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A velha cidade de Mostar, na 
Bósnia-Herzegovina, oferece 
aos seus visitantes a possibili-
dade de visitar um “Museu da 

Guerra e do Genocídio”. Criado do ze-
ro há quatro anos por um pequeno nú-
mero de voluntários ansiosos por man-
ter viva a memória da guerra que di-
lacerou a ex-república Jugoslava entre 
1992 e 1995, o museu é composto por 
inúmeras histórias pessoais.

Na altura da sua criação, a exposição 
estava alojada numa única sala. Então, 
os habitantes de Mostar começaram a 
trazer mais objectos e as suas experiên-
cias. O museu teve que ser movido e 
expandir-se para exibir tudo.

As roupas e sapatos entre os res-
tos humanos encontrados nas inúme-
ras valas comuns espalhadas pela Bós-
nia revelam a experiência do povo de 
Mostar.

Conhecemos a história do Dr. Eniz 
Begic, um médico muçulmano bósnio, 
que antes da guerra tratava todos os 
seus pacientes sem perguntar se eram 
croatas, sérvios ou bósnios. Foi preso 
pelos sérvios bósnios, sob a liderança 
do general Ratko Mladic, e levado para 
o campo de concentração de Omarska.

Um dos pacientes do médico par-
tilhou o seu testemunho com o mu-
seu. O paciente conta que foi em bus-
ca do médico até que, com a ajuda 
de um soldado bósnio-sérvio amigá-
vel, conseguiu enviar comida ao mé-

INTERNACIONAL

Bósnia-Herzegovina: A guerra 
visível num museu, 30 anos depois

dico todos os dias, pois havia jurado 
que nada lhe faltaria durante a sua 
detenção.

No fim da guerra, o médico nunca 
foi encontrado, mas testemunhos do 
campo de detenção revelaram que o 
Dr. Begic distribuía regularmente os 
alimentos que lhe chegavam aos ou-
tros prisioneiros “sem guardar nada 
para si”. As circunstâncias da sua mor-
te ainda não são claras.

O museu está cheio de testemu-
nhos como este. Também contém 
muitas fotografias tiradas por prisio-
neiros ou soldados que não foram 
exibidas na imprensa naquela altura. 
Também são projectados vídeos pa-
ra os visitantes. Oferecem o relato de 
testemunhas directas dos piores mo-
mentos de Mostar, de forças de paz da 
ONU, que destacam a insuficiência da 
sua mão de obra para proteger os civis 
na chegada das tropas sérvias bósnias. 
Muitas execuções sumárias também 
são documentadas.

Ao entrar neste pequeno museu, é 
impossível não fazer uma ligação se-
melhante com a guerra que hoje se 
trava entre a Rússia e a Ucrânia. O pa-
ralelo pode ser feito ao olhar para ca-
da fotografia, ao ler os depoimentos.

Na parte de trás do museu em 
Mostar, há uma sala repleta de mensa-
gens dos visitantes em diferentes idio-
mas. Os escritos mais recentes falam 
da guerra na Ucrânia.

Leia a notícia completa em www.arquidiocese-braga.pt/
revistaimprensainternacional/noticia/33835/

opinião

Vamos viajar?

Carla Rodrigues
advogada

Salar de viagens é falar de liberdade, de conhecimento, 
de riqueza interior, de coragem e de respeito por quem 
nos acolhe. Falar de viagens é falar de prazer, é falar de 
destruir as amarras que nos prendem à nossa zona de 

conforto, é falar de quebrar a rotina e de nos abrirmos ao des-
conhecido. É falar de um despertar para a imprevisibilidade dos 
dias, para a alegria das descobertas, é tornarmo-nos ciganos de 
um tempo em que tudo é possível. Um tempo que não nos per-
tence e que percorremos descalços, sentindo, em pleno, a pulsa-
ção dos dias, na ânsia de saborear cada rua e viela, de conhecer 
novas histórias, novos hábitos e costumes, novos sabores e sabe-
res, novos monumentos, esplanadas e museus, sem pressa e sem 
horas marcadas. Um tempo que nos permite andar de paragem 
em paragem, entre sorrisos, abraços, descobertas e despedidas, 
fazendo nossos os lugares que vamos percorrendo e as histórias 
que vamos encontrando. 

Viajar não tem limite de idade, não tem meio de transporte 
certo, podemos fazê-lo sozinhos ou acompanhados, dentro ou fo-
ra das nossas fronteiras, com mais ou menos dinheiro. De carro, 
de camioneta, de comboio, de barco ou de avião. A pé, de bicicle-
ta, à boleia ou com bilhetes adquiridos e viagens programadas. 
Em quartos de hotel ou parques de campismo, de mochila às cos-
tas ou com mala Samsonite, com datas definidas para o início e 
para o fim ou, então, sem relógio, sem agenda, sem limites, sim-
plesmente viajar ao sabor do vento, à boleia, parando onde calha, 
pernoitando onde houver uma cama ou um abrigo. Viajar é uma 
aventura dos sentidos, é uma descoberta de nós mesmos, qual-
quer que seja o destino, quer seja Dubai, Barcelona, Coimbra ou 
Gerês.

Gonçalo Cadilhe, escritor de viagens, tendo percorrido mais 
países do que há espaço na memória, relata as suas viagens com 
histórias fantásticas e convidativas, dizendo “Eu sou um nómada. 
Para mim, a viagem só se completa com o regresso.” E não será is-
to para quase todos nós? A viagem só se completa com o regres-
so? Com o regresso a casa, aos nossos hábitos, empregos, pessoas, 
comida e rituais. Regressamos carregados de experiências, muni-
dos de mais conhecimento e sabedoria, com inúmeras histórias pa-
ra contar. Por seu turno, Margarida Coelho, também ela viajante 
portuguesa, está a conhecer o mundo e partilha acerca das viagens, 
“não vou despida para uma igreja nem de chinelos para um escri-
tório. No fundo sigo o bom senso. Se sou convidada num país que 
não é o meu, sigo as suas regras culturais e aí a minha experiência 
será certamente melhor, muito mais enriquecedora e segura”.

Viajar altera a forma como vemos o mundo, como vemos os 
outros, fazendo nossas as preocupações sociais, ambientais, eco-
lógicas e culturais. E permite conhecermo-nos melhor. Cada via-
gem arrasta-nos para uma outra viagem, mais profunda, mais in-
tensa, ao nosso interior, tantas vezes território agreste que precisa 
de ser desbravado. Ajuda a priorizar, a dar valor, a prestar aten-
ção, a vermo-nos ao espelho, sem filtros e sem correctores de 
imperfeições.
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Papa francisco

13 DE JUNHO 2022 · Jesus resumiu os 
seus mandamentos num só: «Amai-
-vos uns aos outros como eu vos amei» 
(Jo 15, 12). Amar como Jesus ama sig-
nifica pôr-se ao serviço dos irmãos, 
especialmente dos mais necessitados, 
com o que somos e o que temos.

15 DE JUNHO 2022 · Os idosos que 
mantêm a disposição para a cura, a 
consolação, a intercessão pelos irmãos 
e irmãs, são talvez o maior testemu-
nho da gratidão que acompanha a fé. 

Vaticano

Francisco pede para não 
se cair na indiferença 
perante a guerra
O Papa Francisco pediu, esta quarta-feira, que o 
prolongamento da guerra não se traduza numa in-
diferença perante o sofrimento das populações, 
aproveitando a audiência pública semanal para rea-
firmar a solidariedade com o “martirizado” povo da 
Ucrânia.
Francisco apelou a que os cristãos não se habituem 
“a viver como se a guerra fosse uma coisa distan-
te” e pediu que não se esqueça “o martirizado povo 
da Ucrânia, em guerra”. “Que a nossa recordação, o 
nosso afeto, a nossa oração e a nossa ajuda estejam 
sempre perto deste povo que sofre tanto e que pas-
sa por um verdadeiro martírio”, acrescentou.
A guerra esteve no centro de uma conversa de 
Francisco com os directores das revistas cultu-
rais europeias da Companhia de Jesus, incluindo a 
‘Brotéria’, de Portugal, onde o Santo Padre afirmou 
que o “povo heróico” da Ucrânia está a ser vítima 
de uma guerra de “interesses globais” e pediu a su-
perar uma visão que reduz a realidade a “bons e 
maus”.

opinião

Não esquecer

Paulo Aido 
Fundação AIS

Odomingo de Pente-
costes, que se assi-
nalou a 5 de Junho, 
ficou marcado por 

um brutal ataque contra uma 
igreja na Nigéria. Homens ar-
mados, fortemente armados, 
entraram no templo, estava 
a decorrer a missa, e dispara-
ram indiscriminadamente. 

Estariam centenas de pes-
soas, de fiéis, na Igreja de São 
Francisco de Xavier, em Owo, 
no estado nigeriano de Ondo, 
quando os primeiros tiros se 
escutaram. Não se sabe ainda, 
com rigor, quem atacou esta 
igreja católica. O grupo terro-
rista Estado Islâmico, que se 
organizou neste país depois 
de uma cisão do Boko Ha-
ram, já reivindicou o ataque, 
mas as autoridades têm algu-

mas dúvidas. Mas pouco im-
porta que organização tem a 
assinatura deste acto cobar-
de, miserável e dantesco. O 
que importa é que 40 pessoas 
morreram, várias dezenas fi-
caram feridas, algumas com 
gravidade, e houve uma cla-
ríssima intenção neste ataque 
terrorista: atingir a comunida-
de cristã no seu coração, ma-
tando e ferindo fiéis durante 
uma missa num domingo es-
pecial. E não se pense que foi 
apenas um simples ataque. 
Houve uma organização mi-
liar por trás dos operacionais 
do terror que deixaram uma 
mancha de sangue na Igre-
ja de São Francisco de Xavier 
na Nigéria no domingo 5 de 
Julho.
Guerra contra os cristãos

Indiscriminadamente so-
bre os fiéis, matando tudo 
e todos, incluindo jovens e 
crianças, outros posiciona-
ram-se no exterior para atin-
girem também mortalmen-
te os cristãos que tentassem 
escapar pela porta. Foi tudo 
pensado ao pormenor, foi tu-
do executado com sangue-
-frio, com crueldade, com 
vontade de matar ou de ferir 
o maior número possível de 
pessoas, de cristãos. A Nigé-

ria é um dos países do conti-
nente africano onde os cris-
tãos mais têm sofrido nos úl-
timos anos, por causa do ter-
rorismo. Se é verdade que o 
país em geral tem sido aba-
lado por episódios de vio-
lência, banditismo e raptos, 
afectando todos os grupos ét-
nicos e religiosos, não deixa 
de ser impressionante os in-
cidentes que visaram explici-
tamente a comunidade cristã 
ao longo das últimas décadas. 
Na Nigéria há uma guerra de-
clarada contra os cristãos. Es-
ta guerra não passa nas nos-
sas televisões, nas principais 
rádios, nos jornais. É como se 
não existisse. Como se o san-
gue dos 40 cristãos que mor-
reram executados pelos ter-
roristas não contasse para na-
da. Como se o sofrimento de 
todas as famílias que ficaram 
enlutadas não nos incomo-
dasse. É tudo intolerável. O 
terrorismo, a violência brutal 
contra os cristãos na Nigéria, 
a inoperância das autorida-
des, incapazes de defender os 
seus cidadãos, e o silêncio do 
mundo perante estas atroci-
dades. Outros calam. Denun-
ciamos nós. Essa é também 
a nossa missão. A missão da 
Fundação AIS.
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[Igreja Viva] O cardeal Holle-
rich é o relator geral do próxi-
mo Sínodo dos Bispos. O que 
é que isso significa?
[Cardeal Hollerich] Já fui no-
meado antes do próprio Sí-
nodo começar, o que significa 
que o meu trabalho começou 
a 9 e 10 de Outubro de 2021. 
Assisto regularmente a mui-
tas reuniões, maioritariamen-
te pelo Zoom, do Secretariado 
Geral do Sínodo, de todas as 
comissões – a teológica, a me-
todológica, de espiritualidade 
e de comunicação. Tivemos 
uma reunião de todas estas 
comissões juntas, que foi mui-
to frutífera, e o próximo gran-
de trabalho será em Setembro, 
quando chegarem as respostas 
das conferências episcopais, 
porque precisamos de prepa-
rar o texto, o Instrumentum la-
boris, para a fase continental. 
Também estou em constante 
contacto com o cardeal Gre-
ch, o secretário do Sínodo. É 
um trabalho fascinante. Dá 
para sentir um pouco o pul-
so da Igreja. Estou muito gra-
to que o Santo Padre me tenha 
nomeado. Vai ser muito traba-
lho, mas isso é normal. Estou 
bastante contente em fazê-lo.

[Igreja Viva] Terá que prepa-
rar um texto para a fase con-
tinental, um texto para a As-

sembleia do Sínodo propria-
mente dita e depois um rela-
tório sobre o Sínodo, certo?
[Cardeal Hollerich] Exac-
to, e o último texto é prepa-
rado durante o Sínodo, de al-
guma forma. Primeiro há um 
Instrumentum laboris e depois, 
com todas as comissões e ses-
sões no Sínodo, o texto será, 
espero, alterado, para depois 
ser votado no fim da Assem-
bleia. Mas não é apenas o meu 
trabalho. São precisos espe-
cialistas, são preciso teólogos 
e muita mais gente, por isso 
é um trabalho de equipa, um 
trabalho sinodal.

[Igreja Viva] Tem alguma 
ideia do que é que vai estar es-
crito em qualquer um desses 
textos?
[Cardeal Hollerich] Não, por-
que seria errado se tivesse 
uma ideia. Eu tenho que ou-
vir o que o povo de Deus diz. 
Seria errado ter um ‘molde’ 
na minha mente, ou os meus 
objectivos para o Sínodo. Essa 
não é a minha função. Eu es-
tou lá para ouvir o santo po-
vo de Deus. Até nas comissões 
que temos... É importante que 
os teólogos reflictam sobre si-
nodalidade, e eles fazem-no. 
Provavelmente precisamos de 
muitas teologias da sinodali-
dade. Mas o meu papel não é 

definir uma teologia como a 
que devemos seguir, a minha 
missão é ouvir as pessoas.

[Igreja Viva] Considera esta 
fase diocesana, que ainda de-
corre, como um passo impor-
tante para revitalizar o catoli-
cismo no mundo ocidental?
[Cardeal Hollerich] Eu acho 
que é muito importante. É ba-
seada no Concílio Vaticano II, 
e o Papa quer mesmo imple-
mentar esse Concílio, que diz 
muito sobre colegialidade – 
complementando o Concí-
lio Vaticano I, que foi sobre o 
primado do Papa. O Segundo 
Concílio também falou sobre 
o povo de Deus, mas não foi 
muito assumido. Agora temos 
que pensar que o primado do 
Santo Padre e a colegialidade 
dos bispos têm que ser exerci-
dos dentro do quadro da sino-
dalidade. Isso é muito impor-
tante. Pessoalmente – não re-
lacionado com o meu trabalho 
no Sínodo –, estou convenci-

O Cardeal Jean-Claude Hollerich é Arcebispo do Luxemburgo desde 
2011. Presidente da Comissão de conferências de bispos da União 
Europeia, foi nomeado pelo papa francisco para o cargo de relator 
geral do importante sínodo dos bispos de 2023. Falamos com o cardeal 
sobre este processo e outras questões da Igreja, numa conversa que 
pode ler na íntegra no site da arquidiocese.

ENTREVISTA

"DEUS ESTÁ 
PRESENTE 
NA NOVA ERA 
QUE ESTÁ A CHEGAR"
JOÃO PEDRO QUESADO (ENTREVISTA)  

do que estamos numa quebra 
da civilização.
Eu gosto de estar com jovens, 
e tenho que os ouvir. O que é 
importante, quais são os seus 
sonhos, os seus medos, os seus 
valores, e o que é importante 
para eles dentro do cristianis-
mo... É muito importante ou-
vi-los porque, como bispo, al-
gumas vezes, caímos na ten-
tação de estarmos apenas ro-
deados de conselheiros, que 
repetem sempre as mesmas 
coisas. E fica-se longe da rea-
lidade. Portanto é preciso fa-
zer um esforço para estar em 
contacto com os jovens. Antes 
de ser bispo era professor na 
universidade. Os jovens já es-
tão no ano 0,2 da digitalização, 
mas na minha idade, estamos 
no ano zero. Isso muda mui-
tas coisas. Primeiro, a com-
preensão de textos. Eu vejo os 
jovens com muitos problemas 
a ler textos com frases com-
plexas, e os textos curtos são 
mais importantes que o tex-

tos longos. Toda a nossa tradi-
ção, todos os textos teológicos 
podem não ser percebidos no 
futuro. As imagens serão ainda 
mais importantes. Quando se 
vê a importância dos influen-
cers, podemos ver um pouco 
de como esse novo mundo vai 
ser. Vai ser uma mudança tre-
menda, mas a Igreja tem que 
ser renovada de forma a pro-
clamar o Evangelho para as 
gerações vindouras. Eu notei, 
quando era missionário no Ja-
pão, que só se pode evangeli-
zar quando se tem uma atitu-
de positiva quanto à tua cul-
tura e civilização. Seria um 
perigo considerar a nova ci-
vilização que está a nascer co-
mo uma inimiga do cristianis-
mo. Deus está presente na no-
va era que está a chegar, e te-
mos que O encontrar. Mas isso 
não é algo que um bispo possa 
fazer na sua pequena capela, é 
algo que o povo de Deus vive. 
Todo o povo de Deus tem que 
avançar, ou pelo menos espe-
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preciso defender a Igreja e os 
ensinamentos dela, portanto, 
não me oponho totalmente a 
isso, mas tem que ser visto co-
mo um todo, como parte de al-
go mais importante do que fa-
zer apenas isso. Vê-se o mesmo 
na reforma da Cúria, onde co-
loca em primeiro lugar a evan-
gelização, porque essa é a mis-
são da Igreja e todas as outras 
coisas estão relacionadas. 
Nós temos uma visão dinâmica 
do cristianismo, não uma visão 
estática. O povo de Deus está 
a caminhar pela vida e Cristo 
é o centro. É a rua e o destino 
da caminhada. Se caminhar-
mos com Cristo, alguém vai 
estar do lado direito e alguém 
vai estar do lado esquerdo. Is-
so é normal. Ou seja, é normal 
que na Igreja tenhamos algu-
mas pessoas mais à direita e al-
gumas pessoas mais à esquer-
da. Se Cristo for o centro, não 
há problema nenhum, faz par-
te da vida. Mas se Cristo não 
for o centro, a esquerda torna-
-se mais esquerda e a direita 
torna-se mais direita, e perde-
mos a unidade da Igreja. Para 
isso não acontecer, temos que 
estar centrados em Cristo e ou-
vir o Espírito.

[Igreja Viva] Porque é que 
a Igreja tem demorado tan-
to tempo a adoptar os ensina-
mentos do Concílio Vaticano 
II?
[Cardeal Hollerich] Foi as-
sim com todos os concílios. O 
Concílio de Trento demorou 
muito mais a ser implemen-
tado. A reforma litúrgica des-
se concílio apenas foi concre-
tizada entre 100 a 200 anos 
depois. Na verdade, olhando 
para a história da Igreja, trata-
-se de um período de tempo 
curto relativamente ao Vatica-
no II. Talvez porque os nossos 
tempos são mais rápidos, que 
reagimos mais rápido do que 
os nossos antepassados. Às ve-
zes, é preciso tempo para as-
similar novas ideias, elas são 
aceites a um nível superficial 
mas têm que se tornar parte 
da fé. Não apenas fazer parte 
das ideias, mas da fé vivida na 
Igreja.

ro. Acho que tal Igreja é capaz 
de reagir e mudar a sua lin-
guagem e estilo muito mais do 
que uma Igreja em pirâmide, 
que é muito inflexível.
Precisamos de muita flexi-
bilidade e de discernimento, 
porque temos que ver onde 
Deus está presente nesta nova 
civilização.

[Igreja Viva] Considera es-
ta uma altura crítica para a 
Igreja, então? Corre-se o ris-
co de irrelevância se não hou-
ver modernização da evange-
lização e uma incorporação da 
sinodalidade?
[Cardeal Hollerich] Acho que 
sim. Se eu olhar para a realida-
de da Igreja na Europa, é esse o 
caso. O número de pessoas que 
são a Igreja está a descer. Pela 
primeira vez na história recen-
te da Alemanha, o número de 
protestantes e católicos juntos 
é menor que 50% da popula-
ção. Essa tendência existe em 
todo o lado. Nós vamos tornar-
mo-nos uma Igreja de mino-
ria, mas não tenho medo dis-
so. Jesus nunca disse que deve-
mos ser a maioria, influenciar 
a política e por aí adiante. Mas 
tem que ser uma minoria vi-
va, cheia de vida e de esperan-
ça. Ainda temos uma Igreja de 
serviços, onde se recebem os 
sacramentos como um servi-
ço, depois de fazer determina-
das coisas pré-definidas. Mas a 
Igreja é uma comunidade viva. 
Tenho a certeza que uma Igreja 
assim vai inspirar a sociedade, 
porque as minorias podem ser 
muito influentes numa socie-
dade. Mas temos que mudar. 
Se eu participasse na marato-
na, eu teria que perder algum 
peso, e talvez a Igreja tenha que 
perder algum peso para estar 
novamente em forma.

[Igreja Viva] Como é que po-
demos construir pontes com 
quem defende posições dia-
metralmente opostas aos ensi-
namentos da Igreja?
[Cardeal Hollerich] Tem que 
se ser inspirado pelo Evange-
lho. Se formos inspirados pe-
lo Espírito Santo, temos que 
assumir a mesma atitude que 
Cristo tinha. Cristo não tinha 
problemas em aproximar-se 
dos pecadores, dos colabora-
dores com o Império Roma-
no, dos corruptos... Até cha-
mou alguns deles para serem 
seus discípulos. Nós precisa-
mos de grande liberdade espi-
ritual e de grande abertura. Je-

sus não era o inimigo de nin-
guém, e nós por vezes conside-
ramos que temos inimigos. Se 
eu ouvir o discurso dentro da 
Igreja, muitos grupos de polí-
ticos são considerados inimi-
gos. Se temos os olhos da fé, 
temos que ver pessoas que fo-
ram criadas por Deus, que são 
amadas por Deus, que não par-
tilham as nossas crenças. Mas 
são amadas por Deus na mes-
ma. E a nossa atitude tem que 
expressar esse amor de Deus. 
Eu pude sentir, como presi-
dente da COMECE, que algu-
mas vezes tinha muito bons 
contactos com políticos que 
não são católicos de todo, e 
que são considerados inimigos 
da Igreja. Porém, quando falá-
vamos de direitos humanos, 
quando falávamos de questões 
sociais, de alterações climáti-
cas, notávamos que as nossas 
posições são muito próximas, 
e que podemos trabalhar jun-
tos por um melhor futuro pa-
ra a humanidade. Este é o ensi-
namento da Fratelli Tutti, que 
somos todos irmãos. Temos 
que parar de ver as pessoas co-
mo inimigas. Elas podem-nos 
considerar inimigos, mas não 
devemos entrar nesse jogo, e 
também é importante que as 
pessoas marginalizadas pela 
sociedade, pela política e até 
pela Igreja sejam colocadas no 
centro pelo amor de Deus por 
elas. Nós devemos ter o mes-
mo apreço por estas pessoas. 
Um exercício a fazer duran-
te este Sínodo é ter as pessoas 
nas margens a expressar as 
opiniões delas. Nós podemos 
aprender ao ouvi-las. Ouvir as 
pessoas na margem não é con-
descendente, mas é algo de que 
precisamos, porque o Espírito 
Santo também está a trabalhar 
através deles. Este momento 
do Espírito Santo é muito im-
portante nas teologias da sino-
dalidade. Devemos ver o Es-
pírito Santo no mundo e nos 
grupos marginalizados.

[Igreja Viva] Algumas pessoas 
podem considerar que ouvir 
pontos de vista diferentes é 
aceitar uma derrota e não de-
fender aquilo em que acredi-
tam. Como é que o Evangelho 
nos ensina a equilibrar as duas 
coisas?
[Cardeal Hollerich] Não acho 
que estejamos cá para defender 
a fé da Igreja. Estamos cá para 
proclamar Cristo e o Evange-
lho. Essa é a nossa primeira ta-
refa. Dentro disso, por vezes é 

O povo de Deus está 
a caminhar pela vida 
e Cristo é o centro. 
É a rua e o destino 
da caminhada. 
Se caminharmos 
com Cristo, alguém vai 
estar do lado direito 
e alguém vai estar 
do lado esquerdo. 
Isso é normal.

Entrevista completa em
www.arquidiocese-braga.pt
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LITURGIA da palavra

LEITURA I 1 Reis 19, 16b.19-21 
Leitura do Primeiro Livro dos Reis
Naqueles dias, disse o Senhor a Elias: 
“Ungirás Eliseu, filho de Safat, de Abel-
Meola, como profeta em teu lugar”. Elias 
pôs-se a caminho e encontrou Eliseu, filho 
de Safat, que andava a lavrar com doze 
juntas de bois e guiava a décima segunda. 
Elias passou junto dele e lançou sobre ele a 
sua capa. Então Eliseu abandonou os bois, 
correu atrás de Elias e disse-lhe: “Deixa-me 
ir abraçar meu pai e minha mãe; depois 
irei contigo”. Elias respondeu: “Vai e volta, 
porque eu já fiz o que devia”. Eliseu afastou-
se, tomou uma junta de bois e matou-a; 
com a madeira do arado assou a carne, que 
deu a comer à sua gente. Depois levantou-
se e seguiu Elias, ficando ao seu serviço. 

Salmo responsorial
Salmo 15 (16), 1-2a.5.7-8.9-10.11 (R. cf. 5a)
Refrão: O Senhor é a minha herança.  

LEITURA II Gal 5, 1.13-18
Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Gálatas
Irmãos: Foi para a verdadeira liberdade 
que Cristo nos libertou. Portanto, 
permanecei firmes e não torneis a 
sujeitar-vos ao jugo da escravidão. Vós, 
irmãos, fostes chamados à liberdade. 
Contudo, não abuseis da liberdade 
como pretexto para viverdes segundo 
a carne; mas, pela caridade, colocai-
vos ao serviço uns dos outros, porque 
toda a Lei se resume nesta palavra: 
«Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo». Se vós, porém, vos mordeis e 

“Segue-me!”

itinerário

REFLEXÃO
 
“Quem tiver lançado as mãos ao arado 
e olhar para trás não serve para o reino 
de Deus”. Não é para nos lançar no 
desconhecido ou para andar à deriva. 
O objectivo é aprendermos a acolher 
o Espírito Santo, de modo a viver com 
liberdade e confiança.
 
“Deixai-vos conduzir pelo Espírito”
O trilho da vida é um caminho de 
liberdade e de amor. Estes são dois 
requisitos que precisam de andar de mãos 
dadas, em todas as nossas decisões. A 
Carta aos Gálatas reforça esta dinâmica 
e sintetiza-a na exortação: “Deixai-vos 
conduzir pelo Espírito”.
O crescimento espiritual é uma decisão 
pessoal que nos proteja para a frente. De 
nada serve ficar a olhar para o passado. 
É a tentação de voltar ao conformismo 
que escraviza e nos impede de avançar 
segundo a vontade divina. Atados ao 
passado corremos o risco de resvalar para 
a tristeza e o remorso, para a frustração e 
a culpa, ou mesmo para a depressão.
O cristão, discípulo de Jesus Cristo, não 
se deixa aprisionar pelas circunstâncias 
do passado, nem se agarra à lamentação 
doentia, prefere antes ser conduzido pelo 
Espírito. Para o cristão, a única leitura 
possível do passado é a que permite, à luz 
do amor, conhecer-me, compreender-me 
e aceitar-me, a fim de iluminar o presente 
e me catapultar para a melhor versão de 
mim mesmo.
A felicidade cristã pode ser definida como 
a capacidade de se deixar conduzir pelo 
Espírito Santo, ou seja, viver o presente, 
com amor e liberdade, tendo sido capaz de 
sarar as feridas do passado, e motivado a 
olhar o futuro, com confiança e esperança.
Permitamos que ecoe no coração esta bela 

devorais mutuamente, tende cuidado, 
que acabareis por destruir-vos uns aos 
outros. Por isso vos digo: Deixai-vos 
conduzir pelo Espírito e não satisfareis 
os desejos da carne. Na verdade, a carne 
tem desejos contrários aos do Espírito 
e o Espírito desejos contrários aos da 
carne. São dois princípios antagónicos e 
por isso não fazeis o que quereis. Mas se 
vos deixais guiar pelo Espírito, não estais 
sujeitos à Lei de Moisés.    

EVANGELHO Lc 9, 51-62 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Lucas
Aproximando-se os dias de Jesus 
ser levado deste mundo, Ele tomou 
a decisão de Se dirigir a Jerusalém e 
mandou mensageiros à sua frente. Estes 
puseram-se a caminho e entraram numa 
povoação de samaritanos, a fim de Lhe 
prepararem hospedagem. Mas aquela 
gente não O quis receber, porque ia a 
caminho de Jerusalém. Vendo isto, os 
discípulos Tiago e João disseram a Jesus: 
“Senhor, queres que mandemos descer 
fogo do céu que os destrua?”. Mas Jesus 
voltou-Se e repreendeu-os. E seguiram 
para outra povoação. Pelo caminho, 
alguém disse a Jesus: “Seguir-Te-ei para 
onde quer que fores”. Jesus respondeu-
lhe: “As raposas têm as suas tocas e 
as aves do céu os seus ninhos; mas o 
Filho do homem não tem onde reclinar 
a cabeça”. Depois disse a outro: “Segue-
Me”. Ele respondeu: “Senhor, deixa-me 
ir primeiro sepultar meu pai”. Disse-lhe 
Jesus: “Deixa que os mortos sepultem os 
seus mortos; tu, vai anunciar o reino de 
Deus”. Disse-Lhe ainda outro: “Seguir-
Te-ei, Senhor; mas deixa-me ir primeiro 
despedir-me da minha família”. Jesus 
respondeu-lhe: “Quem tiver lançado as 
mãos ao arado e olhar para trás não serve 
para o reino de Deus”.   

oração de Santo Inácio de Loiola: “Tomai, 
Senhor, e recebei toda a minha liberdade, 
a minha memória, o meu entendimento 
e toda a minha vontade, todo o meu ter 
o meu possuir; Vós mo destes, a Vós, 
Senhor, o restituo; tudo é vosso, disponde 
a toda a vossa vontade; dai-me o vosso 
amor e graça que esta me basta”.
Nos ‘episódios’ anteriores, visitamos 
as três modalidades que nos permitem 
fazer o melhor discernimento sobre esta 
questão: O que é que Deus quer de mim? 
Hoje, lembramos um dos meios que 
favorece o processo de discernimento: o 
retiro ou exercícios espirituais, isto é, uma 
vez por ano, dedicar um dia, uma semana, 
ou até um mês, afastados das atividades 
quotidianas, para estar com Deus.

Exercícios espirituais
Os exercícios espirituais, dias de silêncio 
e de retiro, e a companhia de uma pessoa 
experiente são dois meios salutares para 
alcançar a vontade divina. É óbvio o valor 
de ambos.
O caminho do discernimento precisa de 
ser feito com disponibilidade interior 
e na companhia de alguém que, com 
maturidade e sabedoria, nos alerta para 
os perigos das supostas evidências, bem 
como para as hesitações, quando é hora 
de seguir em frente. “Quando aqueles 
que discernem se sentem inseguros ou 
bloqueados e não sabem como devem 
proceder, aquilo de que precisam, muitas 
vezes, é de um acompanhamento 
sensato” (Timothy M. Gallagher). 
Com a ajuda destes meios abrem-se 
novas perspectivas, a fim de sermos 
conduzidos pelo Espírito Santo.

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

XIII Domingo Comum

Colocar em lugar de destaque uma imagem do rosto de Jesus 
Cristo. 

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES
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“Segue-me!”

Semear caridade
Acólitos
A preparação de uma procissão 
de entrada não consiste apenas na 
organização de um cortejo para dar 
uma abertura formal à celebração. Os 
ceroferários, o turiferário, o cruciferário, 
os acólitos, etc, não são figurantes de 
séquito religioso. São os mensageiros 
que Jesus envia à sua frente na 
sua subida para Jerusalém para lhe 
prepararem a hospedagem no coração 
daqueles que estão presentes na 
celebração.

Leitores
Quem semeia a Palavra de Deus não 
controla a qualidade do terreno que 
acolhe a semente e, por isso, o fruto 
que pode ou não dar. Todavia, no fim 
da proclamação, ao dizer “Palavra do 
Senhor”, o leitor deve examinar a sua 
consciência para ver se fez tudo o que 
podia e devia para bem semear. O 
profeta Elias, depois de chamar Eliseu 
disse “Eu já fiz o que devia”. A resposta 

ao chamamento só Eliseu a podia dar.

Ministros Extraordinários da Comunhão
Não podemos comungar o Corpo de 
Cristo e depois, como diz São Paulo, 
morder-nos e devorar-nos uns aos 
outros. De facto, o Corpo de Cristo que 
comungamos é o mesmo Corpo de 
Cristo que depois espezinhamos se 
depois nos destruímos uns aos outros. 
Por isso, o MEC, servo da Eucaristia, é 
quem mais solicitude deve ter para que 
o Corpo eclesial seja edificado e não 
devorado e destruído pela maldade.

Músicos
A liberdade não é a emancipação de uma 
opressão tirânica para nos sujeitarmos 
a um novo jugo de escravidão. Não 
fomos libertados do jugo da Lei para nos 
sujeitarmos aos desejos da carne. Os 
músicos sabem que só se é bom músico, 
se nos libertarmos da pura métrica e 
dermos Espírito às músicas. Todavia, 
essa libertação da Lei deve ir de par com 
a procura da concórdia e da harmonia 
com os restantes músicos.

Celebrar em comunidade 

Procissão de entrada
O “Segue-Me” que Cristo nos dirige 
no Evangelho pode ser realçado 
particularmente nas procissões da 
Eucaristia, que nem sempre são 
devidamente preparadas e vividas por cada 
assembleia litúrgica. 
Cada comunidade procurará encontrar 
os meios mais adequados para valorizar 
as procissões na Eucaristia, como 
expressão simbólica e profunda do nosso 
seguimento de Cristo: procissão de entrada, 
procissão do Evangeliário na aclamação 
do Evangelho, procissão das oferendas, 
procissão de comunhão e procissão de 
envio.

Preparação Penitencial
V. Senhor, Rei do Universo, em cujas mãos 
está o futuro do ser humano e do Universo, 
Senhor, tende piedade de nós! 
R. Senhor, tende piedade de nós!
V. Cristo, Verdadeiro Sol, cujos raios nos 
dão a vida (LF 1), Cristo, tende piedade de 
nós! 

R. Cristo, tende piedade de nós!
V. Senhor, Verdadeiro Templo do encontro 
com Deus, que nos tornais vossos 
discípulos no mundo, Senhor, tende 
piedade de nós! 
R. Senhor, tende piedade de nós! 

Evangelho para a vida
Este Domingo realça o tema do 
chamamento ou vocação a uma missão 
específica, com liberdade interior. Seguir 
Jesus não é pôr-se numa fila de pessoas 
que vão atrás d’Ele como se Jesus fosse 
um bom companheiro de viagem ou de 
caminhada. Seguir Jesus é procurar o 
Reino de Deus. Seguir Jesus consiste em 
não lançar um olhar com saudade para 
as coisas que se deixaram para ir com 
Ele. Seguir Jesus é responder ao seu 
chamamento, ou seja, ter mãos e coração 
livres para estar disponível para anunciar 
por todo o mundo o Reino de Deus. Seguir 
Jesus é sentir que fomos escolhidos por Ele 
para anunciar, em nome d’Ele, a mensagem 
salvadora do Evangelho. 

Sugestão de cânticos
– Entrada: Louvai, louvai o Senhor  – F. Silva
– Ap. Dons: Cristo hoje nos chama – Michel 
Wackenheim
– Comunhão: Eu vim para que tenham vida – F. Silva
– Pós-Comunhão: Cantarei ao Senhor pelo bem qu’ Ele 
me fez – F. Silva
– Final: A vida só tem sentido – H. Faria

Eucologia
Orações presidenciais: Orações do Domingo XIII 
do Tempo Comum (Missal Romano, 439)
Oração Eucarística e Prefácio: Oração Eucarística 
para diversas necessidades II com Prefácio próprio 
(Missal Romano, 764ss)

Sair em missão de amar
Jesus diz-nos claramente que não é possível 
“segui-l’O a meias”, como algo acessório ou 
secundário, algo a que daremos atenção se nos 
sobrar algum tempo. O tempo de férias, que se 
aproxima, é tentador, para muitas desculpas, para 
uma espécie de “fé a prazo e sob condição”, desta 
fé “sazonal”, que surpreendentemente hiberna no 
verão. 

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

Livro da semana

Livraria diário do minho

Relembrando as raízes judaicas da 
Eucaristia, o autor faz com que as palavras 
de Jesus na Ceia – principalmente as da 
consagração: “Isto é o meu Corpo” – se 
tornem mais vivas e profundas.

Jesus e as 
raízes judaicas 
da Eucaristia
Brant Pitre

17,5€

Compre online em 
www.livrariadm.pt

10% 
Desconto*

* Na entrega deste cupão.
Campanha válida de 16 a 22 de Junho de 2022.

www.dmtv.pt

UMA CONVERSA COM
RUI FERREIRA

Terça-feira, 14/06, às 21h

Comissão de 
Proteção de 
Menores e Adultos 
Vulneráveis

comissao.menores@
arquidiocese-braga.pt 
 

913 596 668

IGREJA DE SÃO JOÃO 
IGREJA DE SÃO JOÃO DO SOUTO 

DO SOUTO (BRAGA)(BRAGA)NOVENA A SÃO JOÃO BAPTISTA10H00

16
Jun

Ronda da Lapinha regressa a 19 de Junho

A tradicional Ronda da Lapinha, 
na paróquia de São Lourenço 
de Calvos, no arciprestado de 
Guimarães e Vizela, regressa a 
19 de Junho, agora nos moldes 
tradicionais.
Depois de uma novena entre os 
dias 10 e 18, sempre às 21 horas, 
no Santuário da Lapinha, o dia 
19 é preenchido com três euca-
ristias: depois das eucaristias 
das 7h e 8h e do sacramento 
da reconciliação às 9h, às 11 ho-
ras tem lugar a eucaristia sole-
ne, presidida pelo Arcebispo de 
Braga, D. José Cordeiro.
A célebre procissão parte do 
Santuário da Lapinha às 13 ho-
ras, prevendo-se que chegue à 
Colegiada de Nossa Senhora da 
Oliveira às 16h30, de onde sai-
rá às 17 horas para regressar ao 
Santuário, onde se faz o Adeus 
a Nossa Senhora às 20h30.
Realizada ao longo de mais de 
quatro séculos, esta peregrina-
ção tem na sua génese o carác-

ter de um clamor de penitencia, 
percorrendo 14 freguesias do 
concelho de Guimarães (Calvos, 
Infantas, Costa, Mesão Frio, 
Azurém, Oliveira do Castelo, S. 
Paio, S. Sebastião, Creixomil, 
Urgezes, Polvoreira, Tabuade-
lo, S. Faustino e Abação) numa 
distância de 21 Km. O objecti-
vo é levar a Senhora da Lapinha 
à igreja da Colegiada de Nossa 
Senhora da Oliveira. Indo por 
um caminho e regressando por 
outro, o trajecto tem uma forma 
circular, o que lhe atribui a de-
signação “Ronda da Lapinha”.

THEATRO CIRCO
THEATRO CIRCOPATTI SMITH - DREAM OF LIFE19H00

18
Jun

Segundo Encontro Arquidiocesano de 
Acólitos é a 2 de Julho
A segunda edição do Encontro 
Arquidiocesano de Acólitos tem 
lugar no dia 2 de Julho, no San-
tuário de Nossa Senhora da Pe-
nha, em Guimarães.
O sábado, dinamizado pelo De-
partamento Arquidiocesano 
para a Liturgia entre as 14h30 e 
as 19h30, conta com uma dinâ-
mica para “Rir com Deus”, uma 

formação sobre “gestos e ati-
tudes na Liturgia” e ainda uma 
eucaristia, que será presidi-
da pelo bispo auxiliar, D. Nuno 
Almeida.
A inscrição no encontro é obri-
gatória, devendo ser realizada 
até 30 de Junho através do for-
mulário online. A participação 
tem um custo de 2 euros. 


