, por intercessão 
de seu Filho, nosso Salvador, e na força 
do Espírito Santo, que nos foi dado, 
cantando, cheios de confiança:
R. Ouvi, Senhor, a nossa súplica.

1. Pela santa Igreja de Deus verdadeiro, 
que se estende por todo o universo, 
para que seja revelação do seu mistério, 
oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito 
Santo.

2. Pelas pessoas ofendidas e 
humilhadas e pelas que sofrem a doença 
e a solidão, para que encontrem quem 
lhes preste auxílio, oremos ao Pai, pelo 
Filho, no Espírito Santo.

3. Por todos os que, como nós, adoram 
o Deus único, especialmente os Judeus 
e os Muçulmanos, para que o Espírito 
os leve à verdade plena, oremos ao Pai, 
pelo Filho, no Espírito Santo.

4. Por aqueles a quem Deus dá a 
sabedoria de verem no ser humano 
quase um ser divino, para que defendam 
e promovam a sua dignidade, oremos ao 
Pai, pelo Filho, no Espírito Santo.

5. Pelas famílias da nossa comunidade 
(paroquial), para que a Palavra e o Pão 
da vida as façam crescer na unidade, 
oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito 
Santo.

Pai santíssimo, que criastes o universo 
e por Jesus Cristo, vosso Filho e Deus 
convosco, nos enviastes o Espírito da 
verdade, ouvi as orações do vosso povo 
e alegrai-nos com a vossa salvação. Por 
Cristo, nosso Senhor.
R. Ámen.

Evangelho para a vida
V. Ide, sede Igreja sinodal que obedece 
ao Pai.
R. Ámen.
V. Ide, sede Igreja samaritana que segue 
o Filho.
R. Ámen.
V. Ide, sede Igreja una e santa que ama 
na força do Espírito Santo.
R. Ámen.

Sugestão de cânticos
– Entrada: Ao Senhor do Universo – F. Silva
– Glória: Glória a Deus nas alturas – F. Silva
– Ap. Dons: Pai, Filho, Espírito Santo – A. Cartageno
– Comunhão: Glória ao Pai que nos criou – C. Silva
– Final: Glória a Ti, Jesus Cristo – C. Silva

Eucologia
Orações presidenciais: Orações próprias da 
solenidade da Santíssima Trindade (Missal 
Romano, 461-464)
Prefácio: Prefácio próprio da solenidade (Missal 
Romano, 462-463)
Oração Eucarística: Oração Eucarística III (Missal 
Romano, 668ss)

Sair em missão de amar
Caminhemos sinodalmente ao encontro dos 
jovens que sofrem, porque se afastam do Espírito 
de amor da Trindade Una. Vamos! O Filho Jesus 
alimenta-nos com o Seu Pão vivo! Levemos aos 
quatro cantos do mundo a sabedoria de vivermos 
em paz, justificados pela fé inabalável que 
sentimos na Palavra do Pai, nosso Deus e Senhor.
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Agenda

ESPAÇO VITA
ESPAÇO VITA

DIA ARQUIDIOCESANO DO COORDENADOR09H00

4
Jun

Livro da semana

Livraria diário do minho

O ano Laudato si’ na UCP (25 de Maio 
de 2020 a 25 de Maio de 2021), a 
comemorar os cinco anos da publicação 
desta encíclica do Papa Francisco, em 
ordem a um compromisso público comum 
de sustentabilidade, contou com as 
intervenções do Cardeal Luis Antonio Tagle, 
na abertura, e do Cardeal José Tolentino 
Mendonça, no encerramento.

As coisas 
podem mudar
Tolentino 
mendonça, 
antonio tagle

6,5€

Compre online em 
www.livrariadm.pt

10% 
Desconto*

* Na entrega deste cupão.
Campanha válida de 2 a 8 de Junho de 2022.

www.dmtv.pt

UMA CONVERSA COM
FLÁVIA BARBOSA

Terça-feira, 07/06, às 21h

Comissão de 
Proteção de 
Menores e Adultos 
Vulneráveis

comissao.menores@
arquidiocese-braga.pt 
 

913 596 668

PARÓQUIA DE ALHEIRA, 

PARÓQUIA DE ALHEIRA, BARCELOS
BARCELOSHOMENAGEM AO PE. PORFÍRIO21H15

4
Jun

Franqueira recebe
Dia Arciprestal da Família
O arciprestado de Barcelos, atra-
vés da Equipa Arciprestal da Pas-
toral Familiar, realiza o Dia Arci-
prestal da Família no próximo dia 
26 de Junho, no monte de Nossa 
Senhora da Franqueira, na paró-
quia de Pereira.
Às 16h, o arcebispo emérito D. 
Jorge Ortiga preside a uma euca-
ristia campal, onde são entregues 
os diplomas aos casais jubilados 
neste ano – os que celebram 25, 
50, 60 e 75 anos de matrimónio.

Assembleia Diocesana Sinodal 
é no dia 14 de Junho
No dia 14 de Junho, às 21h00, rea-
liza-se no Espaço Vita a Assem-
bleia Diocesana Sinodal.
A Assembleia será aberta por D. 
José Cordeiro e, logo após a sua 
palavra, é possível que os partici-
pantes da assembleia partilhem 
opiniões e experiências sobre o 

processo sinodal e sobre a síntese 
divulgada no dia 10 de Junho.
A entrada é livre.
Após a Assembleia, a equipa dio-
cesana do Sínodo fará possíveis 
ajustes à síntese final, e esta será 
enviada a Fátima, para a Confe-
rência Episcopal Portuguesa.

O Pe. Sandro Vasconcelos, padre 
cantor e pároco em seis comuni-
dades paroquiais do arciprestado 
de Vila Verde, promove um con-
certo mariano, a partir das 17h30.
Para participar nesta festa da fa-
mília barcelense não é necessário 
fazer inscrições. A inscrição é ne-
cessária para os casais jubilados, 
que o podem fazer através do te-
lefone 964 437 425 ou do email 
n.s.franqueira@gmail.com, até ao 
dia 25 de Junho.


