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Breves

Sínodo tem sido como uma 
escola, diz arcebispo de 
Manila
O cardeal Luis Antonio Tagle, arcebispo de Ma-
nila (Filipinas), afirmou que o Sínodo dos Bispos, 
dedicado às novas gerações, tem sido como uma 
“escola”, onde os jovens também ensinam.
“Nós, bispos, perguntamos o que podemos fazer 
pelos jovens, mas os jovens fizeram muito por 
nós, ensinaram-nos”, assinalou em conferência 
de imprensa.
O responsável asiático mostrou-se sensibiliza-
do com o que os jovens têm levado “através das 
suas histórias e das suas intervenções”, falando 
numa experiência de humildade em que se toma 
consciência do que não se sabe. 
“Não é um Sínodo que quer dar todas as respos-
tas e soluções, claras, porque a vida não é clara. A 
vida dos jovens, hoje, não é clara”, observou.

Milhares de hondurenhos 
a caminho da fronteira dos 
Estados Unidos
Milhares de hondurenhos indocumentados es-
tão, desde 12 de Outubro, em marcha em direcção 
aos Estados Unidos da América, apesar de terem 
consciência que podem ser detidos e deportados 
a qualquer momento ou serem sequestrados por 
narcotraficantes. 
A caravana, que ontem contava sete mil pessoas, 
estava na Terça a mais de 1.100 quilómetros da 
capital do México e a mais de 1.730 quilómetros 
da cidade americana fronteiriça mais próxima – 
McAllen, no Texas. Esta Segunda-Feira o Presi-
dente Donald Trump considerou a caravana de 
migrantes uma emergência nacional e colocou as 
patrulhas de fronteira e os militares em estado de 
alerta.

opinião

Olhares - 14

João Aguiar Campos
Padre

Começo por uma de-
claração de interes-
ses: sou amigo do es-
colhido. Acrescento, 

contudo, que não  é sobre a 
pessoa em causa que se poi-
sa este olhar — mas sobre a 
decisão recentemente toma-
da pelo Arcebispo Primaz: 
nomear um visitador  para 
acompanhar os padres ido-
sos e doentes que não habi-
tam na residência sacerdotal 
da arquidiocese. 

Aplaudo, até as mãos me 
doerem.

É certo que todos os mem-
bros do presbitério “moram” 
no coração do bispo que, na 
proximidade a cada um deles, 
manifesta a essencialidade do 
serviço da caridade na Igreja e 
a sua relação constitutiva com 
o ministério episcopal.  O de-
creto Christus Dominus pede, 
aliás, isto mesmo:  que os bis-
pos “abracem sempre com es-
pecial caridade os sacerdotes, 
que compartilham das suas 
funções e solicitude, (…) consi-
derando-os como filhos e ami-
gos. (…) Preocupem-se com as 
condições espirituais, intelec-
tuais e materiais dos mesmos, 
para que possam viver santa e 
piamente, e exercer com fide-
lidade e fruto o seu ministério”. 

Não pode, porém, mesmo 
o mais disponível, volunta-
rioso ou saudável dos bispos 
cumprir, por si só, todas as ta-
refas. Mormente quando exi-
gem deslocações, generosida-
de de tempo e pormenoriza-
da atenção. Daí a necessidade 
de delegar, para que nada fal-
te e a missão se cumpra!…

A arquidiocese respon-
de às necessidades do cle-
ro doente e idoso na casa sa-
cerdotal S. Martinho de Du-
me. Mas há sacerdotes que, 
circunstancialmente ou de 
modo mais permanente fra-

gilizados, vivem nas suas co-
munidades ou ambientes fa-
miliares. Talvez porque se 
sintam, ainda, disponíveis pa-
ra ajudar, ou porque se ali-
mentam de velhas amizades, 
ou ainda porque, após muitos 
anos de luta singular,  se veem 
menos capazes de uma esco-
lha para que não estão pre-
parados. Também por algum 
preconceito? Talvez. Mas, de 
facto, uma casa sacerdotal não 
é, meramente, uma casa que 
acolhe sacerdotes. É — deve 
ser — uma casa com alma sa-
cerdotal, fruto de uma edifi-
cação diária na caridade.

Creio que a “nossa” o se-
ja. Demos graças a Deus por 
isso…

Mas voltemos aos que vi-
vem fora.

Se um telefonema ines-
perado lhes faz bem, quanto 
maior bem não lhes fará uma 
conversa que escuta e não jul-
ga; sugere mas não pressiona; 
alimenta a serenidade e ofere-
ce tempo. E, sobretudo, deixa 
o outro ser como ele é!… Sim; 
porque, socorrendo-me de 
Jorge Bucay, importa consi-
derar que “o verdadeiro amor 
não é senão o desejo inevitá-
vel de ajudar o outro para que 
seja quem é”.

A visita de alguém verda-
deiramente “especialista do 
silêncio” há-de soltar a ale-
gria ou a dor; há-de ensinar a  
acolher tudo o que foi a vida 
já vivida, porventura nos anos 
ocultos de uma paróquia ou 
noutra qualquer missão en-
tregue e assumida.

O desafio de visitar é exi-
gente. O desafio de acolher 
é, penso, muito mais exigen-
te… Porque implica um ele-
vado grau de confiança, que 
ponha de lado reservas estilo 
“vem cá saber o quê?”; ou “aí 
vem mais um que que levar-
-me para Braga!”.

Há dias, passou por minha 
casa a visita amiga e pacien-
te de D. Jorge Ortiga, que sei 
que irá ao encontro de outros 
sacerdotes. Agradeço.

É bom que sintamos — 
mesmo que as palavras sejam 
outras — o que alguém diz: 
“Tu contas. E, neste tempo 
de aparentemente não faze-
res nada, aceitamos as tuas in-
sónias e as tuas dúvidas; a tua 
teimosia e a tua esperança; a 
tua oração e o teu sorriso. Tu 
contas!”

Volto a aplaudir a deci-
são acima mencionada, até as 
mãos me doerem. Porque o 
coração sorri!…
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opinião

Balbuciar sobre o Purgatório

 

JoSé Lima
Padre

1Da cultura dos mais ve-
lhos faz parte a palavra 
Purgatório, que indica 
purificação, na espe-

rança feliz de ver a Deus para 
sempre. Nas representações 

desta realidade, a atitude é a 
de quem se purifica, depois 
da morte, para finalmente 
ser admitido a partilhar para 
sempre a visão de Deus. Esta 
forma de entender as coisas é 
eivada de antropomorfismo, 
simplismo, redução tempo-
ral: constrói-se o mundo invi-
sível à maneira humana deste 
mundo físico, visível, tempo-
ral. Aliás, é devedora de uma 
imagem de Deus muito sim-
ples, como se Deus se vingas-
se de seus filhos, entregando-
-os a uma terra de ninguém 
no fim desta vida, levando-os 
para um lugar de penas e exi-
gindo nele castigos. Este ima-
ginário foi sendo modificado 
na nossa cultura, sobretudo 
com a primeira e a segunda 
guerra mundiais.

Hoje transmite-se aos mais 
novos a realidade da purifica-
ção de outra maneira. A rea-
lidade que evoca a nova lin-
guagem saiu da crença cató-
lica, embora hoje se pense 
de forma menos fantástica. 
Diabos, mal e sofrimento são 
próprios deste mundo, onde 
a purificação se vai fazendo. 
O Purgatório vai acontecendo 
nas sendas da vida diária, on-
de está à prova todo o cristão. 
Aqui, a vida necessita sempre 
de purgação, tantas vezes es-
pinhosa. Pensa-se Deus como 
o Pai para o qual se vai cami-
nhando, na purificação cons-
tante de tudo o que na vida 
prende à terra, provocando 
esquecimentos e provações. 
Como falar de esperança num 

além, se tudo o que é deste 
mundo acaba como tal?

Não podemos optar por 
uma destas representações, da-
da a operabilidade de ambas: 
uma impõe a esperança de es-
tar em Deus eternamente. A es-
perança é feliz e obriga ao na-
tural desprendimento de tudo 
o que nos separa de Deus. Ou-
tra implica neste mundo uma 
peregrinação consciente que 
obriga a um estilo de vida, con-
tribuindo assim para uma ati-
tude coerente na labuta que se 
faz, enquanto se é vivente nes-
te mundo. Uma mais misterio-
sa, outra mais operatória.

2 - O que se depreende de 
ambas é muito saudável.

A postura consciente dian-
te da vida exige que cada um 
seja tão eficazmente cristão, 

que o deixe transparecer em 
todos os actos, aqui e agora. 
Depois da morte, somos em 
Deus. Não poderemos mais 
fazer opções, pelo que a vida 
será outra, o que nos atrela à 
responsabilidade actual edi-
ficante. Depois, ao vermos 
Deus operar-se-á certamente 
uma dor imensa de não nos 
termos preparado para tal. A 
purificação será sem palavras 
para a dizer.

Entretanto, esperar pe-
lo que iremos ser, não acarre-
ta que nessa vida em Deus não 
possamos sentir a dor irrepará-
vel de impreparação para esta 
visão. O purgatório seria en-
tão purificação, para ser/estar 
na nova dimensão para a qual 
o Pai continua a chamar-nos?

Longe de cada um ser ap-
to a tão grande dádiva, purifi-
quemo-nos enquanto é tem-
po; depois seremos na eter-
nidade: recebê-la-emos co-
mo benditos, abençoados em 
Cristo.

Definido sobretudo em 
Florença e em Trento (MFF, 
430), “o Purgatório não é cer-
tamente um lugar, mas uma 
pessoa” (PS, 71).

Como será? – A interro-
gação faz que nossos rogos 
sejam constantes por quem 
amamos. E o mês de Novem-
bro o prova nas nossas comu-
nidades. Vivemos em comu-
nhão dos santos. Nós vivemos 
e existimos no Mistério de 
Deus. Sobre o Purgatório, co-
mo sobre o além, balbuciare-
mos sempre.

Defesa DA VIDA

“Caminhada pela vida” pede 
clareza aos políticos
A Federação Portuguesa pela Vida (FPV) promo-
ve uma caminhada a favor da defesa da vida, no 
dia 27 de Outubro, Sábado, em Braga, Aveiro, Vi-
seu, Porto e Lisboa.
José Maria Duque, da FPV, sublinhou que esta 
iniciativa “não é um protesto” mas sim um “teste-
munho público” de quem está “disposto a colabo-
rar, a sair à rua, a ser activo” na defesa da digni-
dade de toda a vida.
“A FPV vai lançar na caminhada a campanha «A 
vida em primeiro lugar», aliás, é o tema da cami-
nhada, e esta campanha consiste antes de mais 
num questionário que será feito a todos os can-
didatos nas eleições europeias e nas legislativas 
sobre qual a sua posição sobre os temas da vida”, 
adianta.
Neste contexto cabem problemáticas como o 
aborto, a eutanásia e a defesa da família, temáti-
cas que têm estado na ordem do dia também em 
Portugal.

Papa francisco

23 DE OUTUBRO 2018 · A esperança 
não é uma ideia, é um encontro. Como 
a mulher que espera para encontrar 
a criança que nascerá de seu ventre. 
#SantaMarta

D. Jorge Ortiga

24 DE OUTUBRO 2018 · Na ausência da 
seiva que vem de Deus, a entrega às 
pessoas e às situações que Ele colo-
ca à nossa frente dificilmente expressa 
felicidade. Temos que beber a seiva e 
estar abertos àquilo que a vida nos so-
licita para poder gerar vida.  
#Santidade #Espiritualidade
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[Igreja Viva] A Carta Pastoral 
“Uma alma para o Corpo da 
Igreja” acaba por ser um apelo 
à santidade. Porquê este ape-
lo agora?
[D. Jorge Ortiga] Há uma 
convicção muito grande na 
minha vida que talvez deri-
ve um pouco da minha for-
mação histórica: fiz o curso 
de história da Igreja e ainda 
leccionei. Com essa aprendi-
zagem apercebi-me de algu-
mas dinâmicas que se repeti-
ram em circunstâncias muito 
concretas da história da Igre-
ja. Passou por vários períodos 
de crise, a sua história não foi 
sempre “ascendente”, teve al-
tos e baixos, períodos de som-
bra, escuros, quase de contra-
dição ao âmago da Igreja. Mas 
provou também que é capaz 
de subsistir, que há uma força 
dentro dela que a impulsio-
na. O curioso é verificar que 
nesses momentos de crise há 
sempre uma resposta que a 
Igreja fornece, essencialmen-
te a partir do testemunho de 
santidade. No passado, esse 
testemunho de santidade foi 
sobretudo dado por alguns 
santos: podemos dizer que 
foram relativamente poucos, 
mas com grande densidade 

de vida e particularmente fe-
lizes no entusiasmo que gera-
ram nas pessoas. Eles e a sua 
espiritualidade fizeram com 
que outras pessoas, o povo 
de Deus, os imitassem nes-
se testemunho e procuras-
sem assim reagir à crise laten-
te. Assim foi na Idade Média: 
um período resplandecente 
mas que se segue a outro pe-
ríodo de crise. É nessa época 
que nos deparamos com di-
versos santos – como S. Fran-
cisco de Assis, S. Domingos e 
tantos outros! – que aos pou-
cos, juntamente com aqueles 
que reuniram à sua volta, de-
ram oportunidade à Igreja de 
voar e sair dessa rotação de 
crise. No século XVI vemos o 
mesmo com o início da Ida-
de Moderna: aparece também 
todo um conjunto de santos, 
como Santo Inácio de Loyola 
e tantos outros com carismas 
muito próprios, focando-se 
em vários aspectos do Evan-
gelho. A minha convicção é a 
de que efectivamente a Igreja 
ultrapassa as suas crises a par-
tir do testemunho e vivência 
de santidade. 

[Igreja Viva] E a Igreja não é 
composta apenas pelos santos 

referidos, também nós faze-
mos parte do seu corpo. Esta-
mos todos convocados a essa 
vivência de santidade?
[D. Jorge Ortiga] Estou intei-
ramente convencido de que o 
apelo que o Espírito Santo faz 
hoje à Igreja é o de uma vida 
santa. Não é por acaso que o 
Papa Francisco diz que o ros-
to mais belo da Igreja é o da 
santidade! É uma proposta, 
um convite a que sejamos ca-
pazes de tornar a dar esse ros-
to de santidade à Igreja que 
se encontra hoje em reforma. 
Essa resposta da santidade 
nos dias de hoje parece-me 
que nunca poderá ser a nível 
individual: não será somente 
um Santo a promovê-la e de-
pois os seus discípulos a se-
guir o carisma que ele mesmo 
intuiu… Tem de ser uma san-
tidade a corpo, uma santida-
de colectiva! Nas palavras do 
Papa, tem de ser uma santida-
de do “nós”, que nos envolva 
a todos. Todos os cristãos têm 
de enveredar nesta aventu-
ra no concreto das suas vidas, 
de tal forma que o testemu-
nho não seja apenas de uma 
pessoa, mas da comunidade, 
da Igreja que mostra que no 
meio de uma situação de crise 
pode realmente ser apontada 
como referência, como cami-
nho de autêntico humanismo. 

[Igreja Viva] Caminho que 
não é fácil tendo em conta os 
ritmos acelerados que experi-
mentamos, tanto leigos como 
sacerdotes.
[D. Jorge Ortiga] A esse pro-
pósito penso que teremos 
também de reinventar a san-

tidade ou a forma como a in-
terpretamos. Há a tendência 
de considerar que ela consis-
te em termos momentos pa-
ra nos refugiarmos, para es-
tarmos a sós com Deus, pa-
ra fugirmos dos desafios da 
vida mundana, mas na mi-
nha opinião acho que a san-
tidade deve precisamente ser 
construída no concreto! O Pa-
pa Francisco diz que é pre-
ciso fazer de forma extraor-
dinária as coisas ordinárias… 
A santidade passa pelo ordi-
nário da vida, com todo es-
se ritmo que porventura terá 
de ser reestruturado. Precisa-
mos de reorganizar a vida: há 
ritmos demasiado acelerados 
que dependem também mui-
to de nós, temos de a organi-
zar dando prioridade àquilo 
que é prioritário e libertan-
do-nos de outras coisas que 
nos condicionam. Penso que 
é necessário reinventar a san-
tidade fazendo com que ela 
passe precisamente pelo nos-
so quotidiano! O nosso dia-a-
-dia está cheio de tantos com-
promissos que consideramos 

como obrigatórios e que na 
verdade não o são!… Todos os 
cristão deveriam reconhecer 
que há muitas coisas em que 
se deixam envolver e que, se 
formos a ver bem, não são as 
que proporcionam verdadeira 
felicidade. Não nos podemos 
deixar envolver demasiado 
nesta voragem de tantas pro-
postas. Importa sermos capa-
zes de saber onde devemos 
estar e viver essa consciência 
com espírito de tranquilida-
de, de serenidade, se calhar 
até acompanhado de alguma 
meditação.

[Igreja Viva] Nos meios mais 
citadinos, onde as pessoas 
tendem a dispersar, também é 
possível a santidade do “nós”?
[D. Jorge Ortiga] Penso que 
sim, é uma questão de fazer 
as tais escolhas de que falei, 
de perceber aquilo que real-
mente interessa. Não esqueça-
mos que este ano o programa 
da nossa diocese assenta pre-
cisamente no “ser comunida-
de”. Isto significa que estamos 
a reconhecer a importância 

"uma alma renovada para o corpo da 
igreza" é o título da nova carta pastoral 
do arcebispo primaz. D. jorge ortiga está 
convencido de que é possível uma santidade 
colectiva, receita que já ajudou a igreja em  
vários períodos de crise.

ENTREVISTA

“A IGREJA ULTRAPASSA 
AS SUAS CRISES 
A PARTIR DO 
TESTEMUNHO 
E VIVÊNCIA DE 
SANTIDADE”
FLÁVIA BARBOSA (TEXTO E FOTOS)
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(risos) Era bom haver um pou-
co de tempo no início e final 
da eucaristia para os cristãos 
conversarem, estarem com 
outras pessoas e sentirem 
como é bom encontrarem-
-se e estarem juntos não ape-
nas nos bancos das igrejas, de 
modo anónimo. Só dessa for-
ma começam a conhecer-se e 
a fazer parte de uma única fa-
mília. Em certas ocasiões não 
será possível, reconheço, mas 
parece-me um trabalho im-
portante a fazer. 

[Igreja Viva] Esse “fazer adro” 
também pode ser concreti-
zado através dos Grupos Se-
meadores de Esperança?
[D. Jorge Ortiga] Sem dúvi-
da! É um desafio que nós te-
mos vindo a inculcar e uma 
experiência que fiz desde a 
minha juventude. Na intro-
dução dos subsídios dos Gru-
pos faço mesmo uma referên-
cia a essa experiência que tan-
to me marcou. Não fui só eu, 
há muita gente que também 
ficou marcada pela experiên-
cia no grupo da Basílica dos 
Congregados. Tínhamos va-
riadíssimos grupos de jovens, 
de casais, muitos mesmo, to-
dos os anos, a que chamáva-
mos “Palavra de Vida”. A ideia 
hoje é a mesma: Semeadores 
de Esperança… Palavra de Vi-
da! Esses jovens da altura, que 
hoje já são adultos, ainda me 
recordam e chamam a aten-
ção para essa alegria senti-
da de uma vivência em con-
junto, para esse sentido de 
comunidade que se experi-
mentava em que nada era de 
ninguém porque tudo era de 
todos… Isto era e é, de facto, 
muito importante e acho que 
nos falta muito hoje a partilha 
de problemas, mas também 
de alegrias.

[Igreja Viva] Falta também 
perder um pouco a vergonha 
de afirmar com alegria que 
somos cristãos?
[D. Jorge Ortiga] Sim, sim! 
Até porque a santidade de 
hoje passa pela alegria! Gos-
to muito de ler o que o Papa 
escreve e, se repararmos, nas 
cartas que escreveu até ho-
je, logo no título sublinha a 
dimensão da alegria. Somos 
discípulos de Jesus Cristo res-
suscitado e, por isso mesmo, 
até debaixo da Cruz temos de 
procurar testemunhar essa 
alegria porque sabemos que 
não estamos sozinhos, que 
Alguém está connosco, acom-
panha-nos e dá-nos alento, o 
que nos deve impelir a teste-
munhar essa alegria no meio 
do mundo.

Penso que é 
necessário reinventar 
a santidade fazendo 
com que ela passe 
precisamente pelo 
nosso quotidiano! 
O nosso dia-a-dia 
está cheio de tantos 
compromissos que 
consideramos como 
obrigatórios e que na 
verdade não o são!...

[Igreja Viva] Mas a Carta não 
fala apenas de santidade.
[D. Jorge Ortiga] Não. Por 
exemplo, a dimensão com a 
qual termino a Carta é a da 
missão. A nossa vocação é pa-
ra amarmos a Deus, para ser-
virmos o próximo, mas temos 
de nos comprometer nesta 
missão da Igreja. Há até uma 
citação que faço onde digo 
que “uma cidade não basta”. 
Quando nos apaixonamos por 
Cristo e pela Igreja temos que 
alargar os nossos horizontes, 
sair e reconhecer que há mui-
to mais para fazer. 

[Igreja Viva] Ou seja, a mis-
são começa em nós?
[D. Jorge Ortiga] A primeira 
missão acontece a partir de 
cada um de nós, onde cada 
um de nós está. Claro que há 
sempre este desafio para en-
veredarmos por outros cami-
nhos, fazermos outras expe-
riências, participarmos nou-
tras iniciativas... Mas se eu te-

nho capacidade para ocupar 
os meus tempos livres, para 
dar algo de mim mesmo em 
regime de voluntariado, de 
um modo espontâneo, quer 
à Igreja, quer à sociedade… é 
aí que eu devo estar! O nos-
so programa pastoral des-
te ano fala de um aspecto de 
que gosto muito, de sermos 
capazes de fazer um diagnós-
tico da sociedade que nos ro-
deia, com os seus problemas 
e as suas deficiências… Temos 
de fazer um diagnóstico pa-
ra depois pensarmos nas nos-
sas qualidades e capacidades 
e ver nelas um apelo à mis-
são perante esses problemas 
concretos. É preciso perceber 
que na cidade de Braga os de-
safios são uns, em Cabeceiras 
poderão ser outros! É o mes-
mo Cristianismo e a mesma 

diocese, mas as acções pode-
rão ser diferentes, o que nos 
exige uma criatividade muito 
grande. Deixemos a monoto-
nia! Acho que nos habituámos 
a qualquer coisa que seja uni-
forme… Não! O espírito é o 
mesmo, mas as respostas têm 
que ser totalmente diferentes, 
consoante o terreno.

[Igreja Viva] Não vamos ne-
gar que atravessamos um pe-
ríodo negro na história da 
Igreja. Vamos sair dele mais 
fortes e mais unidos?
[D. Jorge Ortiga] Comecei 
por falar disso: a minha con-
vicção, alicerçada na histó-
ria, é a de que uma crise tem 
sempre um duplo sentido. Te-
mos o mergulho na banalida-
de, na experiência do negati-
vo, claro. Mas, e vendo a in-
terpretação feita do termo 
pelos orientais, a crise é tam-
bém uma oportunidade pa-
ra, depois de se ter tocado no 
fundo, começar a ascender, a 

sair do “buraco”. Acho que es-
tamos neste ponto. Talvez em 
alguns aspectos tenhamos ba-
tido no fundo, mas estamos a 
subir. Para podermos fazer is-
so temos que dar valor àquilo 
que é de valor e importância 
ao que é importante. A ques-
tão da santidade, uma vida 
de coerência, de autenticida-
de, uma vida pautada por vá-
rios valores que não se traem 
a qualquer custo é o que nos 
fará sair desta crise. Não com-
paro esta crise a outros mo-
mentos da história, mas con-
sidero-a algo que vai passar. 
Nós, católicos, teremos de de-
finir o caminho a seguir. Fiéis 
a Cristo vamos conseguir, o 
caminho é nosso, está nas 
nossas mãos, a resposta tem 
de ser dada e temos de avan-
çar sem medos. 

absoluta da comunidade pa-
ra sermos Igreja! É a comuni-
dade que vai ajudar-nos a ter 
uma vida humana mais ple-
na, onde poderemos resolver 
problemas que nos afligem. 
Seria interessante e desafian-

te no Sábado ou no Domin-
go participar numa eucaristia 
procurando vivê-la com to-
dos os outros, ir conhecendo 
as pessoas, conversando com 
elas… Aquilo que eu costumo 
dizer muitas vezes: fazer adro! 
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Deut 6, 2-6
Leitura do Livro do Deuteronómio
Moisés dirigiu-se ao povo, dizendo: 
“Temerás o Senhor, teu Deus, todos os 
dias da tua vida, cumprindo todas as suas 
leis e preceitos que hoje te ordeno, para 
que tenhas longa vida, tu, os teus filhos 
e os teus netos. Escuta, Israel, e cuida de 
pôr em prática o que te vai tornar feliz 
e multiplicar sem medida na terra onde 
corre leite e mel, segundo a promessa que 
te fez o Senhor, Deus de teus pais. Escuta, 
Israel: o Senhor nosso Deus é o único 
Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com 
todo o teu coração, com toda a tua alma e 
com todas as tuas forças. As palavras que 
hoje te prescrevo ficarão gravadas no teu 
coração”.    

Salmo responsorial
Salmo 17 (18), 2-3.4.47.50-51ab (R. 2) 
Refrão: Eu Vos amo, Senhor:  Vós sois 
a minha força.   
 
LEITURA II Hebr 7, 23-28 
Leitura da Epístola aos Hebreus
Irmãos: Os sacerdotes da antiga aliança 
sucederam-se em grande número, 
porque a morte os impedia de durar 
sempre. Mas Jesus, que permanece 
eternamente, possui um sacerdócio 
eterno. Por isso pode salvar para 
sempre aqueles que por seu intermédio 
se aproximam de Deus, porque vive 
perpetuamente para interceder por 
eles. Tal era, na verdade, o sumo 
sacerdote que nos convinha: santo, 
inocente, sem mancha, separado dos 
pecadores e elevado acima dos céus, 

“Amarás o Senhor, teu Deus... Amarás o teu próximo”

itinerário ATITUDE
Celebrar na Esperança

A oração tem como fio condutor a 
confiança em Deus, tanto nos momentos 
de alegria como nas circunstâncias 
adversas. A confiança não é abalada, 
bem pelo contrário, quando ousamos 
dirigir-nos a Deus em modo de súplica. 
Aliás, “a súplica é expressão do coração 
que confia em Deus”. São diversos os 
salmos que expressam esta necessidade 
humana. E quando a nossa súplica se 
torna intercessão em favor dos irmãos, 
ela é não só um acto de confiança em 
Deus, como também “uma expressão de 
amor ao próximo. […] A verdade é que 
a oração será mais agradável a Deus e 
mais santificadora, se nela procurarmos, 
através da intercessão, viver o duplo 
mandamento que Jesus nos deixou” 
(Alegrai-vos e Exultai, 154).

“Amarás o Senhor teu Deus… Amarás 
o teu próximo”
No Trigésimo Primeiro Domingo 
(Ano B), Jesus Cristo volta a recordar 
o mandamento do amor como 
caminho seguro para a santidade. 
Este mandamento tem uma dupla 
finalidade: “Amarás o Senhor teu 
Deus… Amarás o teu próximo”.
A prática do amor desenvolve-se numa 
profunda relação com Deus, pois é 
Ele que nos move ao amor. Deus é 
a fonte de todo o amor que brota do 
nosso coração. Então, mais do que 
mandamento, é dom dado por Deus, o 
Amor. Um dom é como uma semente 
que tem em si a potencialidade do 
fruto. Deixemo-lo germinar!
Quando o amor, dádiva divina, ecoa 
dentro do coração humano e nele 
ganha sólidas raízes, tornamo-nos 
capazes de amar a todos, sem reservas, 
até os inimigos. Sim, Deus mostra-
-nos a grandeza do amar, não só de 
acordo com os sentimentos e afectos 
imediatos, mas muito mais através da 

que não tem necessidade, como os 
sumos sacerdotes, de oferecer cada dia 
sacrifícios, primeiro pelos seus próprios 
pecados, depois pelos pecados do povo, 
porque o fez de uma vez para sempre 
quando Se ofereceu a Si mesmo. A Lei 
constitui sumos sacerdotes homens 
revestidos de fraqueza, mas a palavra do 
juramento, posterior à Lei, estabeleceu 
o Filho sumo sacerdote perfeito para 
sempre.  

EVANGELHO Mc 12, 28b-34  
Evangelho de Nosso Senhor Cristo 
segundo São Marcos 
Naquele tempo, aproximou-se de Jesus 
um escriba e perguntou-Lhe: “Qual é o 
primeiro de todos os mandamentos?”. 
Jesus respondeu: “O primeiro é este: 
«Escuta, Israel: O Senhor nosso Deus é 
o único Senhor. Amarás o Senhor teu 
Deus com todo o teu coração, com toda a 
tua alma, com todo o teu entendimento 
e com todas as tuas forças». O segundo 
é este: «Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo». Não há nenhum mandamento 
maior que estes”. Disse-Lhe o escriba: 
“Muito bem, Mestre! Tens razão quando 
dizes: Deus é único e não há outro além 
d’Ele. Amá-l’O com todo o coração, com 
toda a inteligência e com todas as forças, 
e amar o próximo como a si mesmo, 
vale mais do que todos os holocaustos 
e sacrifícios”. Ao ver que o escriba dera 
uma resposta inteligente, Jesus disse-
lhe: “Não estás longe do reino de Deus”. 
E ninguém mais se atrevia a interrogá-
-l’O.  

REFLEXÃO

Não me abandoneis, Senhor; 
meu Deus, não Vos afasteis de mim. 
Senhor, socorrei-me e salvai-me.
Salmo 37, 22-23

contemplação autêntica do outro, num 
olhar que vai para além das aparências, 
desce à profundidade do coração.
O amor a Deus e o amor ao próximo, 
explicou Bento XVI, são inseparáveis 
como os dois braços da cruz. Como 
esta, o amor tem um braço vertical 
(amor a Deus) e outro horizontal 
(amor ao próximo), ambos estão em 
relação recíproca. “Amor de Deus e 
amor ao próximo são inseparáveis 
e estão em relação recíproca. Jesus 
não inventou nem um nem outro, mas 
revelou que eles são, no fundo, um 
único mandamento, e fê-lo não só 
com palavras, mas sobretudo com o 
seu testemunho: a própria Pessoa de 
Jesus e todo o seu mistério encarnam 
a unidade do amor de Deus e do 
próximo, como os dois braços da Cruz, 
vertical e horizontal” (Angelus, 4 de 
Novembro de 2012).

Celebrar na esperança
A alma da fé cristã não são a lei ou o 
culto, mas a caridade. Os ritos e as regras 
sem amor, para que servem?! Grave erro 
é tê-los separado. Na eucaristia, Jesus 
Cristo oferece-se por amor. Alimentados 
por esse pão de amor, também nós 
somos convidados a oferecer a vida 
aos outros. Desta forma, a celebração 
eucarística torna-se fonte de esperança e 
compromisso de caridade.

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

Xxxi Domingo Comum 
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CONCRETIZAÇÃO: Amar o Senhor, nosso Deus, e o próximo como a 
nós mesmos implica doar a nossa vida de modo incondicional. Por isso, 
continuaremos com a presença, no presbitério, do Círio Pascal, junto do qual se 
colocará um coração.
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“Amarás o Senhor, teu Deus... Amarás o teu próximo”

Elementos 
celebrativos  
a destacar
Ser comunidade acolhedora
Pai Nosso
No momento do Pai Nosso, para realçar a 
importância do amor que cada elemento 
da comunidade deve nutrir pelo seu 
próximo, a assembleia permanece de mãos 
dadas, enquanto se canta.

Ser comunidade missionária
1. Homilia
. Nem todas as pessoas que se aproximam 
de Jesus para o interrogar são mal- 
-intencionadas ou cheias de preconceitos, 
pois este escriba vem até Jesus para 
aprender com Ele. Este escriba foi 
capaz de ver em Jesus um Mestre e não 
um adversário e, assim, encher-se da 
Sabedoria divina presente nas palavras e 
na vida de Jesus.
. “Amar o Senhor, teu Deus, e ao 
próximo como a ti mesmo” são 
princípios basilares e com prioridade 

absoluta e não apenas os primeiros 
mandamentos que encabeçam uma 
lista extensa de mandamentos. São 
a fonte e a meta de todas as outras 
prescrições. Impõem-se sempre 
e em todos os lugares e em todas 
as circunstâncias. Não admitem 
desculpas nem excepções.
. A todos os que entendem e agem em 
consonância com o amor a Deus e ao 
próximo, pode dizer-se que “não está 
longe do Reino de Deus”.

2. Envio missionário
V. Ide, o Pai vos convida a amá-l’O com 
todo o vosso coração, com toda a vossa 
alma, com todo o vosso entendimento e 
com todas as vossas forças.
R. Ámen.
V. Ide, o Filho vos envia a amar o 
próximo como a vós mesmos.
R. Ámen.
V. Ide, o Espírito Santo habita-vos a 
faz-vos sentir a proximidade do Reino 
de Deus.
R. Ámen.

Oração universal
Caríssimos fiéis: oremos a Deus, nosso 
Pai, e iluminados pela  palavra que 
acabámos de escutar, vinda do Céu, 
imploremos (ou cantemos), cheios de 
alegria:
R. Escutai, Senhor, a nossa oração.  

1. Para que o Papa Francisco, os bispos, 
os presbíteros e os diáconos recordem 
sempre que viver os mandamentos é a 
melhor maneira de os ensinar, oremos.

2. Para que os cristãos, os judeus e 
os muçulmanos saibam dizer aos 
que se voltam para os ídolos que 
amar a Deus é a verdadeira felicidade, 
oremos.

3. Para que todos os que põem o seu 
tempo e as suas forças ao serviço 
dos irmãos mais débeis e pobres lhes 
revelem, nas suas atitudes, o rosto de 
Jesus, oremos.

4. Para que a participação renovada 
na Eucaristia não deixe que a nossa 
comunidade (paroquial) separe o amor a 
Deus do amor ao próximo, oremos.

Gravai, Senhor, no coração de todos 
os fiéis, o caminho dos vossos 
mandamentos e fazei que, em todo 
o tempo e lugar, eles Vos amem de 
todo o coração e ao próximo como a si 
mesmos. Por Cristo, Senhor nosso.
R. Ámen.

Eucologia
Orações presidenciais: Orações próprias para 
o XXXI Domingo do Tempo Comum (Missal 
Romano, 425)
Prefácio e Oração Eucarística: Oração 
Eucarística V/A (Missal Romano, 1158ss)

Viver na esperança
Olhando a dinâmica do escriba ao ter 
interrogado Jesus, somos desafiados, ao longo 
da semana, a perguntar sem receios e sem medo 
aquelas questões que preocupam o mais íntimo 
do nosso ser, a partir da experiência da oração 
pessoal.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Conduzi-me, Senhor, pelos Vossos 
caminhos, Teodoro Sousa
— Apresentação dos Dons: Tudo Vos damos, M. 
Faria
— Comunhão: Se cumprirdes os Meus mandamentos, 
C. Silva
— Final: Vamos em paz e alegria, Az. Oliveira
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livro da semana

Livraria diário do minho

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

Narrada através de uma voz intemporal 
na sua mensagem de compreensão, esta 
obra ajuda-nos a explorar a natureza das 
relações amorosas. Ajuda-nos também 
a aprender a distinguir entre amor e 
dependência e, em especial, a tornarmo- 
-nos verdadeiramente nós mesmos. Dr. M. 
Scott Peck nunca inquieta os seus leitores; 
bem pelo contrário, guia-os através 
do árduo e, com frequência, doloroso 
processo de mudança rumo a um nível 
superior de autoconhecimento.

* Na entrega deste cupão. Campanha válida 
de 25 de Outubro a 1 de Novembro de 2018.

M. Scott 
Peck 
O Caminho 
Menos 
Percorrido

17,5€
10% 
Desconto

O programa Ser Igreja entrevista, esta 
semana, o Cónego José Paulo Abreu 
sobre o sentido do Dia de Todos os 
Santos e do Dia dos Fiéis Defuntos.

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

Sexta-feira, das 23h00 às 24h00

Nomeações eclesiásticas

Primeiro encontro da Pastoral 
Familiar é a 28 de Outubro

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 res-
ponder às suas exigências, hei 
por bem proceder às seguintes 
nomeações:
– Padre António Rodrigues, 
dispensado, a seu pedido e por 
razões de saúde e idade, da pa-
roquialidade de Santa Maria de 
Freiriz, Arciprestado de Vila Ver-
de, continuando como Presiden-
te da Direção do Centro Social e 
Paroquial de Freiriz, e dispensa-
do do cargo de Vice-Arcipreste 
do mesmo Arciprestado.

A Pastoral Familiar da Arqui-
diocese promove, no dia 28 
(Domingo), pelas 15 horas, o 
primeiro Encontro de Agen-
tes da Pastoral Familiar deste 
novo Ano Pastoral. O encon-
tro decorre no Centro Pasto-
ral Arquidiocesano (Seminário 
Menor).
A iniciativa tem lugar pa-
ra dar início “a um trabalho 
pensado, organizado e parti-
lhado por todos”, segundo o 
casal coordenador, Rosa Ma-

ria e Amândio Cruz.
O Departamento disponibili-
zou um formulário para ins-
crição e pede aos párocos pa-
ra indicar “um ou mais casais 
que, na sua opinião, possam 
ajudar a dinamizar a Pastoral 
Familiar no seu arciprestado/
paróquia”.
Os restantes encontros deste 
Ano Pastoral estão já marca-
dos para 27 de Janeiro, 24 de 
Fevereiro e 24 de Março de 
2019.

Agenda

ESPAÇO VITACONCERTO ROSA
21H30

26
OUt

AVENIDA CENTRAL (BRAGA) CORRIDA E CAMINHADA CONTRA O AVC21H30

28
out

31
OUt

MOSTEIRO DE TIBÃES NOITE DAS CRIATURAS DAS TREVAS20H30

– Padre António Fernando 
Senra de Sousa, nomeado Vi-
ce-Arcipreste do Arciprestado 
de Vila Verde.
– Padre José Manuel da Silva 
Antunes Fernandes, nomea-
do pároco de Santa Maria de 
Freiriz, Arciprestado de Vi-
la Verde, em acumulação com 
as paróquias do Divino Salva-
dor de Cervães e Santa Ma-
rinha de Oleiros, do mesmo 
Arciprestado.

Braga e Cúria Arquiepiscopal, 
25 de Outubro de 2018

† Jorge Ferreira da Costa Ortiga, 
Arcebispo Primaz


