QUINTA-FEIRA • 12 DE OUTUBRO DE 2017

Diário do Minho
Este suplemento faz parte da edição n.º 31549
de 12 de Outubro de 2017, do jornal Diário do Minho,
não podendo ser vendido separadamente.

“A pobreza
resulta de
uma injustiça
colectiva”
entrevista

Pe. jardim moreira,

Presidente da Rede Europeia
Anti-Pobreza em Portugal
p. 4-5

2

INTERNACIONAL

IGREJA VIVA

IGREJAbaldisseri:
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cardeal
jovens ajudam a perceber o que quer jesus da sua igreja
(redacção)
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“Os jovens que responderam
ao site habilitado para este
questionário são quase 130 mil;
as visitas à página, quase 250
mil. É um número realmente
significativo”, afirmou o cardeal
Baldisseri a propósito do
Sínodo 2018, lembrando ainda
que o prazo para preencher os
questionários termina no final do
mês de Novembro.
Baldisseri proferiu os
comentários no encerramento
do Encontro Internacional
de Jovens, que decorreu na
cúria geral dos jesuítas, como
preparação para o Sínodo do
próximo ano. O cardeal disse
ainda que a iniciativa tem
potencial para se transformar em
“peça fundamental” da renovação
missionária da Igreja.
“Precisamos de olhar para os jovens
não apenas para nos ajudarem
a entender como proclamar o
Evangelho, mas também para
termos uma melhor compreensão

do que Jesus quer da Sua Igreja, o
que espera dela, aquilo que deve ser
extirpado e depois costurado para
tal missão”, disse Baldisseri.
Quanto ao encontro dos jovens em
Roma, o cardeal toscano explicou

hoje em dia e que muitas vezes é o
resultado de outras crises: a crise
da família e a crise da sociedade”,
afirmou.
Não quer isso dizer, no entanto,
que o “o realismo se tenha

que abordou temas como “a
identidade, a visão, a alteridade,
a tecnologia e a transcendência”,
e tudo isso de um ponto de vista
sobretudo “realista”.
“Não escondemos a perplexidade
que as novas gerações sentem

transformado em pessimismo”
durante o encontro.
“Apesar das muitas contradições
do nosso tempo, os jovens de hoje
são mais engenhosos do que os do
passado e também estão cheios de
ideias e propósitos”, explicou.
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O talento para idealizar e propor
dos jovens que participaram no
encontro foi tão grande que até
elaboraram propostas e fizeram
do Sínodo de 2018 um evento que
realmente lhes pertence, conforme
relatou o cardeal Baldisseri.
Como exemplo, apontou a
proposta – que descreveu como
uma “boa ideia” –, para haver
no Sínodo um grupo de pessoas
pertencentes a novas gerações
que actuem como auditores,
para que se envolvam ao máximo
nas reuniões e para que sejam
intermediários “nas reuniões entre
os bispos e os jovens”.
Os participantes do encontro
também tiveram outra ideia sobre
o envolvimento na Igreja para além
do Sínodo: a presença de jovens
de forma permanente em algumas
instituições do Vaticano. Um desejo
que ainda pode ser encaminhado
para os padres sinodais.
No dia 5 de Outubro, o Papa
Francisco anunciou a realização de
um encontro com jovens de todo o
mundo, crentes e não crentes, para
preparar a assembleia do Sínodo
dos Bispos de 2018.
*artigo publicado por Religión Digital a
21/09/2017. Tradução por André Langer.
Adaptação de DACS.
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PAPA FRANCISCO
@pontifex_pt

05 de Outubro de 2017

A missão da escola e dos
professores é desenvolver o sentido
da verdade, do bem e da beleza.
04 de Outubro de 2017

Como São Francisco de Assis,
deixemo-nos transformar pelo amor
de Cristo para viver na pobreza e na
alegria.

D. JORGE ORTIGA
@djorgeortiga

05 de Outubro de 2017

Ou somos missionários, isto é
capazes, com a nossa vida, de
dizer Cristo, ou não somos Igreja.

nobel da paz: a
Abolição das Armas
Nucleares

papa vai canonizar
o padre português
ambrósio ferro

série americana sobre
fátima vence prémio
internacional

A Campanha Internacional para a
Abolição das Armas Nucleares é a
vencedora do Nobel da Paz de 2017.
O Comité Nobel Norueguês sublinhou
a acção da coligação internacional
para alertar contra as consequências
humanas do uso deste tipo de
armamento num mundo em que o risco
de uma guerra nuclear é “real”, dando
como exemplo a questão da Coreia do
Norte. No passado dia 27 de Setembro,
o Papa Francisco tinha usado o Twitter
para fazer um apelo ao abandono das
armas nucleares.

O padre português Ambrósio Francisco
Ferro vai ser canonizado no Domingo,
dia 15, no Vaticano. O futuro santo foi
torturado e assassinado no Brasil por
tropas holandesas, no “massacre de
Uruaçú”, a 3 de Outubro de 1645. Faz
parte do grupo do grupo de cristãos
martirizados no Rio Grande do Norte
intitulados “protomártires do Brasil”.
No mesmo dia serão canonizados os
jovens mártires mexicanos Cristóbal,
Antonio e Juan, o padre espanhol
Faustino Míguez e o capuchinho
italiano Angelo d'Acri.

A série de oito episódios “The Message
of Fatima” recebeu o prémio de Melhor
Programa de Televisão no Festival
Internacional de Filmes e Multimédia
Católicos. Produzida pelo canal Eternal
World Television Network (EWTN)
— a maior rede de media católica do
mundo — foi a vencedora entre os
220 programas a concurso. O director
da EWTN, John Elson, espera que a
transmissão da série ofereça ao mundo
“um novo Milagre do Sol”, para que a
Mensagem de Nossa Senhora de Fátima
possa ser vista, ouvida e vivida por todos.
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REMÉDIO SANTO

Miguel Miranda
padre

Cineasta singular, a alemã Margarethe
von Trotta tem vindo a escrutinar nos
seus filmes a influência do (chamemos-lhe assim) espírito feminino sobre a
história da Europa. Aplicou-o em 2012
a “Hanna Arendt” – só à superfície
um retrato dos escritos da filósofa
sua compatriota sobre a banalização
do mal – e antes disso (2009), em
“Vision” (incompreensivelmente inédito
entre nós) a Hildegarda von Bingen
(Santa Hildegarda), essa “mulher da
Renascença” em plena Idade Média
(1098 – 1179), que é o que hoje aqui nos
traz.
Regra geral, quem vai à procura de
encontrar qualidade na filmografia
acerca da vida dos santos corre
sérios riscos de sair defraudado. Na
maioria das vezes esbarram logo
na reconstituição histórica a que se
propõem. Talvez se possam excluir do
lote “A paixão de Joana d’Arc” (Dreyer,
1928), “A canção de Bernadette”
(Henry King, 43), “Um homem para
a eternidade” (Zinnemann, 66, sobre

Tomás Moro), “Romero”
(J. Duigan, 1989) e pouco mais. No
caso de Hildegarda, que foi uma alma
profundamente mística, capaz de –
como no início do filme se diz – falar
com as plantas e os minerais, poucos
realizadores se atreveriam a entrar pela
sua vida dentro.
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Advertir e perdoar para
"ganhar" um irmão
A realizadora fá-lo e não se sai mal,
apesar da abertura comprometedora
(uma ambientação reduzida à noite do
milenarismo) – compensada por um
final soberbo (a partida de Hildegarda
a pregar) –, do salto brusco da menina
apresentada pelos pais ao convento e aos
cuidados de Jutta de Sponheim para a
monja feita e de, a partir de certo ponto,
começar a afunilar “Vision”, quase
o reduzindo à tensão dos corpos em
presença e diálogo (Volmar, Richardis),
a um derivado monástico das “Cenas da
vida conjugal” de Bergman, fulanizando
o filme sem contudo o deixar resvalar
para o melodrama. Valha-nos que houve
decoro!
No mais, von Trotta resolve como pode a
intrincada bipolarização entre o “biopic”
e a incandescente luminosidade das
visões de Hildegarda. Apresenta-a – tal
como fizera com Arendt – como o rosto
feminino emancipado de uma época,
alguém que soube estar e ver além, para
lá, do seu tempo. Deixa clara a forma
como Hildegarda afrontou os poderes à
data instalados, tanto o temporal como
o espiritual; como lidou com a inveja e o
cepticismo e como rejeitou – na certeza
de que Deus prefere a misericórdia ao
sacrifício (Mt 9, 13; Os 6, 6) – as práticas
penitenciais a que então monges e
monjas se dedicavam. Adentra-se pelo
seu profundo conhecimento acerca das
propriedades terapêuticas das plantas,
que até a fazem admirar a medicina
árabe. Explora, enfim, a “música
escarlate” (título do belíssimo romance
de Joan Ohanneson que a Gótica
reeditou há uns anos, depois de uma
primeira edição do Círculo de Leitores,
nos anos 80) que foram “os anos de
Hildegarda”.

De cor dourada, entre luzes e sombras,
“Vision” proporciona-nos, ao fim ao
cabo, o retrato de um anjo de olhar
luminoso, mulher intensamente
apaixonada pela vida, pela beleza e
bondade da Criação, que teve a sorte e
o engenho de não conhecer o destino de
um Abelardo ou uma Joana d’Arc.

Ermes Ronchi
Avvenire | publicado no sec. nac. da pastoral da cultura

Naquele tempo, disse Jesus aos seus
discípulos: “Se o teu irmão te ofender,
vai ter com ele e repreende-o a sós. Se
te escutar, terás ganho o teu irmão.
Se não te escutar, toma contigo mais
uma ou duas pessoas, para que toda a
questão fique resolvida pela palavra de
duas ou três testemunhas. Mas se ele
não lhes der ouvidos, comunica o caso

à Igreja; e se também não der ouvidos
à Igreja, considera-o como um pagão
ou um publicano. Em verdade vos
digo: Tudo o que ligardes na terra será
ligado no Céu; e tudo o que desligardes
na terra será desligado no Céu”. (Do
Evangelho do Domingo XXIII, Mt 18-15-20). O perdão não consiste numa
emoção, mas numa decisão. Não nasce
como acontecimento imprevisto, mas
como um percurso.
O alcance escandaloso do perdão, que
vai contra todos os nossos instintos,
está no facto de que é a vítima que
se deve converter, não aquele que
ofendeu, mas aquele que sofreu a
ofensa. É difícil, todavia o Evangelho
assegura que há uma possibilidade
oferecida ao homem para um futuro
restaurado. “O perdão é a «des-criação» do mal” (R. Panikkar).
Porque repara incessantemente o
tecido continuamente ferido das
nossas relações.
Jesus indica um percurso em cinco
passos. O primeiro é o mais exigente:
tu podes intervir na vida de um outro
e tocar-lhe no íntimo, não em nome de
um papel ou de uma suposta verdade,
mas apenas se tomou carne e sangue
dentro de ti a palavra “irmão”, como
afirma Jesus: se o teu irmão peca...
Só a fraternidade real legitima o

diálogo. O verdadeiro; não o político,
no qual se medem as forças, mas
no evangélico, em que se mede a
sinceridade.
O segundo momento: depois de
teres interrogado o coração, vai e
fala, dá tu o primeiro passo, não
te feches num silêncio hostil, não
cometas ofensas, mas sê tu a relançar
a relação. No coração da vida, tudo
começa do tijolo elementar de toda a
realidade, a relação eu-tu.
Se te escutar, terás ganho o teu
irmão. Verbo sublime: ganhar

um irmão. O irmão é um ganho,
um tesouro para ti e para o mundo.
Investir em fraternidade é a única
política económica que produz
verdadeiro crescimento.
Depois os outros passos: toma contigo
uma ou duas pessoas, a seguir fala à
comunidade. E se não te escuta, seja
para ti como o pagão e o publicano.
Um excluído, um descartado? Não.
Com ele comportar-te-ás como fez
Jesus, que se senta à mesa com os
publicanos para anunciar a bela
notícia da ternura de um Deus que se
inclina sobre cada um dos seus filhos.
Tudo aquilo que ligares ou desligares
na Terra, o será também no Céu.
Jesus não fala como um jurista, nunca
o faz. O poder de perdoar o mal não
é o poder jurídico da absolvição, é
o poder de se tornar uma presença
transfiguradora, mesmo nas
experiências mais desagradáveis,
mais impuras e humilhantes do
homem (Don Michele Do). É o poder
conferido a todos os irmãos de se
tornarem uma presença que “des-cria” o mal, com gestos que provêm
de Deus: perdoar os inimigos,
transfigurar a dor, identificar-se
no próximo: é a eternidade que se
insinua no instante.
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“A pobreza
resulta de
uma injustiça
colectiva”
filipa correia
Fotos: dacs

P

residente da
Rede Europeia
Anti-Pobreza em
Portugal desde
a sua fundação
— há 26 anos —, o padre
Jardim Moreira destaca a
importância de se abandonar
a habitual actuação
assistencialista em prol de
uma acção interventiva na
exigência de justiça. Pároco
em duas das paróquias mais
pobres do Porto, acredita
que acções como distribuir
sandes na rua “alimentam
o pobre mas não resolvem
a pobreza”. É preciso, diz,
concertar esforços para uma
intervenção organizada
e efectiva. “Todos temos
obrigação de actuar”, defende.

EM QUE É QUE CONSISTE A REDE EUROPEIA ANTI-POBREZA (EAPN)?
A Rede Europeia Anti-Pobreza
nasceu em 1989 em Bruxelas e
eu fui o indicado para participar
na criação da Rede e na sua
implementação em Portugal.

Surgiu de uma preocupação com
a sociedade civil, particularmente
com os problemas sociais, tendo
em vista a elaboração de políticas
que resolvessem essas assimetrias
injustas da sociedade europeia.
Quando, nessa altura, comecei a ir
para Bruxelas, não havia nenhum
dado português sobre o número
de pobres, de desempregados, não
havia um dado! Lembro-me que
brincavam comigo e diziam: “Portugal
é um país maravilhoso, não tem
pobres, não tem desempregados,
é óptimo!”. (risos) Portanto, era
preciso saber quais eram as causas
da pobreza para encontrar políticas
europeias que pudessem aliviá-la.
Depois, foram desenvolvidos vários
projectos a nível europeu, que
também funcionaram em Portugal.
Não foi fácil ir percebendo o que é
uma rede social, não havia qualquer
antecedente que nos pudesse indicar
o que era. Em Portugal, a primeira
foi a nossa. Fomos percebendo que
uma rede era a relação de pessoas e
instituições entre si, que deviam unir-se e partilhar os seus conhecimentos,
experiências e actividades, no sentido
de melhorar a resposta às injustiças
sociais. Porque a pobreza resulta de
uma injustiça colectiva! Ninguém é
pobre porque quer, é antes excluído
de uma sociedade e é vítima das
injustiças dessa sociedade que não
respeita a todos por igual. Isto é, não
dá oportunidades iguais a todos os
cidadãos, que depois ficam fora dessa
caminhada comum.

COMO É QUE A REDE OPERA EM PORTUGAL?
A Rede está implementada no terreno
em todos os distritos. Temos uma
sede em cada sede de distrito, onde
os nossos técnicos trabalham com
as instituições e com as autarquias.
Articula-se, procura-se dar formação,
fazer o diagnóstico da pobreza ou da
realidade distrital, para depois fazer
com que se mudem políticas, seja a

26.6% da população
portuguesa
encontra-se em
situação de pobreza
e de exclusão social
[Dados de 2015; Eurostat]
nível local, regional, nacional e, se
for preciso, internacional, para dar
resposta às necessidades efectivas
das populações. As autarquias têm
andado muito pouco sensíveis à
responsabilidade social, deixam
ficar isso para as instituições. Mas é
a autarquia que recebe os impostos
para ir ao encontro das necessidades
e desenvolver as respostas sociais.
Portanto, acho que temos de ir
caminhando na sensibilização das
autarquias.

Há uma coisa que não é fácil,
mas é fundamental, que é mudar,
actualizar a mentalidade dos
técnicos das instituições e dos seus
dirigentes para perceberem que a
acção social deve estar ao serviço
da pessoa, da sua liberdade e do seu
desenvolvimento. Nós vimos de uma
mentalidade muito assistencialista
em que as pessoas têm de acolher
ou aceitar aquilo que lhes impõem
e ponto final. As coisas deviam ser
diferentes. Antes de mais, temos que
apostar em formar e informar para
mudar mentalidades e formas de
resposta social. Esse é um trabalho
que temos feito desde o início. Temos
conquistado a confiança e o apreço
do país, de Norte a Sul.

QUE TRABALHO TEM DESENVOLVIDO A EAPN?
Nós pusemos a pobreza na mesa
dos nossos políticos. Colocámos, em
Portugal, a noção de rede e a noção
de que lutar pela pobreza é devolver
a cada português a sua dignidade
e a sua legitimidade de cidadania.
Temos o trabalho internacional e
projectos nacionais neste âmbito.
Em cada distrito, temos um grupo
de pobres, excluídos, que reúnem e
trabalham para estudar os seus
reais problemas e apresentá-los,
como forma de ultrapassar e
vencer a pobreza de todos os outros
pobres do distrito e do país. Há
reuniões periódicas a nível distrital
e nacional e há uma reunião anual
com a Comissão Europeia, para que
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Bruxelas possa ouvir directamente os
próprios pobres. Nós dizemos muitas
vezes que somos a voz dos pobres…
não! Temos é que dar voz aos pobres.
Neste momento já se consegue
fazer com que eles tenham voz a
nível nacional, com que os próprios
pobres interpelem os representantes
dos Partidos. Estamos também a
trabalhar — numa parceria com
o Grupo de Reflexão e Apoio à
Cidadania Empresarial (GRACE) —
na sensibilização das empresas para
o tema da responsabilidade social.
Queremos fazer com que as empresas
não se foquem apenas no próprio
lucro e participem na resposta social.

QUAIS SÃO AS PESSOAS MAIS AFECTADAS PELA
POBREZA EM PORTUGAL?
Há um sector que é muito sensível: o
dos idosos. Estamos numa sociedade
que envelhece de ano para ano e que
não tem respostas para os mais velhos.
Muitos idosos não têm família sequer.
Esse é um problema de dignidade,
e que se avoluma de ano para ano.
É um problema grave. Estamos a
trabalhar, juntamente com o Estado,
no envelhecimento activo, para que
não se metam as pessoas dentro de
uma casa e fiquem ali armazenadas.
Há actividades lúdicas, culturais e
ambientais que podem levá-los a sair,
para terem uma vida com dignidade
e não ficarem simplesmente à espera
que chegue a morte. Outro aspecto
que temos trabalhado juntamente
com a Comissão de Protecção de
Crianças e Jovens (CPCJ) — e que
em Portugal é também um problema
grave — é a situação das crianças. O
maior número de pobres em Portugal
corresponde às crianças. Temos
25% de crianças pobres. Mas não há
crianças sem mãe e pai… Isso quer
dizer que se as crianças são pobres,
a sua rectaguarda também é pobre.
Há problemas gravíssimos que vêm
por causa do desemprego, de mães
solteiras, divórcios… E temos uma
percentagem razoável de gente
empregada pobre, que não ganha o
suficiente para sustentar a família.
Ou que vive de biscates, de trabalhos
em part-time, de recibos verdes,
que tem empregos muito precários.
Estamos muito preocupados com a
infância em Portugal, porque isto
leva-nos a prever que o futuro será
muito grave para esta gente, que
não terá capacidades para entrar
na competição no mundo laboral.
Então, ficam na dependência de
subsídios e estamos numa sociedade
tremendamente desigual, injusta e
pobre. Pobre porque exclui muitos
de poderem participar na criação de
riqueza nacional.
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COMO É QUE O CIDADÃO COMUM PODE, NO SEU
DIA-A-DIA, INTERVIR E TER UM PAPEL ACTIVO NA
ERRADICAÇÃO DA POBREZA?

campanha da Eapn contra a discriminação das comunidades ciganas. #direitoaseroquequiserem

COMO É QUE PODEMOS REVERTER ESSA SITUAÇÃO?
A primeira coisa é criar condições
de acesso à formação e informação,
para depois poderem ter acesso ao
emprego. É preciso ter cuidado com a
habitação e a saúde. Neste momento
estamos muito preocupados com
a saúde, que é um factor grave de
exclusão. Este ano vamos começar
uma experiência, possivelmente em
dois distritos, para conseguirmos
medicamentos gratuitos para
todos os pobres. Estamos a iniciar
essa caminhada a ver se os pobres
começam a ter melhor qualidade
de vida, pelo menos na saúde. Há
aqui uma série de frentes, porque a
pobreza é multidisciplinar. Portanto,
há que actuar em todas as frentes
e tentar sensibilizar, trabalhar em
conjunto, em rede, para melhorar
essas condições e evitar estas formas
de exclusão.

REFERIU QUE A INTERVENÇÃO SOBRE A POBREZA
SE BASEIA NUMA PERSPECTIVA ASSITENCIALISTA.
COMO É QUE SE PODE ALTERAR ESTE PARADIGMA E
CONSEGUIR UMA INTERVENÇÃO VERDADEIRAMENTE
EFICAZ?
É evidente que não devemos consentir
que ninguém morra de fome, nem
de frio. Mas é verdade que a resposta
à pobreza deve começar por uma
exigência de justiça. E nisto todos
temos obrigação de actuar. A Igreja
deveria ter uma acção muito mais
interventiva, porque muitas vezes fica
apenas na forma mais assistencialista,
na cantina ou no Centro Social. É
preciso perceber que Jesus Cristo
nos veio dizer que todos temos
igual dignidade e que não há gente
subalterna. O Evangelho convida-nos a lutar pela fraternidade, pela
igualdade de direitos e deveres, numa

comunhão fraterna e não subalterna,
de dependência. E a Igreja pode
suprir certas necessidades, mas deve
ter também a coragem de lutar por
um regime social contra a injustiça
e apresentar, depois, as soluções da
verdadeira caridade. Caridade é amar
o outro como irmão, sem esperar
retorno! Há uma diferença enorme
entre a solidariedade que compete à
distribuição mais ou menos equitativa
do dinheiro dos impostos para todos
e a caridade, que passa pela prática
gratuita da partilha e do amor, de
querer bem à pessoa sem a explorar
em nada. Eu acho que devemos todos
repensar a postura que estamos a ter,
porque precisamos de responder com

Temos uma
percentagem
razoável de gente
empregada pobre,
que não ganha o
suficiente para
sustentar a família.
o Evangelho aos desafios e não sermos
apenas um suplemento de alguma
coisa. A Igreja não é suplemento, é o
fermento de uma sociedade, é o sal
da sociedade, por isso tem que ter
uma postura activa na luta contra
a pobreza. É da sua missão amar
o próximo, portanto, retirá-lo das
injustiças em que vive.

A primeira coisa que eu acho que as
pessoas devem fazer — para além,
digamos, da resposta imediata às
necessidades — é unir-se através
do trabalho em rede para poderem
ter força, ter voz. Hoje, sozinho
ninguém consegue nada. Às vezes
vejo no Porto, por exemplo, algumas
pessoas que se juntam e distribuem
sandes na rua. Alimentam o pobre
mas não resolvem a pobreza. É
preciso que as pessoas se deixem
conduzir por trabalhos conjuntos
para terem uma intervenção que
transforme a realidade, a sociedade,
e não apenas que a mantenha. Nós
temos muitos associados na Rede
Europeia, individuais e colectivos, e
pedimos que se juntem e trabalhem
em conjunto para intervirem de uma
forma organizada e com algum poder
e autoridade. É também importante
ser-se capaz de acolher as pessoas que
querem reflectir sobre a sua situação,
vencê-la e sair dela, porque lutar contra
a pobreza é reconhecer, de alguma
forma, o direito que cada um tem a
viver os seus direitos de construção e de
participação numa sociedade da qual
fazem parte. Não é ter que estender a
mão envergonhadamente para poder
ter acesso àquilo a que têm direito. Isto
é, não se deve dar por esmola aquilo
a que a pessoa deve ter direito por
justiça.

É PÁROCO EM DUAS DAS PARÓQUIAS MAIS POBRES
DO PORTO (S. NICOLAU E VITÓRIA). QUAIS SÃO AS
PRINCIPAIS CARÊNCIAS OU PROBLEMAS QUE TEM
DETECTADO?
Neste momento tenho muita gente sem-abrigo, que não é de lá mas está a
morar lá. Depois há o problema do
abandono/isolamento dos idosos e o das
muitas crianças que nascem de meninas
adolescentes. É muito complicado…
Outro problema que enfrentamos agora
tem a ver com o turismo, pela desordem
com que a legislação permite comprar
uma casa e pôr as pessoas de lá para
fora. Eu tenho duas paróquias e corro
o risco de ficar quase sem residentes.
Todos os dias tenho pessoas a chorar
porque têm que deixar a casa dentro de
quinze dias, um mês, e não sabem para
onde ir. E nem têm dinheiro para pagar
casas diferentes porque são caríssimas.
Este é um outro problema grave. No
centro histórico, nós não temos turistas,
temos uma invasão. São milhares
de pessoas todos os dias, milhares.
Vamos na rua e não conseguimos falar
português com ninguém. As pessoas
sentem-se sozinhas e isoladas porque
já não têm vizinhos.
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“DAI A CÉSAR O QUE É DE CÉSAR
E A DEUS O QUE É DE DEUS”

LITURGIA da palavra
Leitura I Is 45, 1.4-6

Leitura do Livro de Isaías

XXIx domingo
comum a

Assim fala o Senhor a Ciro, seu ungido, a quem tomou pela mão direita, para subjugar
diante dele as nações e fazer cair as armas da cintura dos reis, para abrir as portas à sua
frente, sem que nenhuma lhe seja fechada: “Por causa de Jacob, meu servo, e de Israel,
meu eleito, Eu te chamei pelo teu nome e te dei um título glorioso, quando ainda não Me
conhecias. Eu sou o Senhor e não há outro; fora de Mim não há Deus. Eu te cingi, quando
ainda não Me conhecias, para que se saiba, do Oriente ao Ocidente, que fora de Mim não
há outro. Eu sou o Senhor e mais ninguém”.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 95 (96)
Refrão: Aclamai a glória e o poder do Senhor.

Leitura II 1 Tes 1, 1-5b

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos
Tessalonicenses

itinerário

ATITUDE MARIANA
Acção de graças.
CARACTERÍSTICA
Gratidão pela garantia e pela
verdadeira Esperança que vem de
Deus.

CONCRETIZAÇÃO: A nossa melhor opção de vida, e a única que nos levará
a alcançar a felicidade eterna, é ser e não ter. Aqueles que vivem para César,
para subjugar até os seus semelhantes, jamais serão felizes. Só quem vive de
Deus e para Deus é que desperta a Esperança e encontra a alegria. Sugere-se colocar junto ao ambão um símbolo do coração como entrega da vida à
Palavra: “Dar a Deus o que é de Deus” e como adesão à mensagem deste
Dia Mundial das Missões: “A missão no coração da fé cristã”. Aí também se
poderá entronizar o Círio Pascal e fazer pender sete fitas verdes, significando,
assim, que temos em Jesus ressuscitado a nossa esperança.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Escutai, Senhor, a prece, M. Carneiro, NRMS 90-91 ou Igreja Canta
2ª ed., 438
— apres. dons: Sois, Jesus, o meu Deus, M. Borda, NRMS 107 ou Igreja Canta 2ª
ed., 568
— Comunhão: Quero cantar o vosso nome, A. Cartageno, NRMS 111 ou Igreja Canta
2ª ed., 537
— Final: Somos testemunhas de Cristo, Az. Oliveira, NRMS 35 e 82-83 ou Igreja
Canta 2ª ed., 573

Eucologia
— Orações presidenciais: Orações próprias do XXIX Domingo do Tempo
Comum (Missal Romano, 421).
— Prefácio / Oração Eucarística: Orações Eucarística V/C com prefácio
próprio (Missal Romano, 1169ss).

Viver na Esperança
Durante esta semana que estamos a iniciar, vamos despertar no nosso
peito a Esperança de que Deus nos cinge e nos acolhe como Somos. Ele
conhece-nos e ama-nos, imensamente. Vamos demonstrar-Lhe a gratidão
que temos por tudo o que recebemos do Nosso Senhor e único Rei.

Paulo, Silvano e Timóteo à Igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus Pai e no
Senhor Jesus Cristo: A graça e a paz estejam convosco. Damos continuamente graças
a Deus por todos vós, ao fazermos menção de vós nas nossas orações. Recordamos
a actividade da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança
em Nosso Senhor Jesus Cristo, na presença de Deus, nosso Pai. Nós sabemos, irmãos
amados por Deus, como fostes escolhidos. O nosso Evangelho não vos foi pregado
somente com palavras, mas também com obras poderosas, com a acção do Espírito
Santo.

EVANGELHO Mt 22, 15-21

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Mateus
Naquele tempo, os fariseus reuniram-se para deliberar sobre a maneira de surpreender
Jesus no que dissesse. Enviaram-Lhe alguns dos seus discípulos, juntamente com os
herodianos, e disseram-Lhe: “Mestre, sabemos que és sincero e que ensinas, segundo
a verdade, o caminho de Deus, sem te deixares influenciar por ninguém, pois não fazes
acepção de pessoas. Diz-nos o teu parecer: É lícito ou não pagar tributo a César?”.
Jesus, conhecendo a sua malícia, respondeu: “Porque Me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo”. Eles apresentaram-Lhe um denário e Jesus perguntou: “De
quem é esta imagem e esta inscrição?”. Eles responderam: “De César”. Disse-Lhes
Jesus: “Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus”.
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elementos celebrativos a destacar

REFLEXÃO
O Vigésimo Nono Domingo (Ano A) fala de um Deus que se revela na história
humana, na qual cada acontecimento é uma oportunidade para acolher a presença
divina com disponibilidade de coração. Exemplo disso é o caso de Ciro, um
rei estrangeiro e pagão, que se converte num instrumento providencial para
a libertação do povo judeu (primeira leitura). Deus surpreende nas escolhas
daqueles a quem confia uma missão. E a “armadilha” lançada a Jesus Cristo
(Evangelho) lembra o quanto é preciosa a nossa liberdade de filhos de Deus.
Aclamemos a Deus (salmo). Invoquemos o Espírito Santo para que fortaleça a
actividade da nossa fé, o esforço da nossa caridade e a firmeza da nossa esperança
(segunda leitura).
“Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus”
É uma das frases mais citadas dos evangelhos, mas muitas vezes interpretada com um
sentido oportunista, segundo interesses pessoais, e não de acordo com a ideia original
com que Jesus Cristo proferiu tal sentença.
Naquele tempo, o território judaico estava sob o domínio romano e havia diferentes
posturas quanto ao pagamento dos tributos ao imperador. Uns defendiam a
colaboração com a potência ocupante e o pagamento de impostos, procurando
obter o máximo de benefícios. Outros, pelo contrário, negavam-se a pagar impostos
aos romanos, porque entendiam que ao fazê-lo estariam a reconhecer o poder e a
soberania do imperador em detrimento de Deus.
As palavras laudatórias dirigidas a Jesus Cristo escondem uma “armadilha”:
“Mestre, sabemos que és sincero e que ensinas, segundo a verdade, o caminho de
Deus… Diz-nos o teu parecer: É lícito ou não pagar tributo a César?”. Conhecendo
bem a hipocrisia dos oponentes, o Mestre pede uma moeda com a imagem e a
inscrição do imperador e declara: “Dai a César o que é de César e a Deus o que é
de Deus”.
A resposta não contempla um claro sim ou não, mas propõe a distinção entre Deus
e César, no reconhecimento da respectiva autonomia. A César, convém dar-lhe a
moeda que lhe pertence. A Deus, a glória e o culto que lhe é devido. Se a moeda tem a
imagem e a inscrição de César, pertence-lhe, contudo o ser humano pertence a Deus,
pois tem em si a inscrição e a imagem de Deus.
Só Deus é garantia da verdadeira esperança
A sentença proferida não implica uma oposição. Invocá-la para contrapor o temporal
ao espiritual é fazer uma interpretação errada do sentido usado por Jesus Cristo. Não
se trata de dois âmbitos separados. O Mestre recorda que, em todas as dimensões da
vida, materiais ou espirituais, Deus há-de ser sempre o único e verdadeiro Senhor,
a única garantia da verdadeira esperança. Em qualquer ambiente vital, seja político,
religioso, social, económico, cultural, familiar, o objectivo é sempre abrir-se à vontade
de Deus. A missão da Igreja é contribuir para a “transformação existencial” de cada
pessoa “em espírito e verdade, ou seja, numa vida animada pelo Espírito Santo à
imitação do Filho Jesus para glória de Deus Pai” (Mensagem do Papa Francisco para
o Dia Mundial das Missões).
Reflexão preparada por Laboratório da Fé | in www.laboratoriodafe.net

Despertar a esperança
[Introdução ao espírito celebrativo]
Esta é a hora de, em cada semana, darmos a Deus um pouco mais da
nossa vida. Presentes nesta assembleia, somos chamados e reunidos
a fim de nos abrirmos à autoridade da Palavra de Deus que nos quer
encontrar e dar razões da nossa Esperança para os desafios de cada
dia.
Neste dia mundial das missões, deixemos que esta celebração nos
desperte e contribua para que a missão seja colocada no coração da
fé cristã. Numa verdadeira atitude de acção de graças, aclamemos a
glória e o poder do Senhor.

Enraizar a esperança
[Dinâmica própria do Tempo Litúrgico]
1. Introdução à Liturgia da Palavra
Hoje a Palavra de Deus traz-nos a alegria da Esperança de que quem
é chamado pelo nome é cingido pelo Pai e revestido de graças e de
luz. A Fé, a Esperança e a Caridade serão o caminho a seguir por
cada um de nós, para que o Evangelho não seja somente palavras,
mas também obras poderosas, com a acção do Espírito Santo. Vamos
despertar a semente da Esperança e dar a Deus tudo o que somos e
até tudo o que temos.
2. Proclamação da Palavra
[Primeira Leitura] Distinguir, com o tom de voz, as duas partes que
fazem o texto: 1) tom de apresentação: “Assim fala o Senhor a
Ciro”, cadenciado por cada vírgula; 2) tom de afirmação ao longo
do discurso directo, realçando sempre que aparece “eu”. Cuidar o
tempo do silêncio no final da proclamação e antes da aclamação
“Palavra do Senhor”.
[Segunda Leitura] O leitor deverá esforçar-se por marcar as seguintes
partes deste texto: a saudação que termina com a expressão “a
graça e a paz estejam convosco”; todo o restante texto, num tom
exortativo, em que faz memória dos acontecimentos passados.
3. Apresentação dos dons
A entrega total da vida de cada um a Deus é expressa na
apresentação dos dons. Para evidenciar melhor este dinamismo,
sugere-se que, neste Domingo, a apresentação do pão e do vinho
seja feita a partir do meio da assembleia.

Partilhar a esperança
[Indicações para a reflexão partilhada na homilia]
. Poderíamos pensar que ao dizer “Dar a César o que é de César
e a Deus o que é de Deus”, Jesus convida a fazer uma oposição
clara entre dois domínios perfeitamente distintos. Não seria antes
um convite a uma ponderação de perspectiva? Com efeito, pode-se sentir o eco da frase de S. Paulo: “Tudo é vosso, mas vós sois
de Cristo e Cristo é de Deus” (1Cor 3, 22-23), frase citada pelo
Concílio Vaticano II, quando se refere à actividade humana no
universo, precisamente, depois de ter evocado a justa autonomia das
realidades terrestres (GS 36 e 37). É bem verdade que “tudo é de
Deus”, mas esta frase de S. Paulo convida-nos a não embater com
o que releva da responsabilidade que Deus nos dá na gestão das
realidades terrestres.
. A questão colocada pelos fariseus e pelos herodianos era uma
armadilha. É sempre. Não se trata de fugir à questão... nem de
se deixar cair na armadilha. Os cristãos devem saber assumir uma
posição, sob o risco de serem criticados, mesmo assumindo o risco
de não estarem todos de acordo. De qualquer modo, se recusam
tomar posição, não vão deixar de ser criticados. A nossa tomada de
posição nunca exclua a perspectiva da esperança!
. Neste Domingo das Missões, recordemos que anunciar o Evangelho
é ser, no mundo, um fermento de fé, de esperança, de caridade (2ª
leitura). É nossa responsabilidade este sopro nas relações humanas.
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AGENDA

Nomeações Eclesiásticas
Dom Jorge Ferreira da Costa Ortiga,
por mercê de Deus e da Santa Sé,
Arcebispo de Braga e Primaz das
Espanhas;
Perante novas necessidades pastorais
e procurando responder às suas
exigências, hei por bem proceder às
seguintes nomeações:
Cónego Fernando Teixeira
Alves Monteiro, dispensado,
por razões de saúde, dos trabalhos
de Ecónomo da Arquidiocese e
dos Seminários Arquidiocesanos,
continuando com os outros
encargos que vem fazendo.

Cónego Roberto Rosmaninho
Mariz, nomeado, de harmonia
com o Cânone 494 do Código
de Direito Canónico e depois de
consultar o Conselho para os
Assuntos Económicos e o Colégio
de Consultores (Cabido), Ecónomo
da Arquidiocese assim como dos
Seminários Arquidiocesanos,
continuando com os encargos
pastorais que vem desempenhando.
Padre José Dias Pereira,
terminado o serviço de Capelão no
Hospital de Braga por atingir o limite
de idade, nomeado Vigário Paroquial

de São José de São Lázaro e de são
Pedro de Lomar, Arciprestado de
Braga.

12.10.2017
PROCISSÃO DE VELAS EM
HONRA DE NOSSA SENHORA
DO SAMEIRO
21h30 / Sameiro (concentração junto
à rotunda de S. João Paulo II)

Frei Hermano Filipe Rodrigues,
OFMC, nomeado para Capelão e
Assistente Espiritual da Santa Casa
da Misericórdia de Barcelos, com as
suas diversas valências.

12.10.2017 a 14.10.2017

Braga e Cúria Arquiepiscopal,
12 de outubro de 2017

14.10.2017

† Jorge Ferreira da Costa Ortiga,
Arcebispo Primaz

CONGRESSO "SETE CASTELOS"
08h30 / Hotel do Parque (Bom Jesus)

MATRIMÓNIO: A ARTE DO
ENCONTRO
09h00 / Casa da Torre (Soutelo)

17.10.2017

Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal inicia actividades
para o novo ano com reflexão intitulada "despertar a fé"
A Conferência dos Institutos
Religiosos de Portugal em Braga
propõe uma reflexão intitulada
"Despertar a Fé", orientada pelo
padre jesuíta Manuel Morujão, a
assinalar o início das actividades
para 2017/2018. A iniciativa realiza-se no Domingo, dia 15 de Outubro,
às 15h, no Externato Paulo VI e

insere-se no tema do novo Ano
Pastoral — Despertar Esperança.
Durante a sessão será ainda
apresentado o programa de
actividades para 2017/2018,
bem como a equipa eleita para o
triénio 2017/2020, que terá como
presidente o Frei Daniel Teixeira, da
Ordem dos Frades Menores.

APRESENTAÇÃO DE PROJECTOS
DE VOLUNTARIADO
19h30 / Centro Pastoral Universitário

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

O programa Ser Igreja entrevista, esta semana,
o padre Carlos Vaz, membro da ACEGE.

Livraria Diário do Minho

pedro
siqueira
você pode
falar
com deus

Com o livro "Você pode falar com Deus", o autor pretende
levar ao leitor as orientações mais importantes para
estreitar a sua relação com Deus através da oração.
Pedro Siqueira acredita que é fundamental que a prece
faça parte do dia-a-dia de todos os cristãos, já que tem
o poder de acalmar corações e transformar a realidade.
Partindo de histórias reais, o autor procura mostrar que
quando alguém reza com fé, podem acontecer milagres
na sua vida. "Devemos aprimorar a nossa conexão com
Deus; só com a prática podemos alcançar um nível de
excelência. Dá trabalho, mas também muita satisfação",
refere o autor.

PVP

15

50
€

10%*
Desconto

* Na entrega deste cupão. Campanha válida de 12 a 19 de Outubro de 2017.
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