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Breves

Papa evoca exemplo de 
Aristides de Sousa Mendes
O Papa Francisco assinalou ontem no Vaticano 
o Dia da Consciência, data que evoca a figura do 
português Aristides Sousa Mendes, que salvou 
milhares de pessoas do holocausto nazi durante a 
II Guerra Mundial.
Francisco assinalou que esta celebração é “ins-
pirada pelo diplomata português”, que há cer-
ca de 80 anos “decidiu seguir a voz da consciên-
cia e salvou a vida de milhares de judeus e outros 
perseguidos”.
“Que a liberdade de consciência possa ser respei-
tada sempre e em todo o lugar e que cada cristão 
possa dar exemplo de coerência, com uma cons-
ciência recta e iluminada pela Palavra de Deus”, 
acrescentou.

Família Vicentina publica 
manifesto conjunto contra 
o racismo
O Comité Executivo da Família Vicentina afirma 
que o racismo “totalmente oposto à fé em Deus”, 
alertando para a sua presença “em todos os paí-
ses do mundo e em toda sociedade”.
“Como membros da Família Vicentina e como 
pessoas de fé, cremos num Deus que nos criou 
em igualdade e como filhos seus. O racismo é to-
talmente oposto à fé em Deus que nos deu a vi-
da”, lê-se numa declaração contra a discrimina-
ção racial, que lembra que Jesus “nunca fez dis-
tinção entre pessoas e tratou a todos com digni-
dade e respeito”.
Num documento publicado online, o VFEC assi-
nala que o racismo não é apenas “uma enorme 
ofensa dirigida a todo aquele que é discrimina-
do”, mas um “insulto à humanidade e à intrínseca 
dignidade de todo ser humano, e um gravíssimo 
pecado”.
“Não queremos e nem devemos permanecer im-
passíveis perante a discriminação que milhões de 
pessoas sofre, hoje em dia, por causa da cor da 
sua pele, origem, género, orientação sexual, cren-
ças ou cultura”, explica o Comité Executivo da Fa-
mília Vicentina.

opinião

Máquina do tempo

Carla rodrigues
advogada

Oque seria de nós sem 
memórias? Seríamos 
incompletos? Vive-
ríamos ou apenas po-

voaríamos o imediato, como 
autómatos, sem recordações 
do passado e sem sonhos para 
o futuro? O que seria de nós 
sem a memória dos momen-
tos felizes? Sem a memória 
das nossas pessoas queridas 
que já partiram? Sem a ousa-
dia de sonhar com dias me-
lhores, com futuros risonhos? 
O que seria de nós sem a ca-
pacidade de alimentar os nos-
sos dias com esperança, com 
amor, com saudade e com 
(inevitável) dor? Na máquina 
do tempo, tantas vezes ditado 
pelo relógio, ouvimos o tique-
-taque do ponteiro a lembrar-
-nos que o tempo está a pas-
sar, que é preciso saborear o 
pulsar dos dias, que é urgente 
ouvir o lamento de quem so-
fre, que é fundamental abra-
çar e ser abraçado, para que o 
tempo ganhe riqueza e per-
maneça na memória, mesmo 
quando a memória já não seja 
nossa confidente. 

Foi o tique-taque do tem-
po que corre, sempre ao 

mesmo ritmo, indiferente ao 
nosso desejo que umas vezes 
corra mais rápido e que nou-
tras abrande o passo, que nos 
revelou, no início deste ano, 
a nossa enorme fragilidade e 
nos ditou uma nova realida-
de. Em Março, foi declarado 
o estado de emergência em 
Portugal e adoptadas uma 
série de medidas restritivas 
dos nossos direitos, com vis-
ta a prevenir a doença, a con-
ter a pandemia e a salvar vi-
das. E foi aqui que o tempo 
ganhou outra dimensão. De 
um dia para o outro vimos 
escolas, hospitais, salas de es-
pectáculos, circos e estádios 
de futebol fecharem as por-
tas. Os estabelecimentos co-
merciais viram-se obrigados 
a mandarem os colaborado-
res para casa e a recorrerem 
à suspensão dos contratos de 
trabalho. No campo da justi-
ça, deparamo-nos com a pa-
ralisação do sistema: julga-
mentos adiados sine die, in-
quirições canceladas, prazos 
judiciais suspensos. No cam-
po da saúde vimos consul-
tas médicas e intervenções 
cirúrgicas serem canceladas. 
As cidades ficaram inanima-
das, qual cidades fantasma 
com ruas desertas, as pessoas 
viviam assustadas, o mun-
do parecia paralisado. Mas, a 
máquina do tempo continua-
va a trabalhar.

Sem ensaios, sem aviso 
prévio, alteramos os nos-
sos hábitos, as nossas roti-
nas e, a maioria de nós, fê-
-lo sem qualquer hesitação. 
Face ao desconhecimento 
do vírus que virou o mundo 
do avesso, vimo-nos obriga-

dos a renunciar a tanto que 
nos faz bem. Tudo em no-
me de um bem maior, a Vi-
da! Nossa e dos nossos! Re-
colhidos em casa, uns em 
teletrabalho, outros com as 
vidas profissionais suspen-
sas; uns com a companhia 
dos filhos, pais ou irmãos, 
outros mergulhados numa 
absoluta solidão; uns a re-
ceberem o seu vencimento, 
com ou sem penalizações, 
outros sem qualquer tipo de 
rendimento para além da 
caridade. Foi assim que vi-
vemos, dia após dia, mergu-
lhados na incerteza, na dú-
vida, no medo do amanhã, 
mas movidos por uma força 
que muitos desconheciam, a 
esperança! A esperança que 
é alimentada pela memória, 
pela fé, pelo tempo!

Hoje, cumpridas que es-
tão as fases aprovadas em 
Conselho de Ministros para 
o desconfinamento, o tempo 
fala-nos de uma nova vida, 
de uma nova realidade ain-
da desconfortável, insegu-
ra e ameaçadoramente pan-
tanosa. Uma realidade que 
impõe cautelas redobradas, 
que apela a comportamentos 
ponderados, e nos lembra os 
distanciamentos sociais in-
felizmente necessários. Uma 
realidade que já nos permite 
uma coisa tão simples quan-
to sair de casa e passear com 
a família, sentar numa espla-
nada ou saborear o prazer de 
ir a um restaurante. 

Que a máquina do tempo 
nos leve sempre de volta às 
nossas memórias e alimen-
te a capacidade de sonhar, no 
hoje de todos os dias.
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Papa francisco

14 DE JUNHO 2020 · Exorto os organis-
mos internacionais e quem tem res-
ponsabilidade política e militar a bus-
car um caminho que leve à paz na Lí-
bia. Rezo pelos milhares de migrantes, 
refugiados e deslocados, e convido a 
comunidade internacional a cuidar da 
sua condição.

15 DE JUNHO 2020 · A pandemia mos-
trou que nossas sociedades não estão 
organizadas o suficiente para dar lugar 
aos idosos, com justo respeito à sua 
dignidade e fragilidade. Onde não há 
cuidado com os idosos, não há futuro 
para os jovens.

17 DE  JUNHO 2020 · Rezar significa in-
terceder pelo mundo, recordando que 
este, não obstante todas as suas fragi-
lidades, pertence sempre a Deus. 

internacional

Santa Sé defendeu  
combate à corrupção
A delegação da Santa Sé na Organização para a Se-
gurança e Cooperação na Europa (OSCE) alertou 
esta semana para a corrupção, que pode alastrar 
com a pandemia de Covid-19, e apelou à transpa-
rência, honestidade e confiança entre instituições e 
cidadãos.
“É inegável que a corrupção, sendo uma das feridas 
mais dilacerantes do tecido social, cria sérios danos, 
tanto do ponto de vista ético quanto económico. Dá 
a ilusão de ganhos fáceis e rápidos, mas na realida-
de prejudica a todos, minando a confiança recípro-
ca, ofuscando a transparência e levando a duvidar 
da fiabilidade de todo o sistema jurídico e social”, 
explicou o observador permanente da Santa Sé.
D. Janusz Urbańczyk assinalou que, por causa da 
pandemia, aconteceram “mudanças sociais, econó-
micas e ambientais tangíveis”.
“No campo pessoal, nacional e internacional, uma 
maior atenção ao combate à corrupção, que repre-
senta uma grande ameaça: Gera instabilidade e es-
tende-se a muitos aspectos da dimensão económi-
ca e humana”, desenvolveu.

Conferência Episcopal alerta para crise 
económica e social sem paralelo

A Conferência Episco-
pal Portuguesa (CEP) 
publicou ontem uma 
reflexão sobre a socie-

dade a construir no pós-Co-
vid-19, alertando para uma cri-
se económica e social sem pa-
ralelo, por causa da pandemia.

“Como consequência indi-
reta da pandemia Covid-19, es-
pera-nos uma crise económi-
ca e social de uma dimensão 
que não tem paralelo na his-
tória mais recente. É de prever 
que o desemprego e o agrava-
mento da pobreza atinjam ní-
veis muito elevados”, refere o 
documento, divulgado no fi-
nal da Assembleia Plenária que 
decorreu desde segunda-feira, 
em Fátima.

O texto aponta para o au-
mento dos pedidos de ajuda 
para bens alimentares, “que se 
têm multiplicado como nun-
ca se viu no passado recente”, 
e apela a um esforço conjunto 
entre empresários e trabalha-
dores, para fazer face ao dra-
ma do desemprego.

A CEP sublinha que esta 
crise levou a uma redescober-
ta da importância do papel do 
Estado e dos serviços públicos, 
em particular na área da saú-
de, destacando que “as des-
pesas com esses serviços não 
são supérfluas ou facilmente 
dispensáveis”.

O texto sublinha que o con-
finamento, “com todas as limi-
tações que acarretou”, salvou 
“muitas vidas” e elogia o esfor-

ço acrescido de solidariedade, 
que se vê na sociedade, na “re-
descoberta do valor inestimá-
vel de cada vida humana.

“A morte não teria remé-
dio, a crise poderá tê-lo nos 
seus aspectos mais dramáticos 
com esse esforço acrescido e 
inédito de solidariedade. Sem 
a solidariedade efectiva nun-
ca conseguiríamos vencer esta 
crise”, pode ler-se.

“Manifestamos o nos-
so apoio às iniciativas das Cá-
ritas (Paroquial, Diocesana e 
Portuguesa), das Conferências 
Vicentinas e de tantos outros 
movimentos e associações, 
bem como à disponibilidade 
para implementar e ampliar a 
partilha de bens”, escrevem os 
bispos.

O episcopado elogia o es-
forço desenvolvido pelas Insti-
tuições Particulares de Solida-
riedade Social (IPSS), alertan-
do que o Estado “nem sempre 
tem actualizado as compartici-
pações devidas”.

A reflexão intitulada “Re-
começar e Reconstruir” pede 
que as medidas do desconfi-
namento sejam guiadas por 
“critérios éticos”, distinguindo 
“exigências de curto prazo e 
excecionais e o que são opções 
de mais vasto alcance”.

A solução de recurso do en-
sino à distância veio acentuar 
desigualdades, pois nem todas 
as famílias dispõem dos ne-
cessários meios informáticos, 
nem da capacidade de suprir 

funções que são próprias dos 
professores”.

A CEP aponta o dedo ao 
debate sobre a eutanásia, real-
çando que durante a pande-
mia ficou claro que “toda a 
vida humana tem um valor 
inestimável, a vida de um ido-
so ou de um doente, mesmo 
que com menor expectativa de 
anos pela frente”.

O texto deixa um convi-
te a repensar o sistema econó-
mico e social, por uma “eco-
nomia mais amiga do am-
biente” e pela “globalização da 
solidariedade”.

“A reconstrução económi-
ca e social que se seguirá a esta 
pandemia e à crise que dela é 
consequência direta deve evi-
tar destruir o que a globaliza-
ção tem de positivo e, ao mes-
mo tempo, corrigir o que ela 
tem tido de negativo”, refere a 
CEP.

Os bispos portugueses su-
blinham que é necessário tor-
nar universal o acesso à futura 
vacina contra a Covid-19, con-
vidando ainda a União Euro-
peia a “agir como verdadeira 
comunidade, e não como sim-
ples conglomerado de interes-
ses contrapostos em busca de 
compromissos”.

A CEP decidiu celebrar a 
nível nacional uma Eucaris-
tia em sufrágio das vítimas da 
pandemia em Portugal, no fi-
nal da próxima Assembleia 
Plenária de novembro, no 
Santuário de Fátima.

nacional



4 IGREJA VIVA // QUINTA-FEIRA | 18 DE JUNHO | 2020 

Junho é o mês de festejar os santos populares. Como diz a música, “Santo António já se acabou”, 
e não pudemos festejá-lo da forma tão calorosa a que estamos habituados. O São João e o 
São Pedro ainda estão a caminho, mas as celebrações terão as mesmas limitações. Uma boa 
oportunidade para relembrar quem festejamos nestes dias com sabor a Verão.

ESPECIAL

OS NOSSOS 
SANTOS 
POPULARES

Filho de comerciantes ricos, nasceu em Lisboa entre 1191 e 1195 
numa casa em frente à Sé, onde hoje se encontra a Igreja de Santo 
António. Nascido Fernando Martins de Bulhões, foi aos 15 anos 
que pediu aos pais que o deixassem fazer o noviciado no Mosteiro 
de São Vicente de Fora. Por volta dos vinte foi para Santa Cruz 
de Coimbra, onde terminou a formação intelectual e conheceu os 
primeiros frades Franciscanos.
Foi quando cinco destes religiosos foram brutalmente 
assassinados que a vocação franciscana foi despertada: aos trinta 
anos entrou para a Ordem dos Frades Menores, onde recebeu o 
nome de António. 
Viajou até África, mas uma doença obrigou-o a regressar a 
Portugal. O navio em que viajava naufragou perto da Sicília, onde 
foi salvo por franciscanos italianos que o levaram até à cidade de 
Messina. Foi aí que, anos depois, conheceu Francisco de Assis e se 
tornou o pregador oficial da Ordem de São Domingos, devido ao 
seu dom da palavra. 
Santo António pregou em inúmeros sítios, arrastando multidões 
atrás de si. Morreu a 13 de Junho de 1231, a caminho de Pádua. 
Foi canonizado pelo Papa Gregório IX a 30 de Maio do ano 
seguinte, e é, juntamente com a Imaculada Conceição, padroeiro de 
Portugal. 
Conhecido como santo casamenteiro, Santo António é padroeiro 
dos barqueiros, dos náufragos, dos marinheiros, dos viajantes, dos 
velhos, dos pobres e oprimidos, das solteiras, das grávidas
e das estéreis, dos namorados e do casamento. É o protector 
dos lares, da família, da pureza e é ainda advogado das almas do 
purgatório. É invocado sempre que um objecto é perdido, para 
ajudar a encontrar pessoas desaparecidas ou emprego.

Santo António
O mais popular de todos
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O nascimento de São João Baptista é celebrado no dia 24 de Junho. São 
João terá nascido em Aim Karim, uma cidade a cerca de seis quilómetros 
de Jerusalém, no ano II antes de Cristo.
Zacarias era um sacerdote judeu casado com Isabel. O casal não tinha 
filhos porque Isabel era infértil. Já com idade avançada, o anjo Gabriel 
apareceu a Zacarias e disse-lhe que em breve teria um filho, precursor do 
Messias e a quem daria o nome de João.
Se Zacarias a princípio duvidou da novidade, em breve seria 
surpreendido com a barriga grávida de Isabel. Zacarias ficou mudo até ao 
dia da circuncisão do menino, altura em que os pais o baptizaram como 
João, tal como o anjo Gabriel tinha anunciado.
Trinta anos depois, João começou a baptizar pessoas no Rio Jordão, 
incluindo o próprio Jesus: todos os Evangelhos iniciam a narração da vida 
pública de Jesus com a narração deste episódio. Ao longo da sua vida, 
João foi testemunho da verdade, independentemente das consequências 
que esta lhe pudesse trazer. Denunciou o adultério de Herodes e 
Herodíades e por isso foi condenado à morte e decapitado.
Primeiro mártir da Igreja, é venerado como profeta, santo, mártir, precursor 
do Messias e arauto da verdade. A festa em honra de S. João, no dia do 
seu nascimento, começou por ser pagã, já que 24 de Junho coincide com o 
solstício de Verão. Era celebrada a natureza, as colheitas e manifestava-se 
adoração ao deus do Sol. Posteriormente, a Igreja Católica cristianizou a 
festa. São João é padroeiro dos injustiçados por causa da fé.

São João
Profeta e mártir

São Pedro, também conhecido como São Pedro Apóstolo, terá sido 
o primeiro bispo de Roma, o primeiro Papa da Igreja. Nasceu em 
Betsaida, Galileia, no ano I antes de Cristo. De acordo com a Bíblia, o 
seu nome original era Simão. Surge ainda uma variante do seu nome, 
Simão Pedro, tanto no livro dos Actos dos Apóstolos e na II Epístola 
de Pedro.
Assim como o seu pai Jonas, Pedro era pescador e vivia na Galileia. É 
quando Jesus usa um barco para ensinar uma multidão – assim como 
ensina Pedro e os seus irmãos, que de repente se vêem aflitos com 
tantos peixes nas redes – que o pescador se deixa arrebatar pela Sua 
sabedoria e larga tudo para servir o Mestre, que faria dele “pescador 
de homens”. Assim fez Pedro, professando a sua devoção a Jesus 
constantemente.
Pedro era impetuoso. Isso mesmo foi provado na traição a Jesus: 
prometeu-Lhe lealdade, mas não passou muito tempo até negar que O 
conhecia. Ainda assim, deu a vida pela Igreja depois de um pontificado 
de trinta e sete anos. Terá sido crucificado de cabeça para baixo – 
porque não se achava digno de morrer da mesma forma que Jesus 
– em Roma, entre 64 e 67 d. C, a 29 de Junho. Os seus restos mortais 
encontram-se na Basílica de São Pedro, em Roma.
É padroeiro dos papas e dos pescadores. A tradição popular atribui 
a São Pedro o poder de comandar o estado do tempo, o que está 
relacionado com a interpretação de um relato bíblico atribuído a Jesus: 
“E eu te darei as chaves do reino dos céus; e tudo o que ligares na terra 
será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado 
nos céus”. Esta frase levou as pessoas a relacionarem a abertura ou o 
encerramento das portas do céu com a queda de chuva.

São Pedro
O pescador de homens
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LITURGIA da palavra

LEITURA I 2 Reis 4, 8-11.14-16a 
Leitura do Segundo Livro dos Reis  
Certo dia, o profeta Eliseu passou por 
Sunam. Vivia lá uma distinta senhora, 
que o convidou com insistência a comer 
em sua casa. A partir de então, sempre 
que por ali passava, era em sua casa que 
ia tomar a refeição. A senhora disse ao 
marido: “Estou convencida de que este 
homem, que passa frequentemente 
pela nossa casa, é um santo homem de 
Deus. Mandemos-lhe fazer no terraço 
um pequeno quarto com paredes de 
tijolo, com uma cama, uma mesa, uma 
cadeira e uma lâmpada. Quando ele vier 
a nossa casa, poderá lá ficar”. Um dia, 
chegou Eliseu e recolheu-se ao quarto 
para descansar. Depois perguntou ao seu 
servo Giezi: “Que podemos fazer por esta 
senhora?”. Giezi respondeu: “Na verdade, 
ela não tem filhos e o seu marido é de 
idade avançada”. “Chama-a”– disse 
Eliseu. O servo foi chamá-la e ela 
apareceu à porta. Disse-lhe o profeta: “No 
próximo ano, por esta época, terás um 
filho nos braços”.   
    
Salmo responsorial
Salmo 88 (89), 2-3.16-17.18-19 (R. 2a)  
Refrão: Cantarei eternamente as 
misericórdias do Senhor.

LEITURA II Rom 6, 3-4.8-11
Leitura da Epístola do apóstolo 
São Paulo aos Romanos
Irmãos: Todos nós que fomos baptizados 
em Jesus Cristo fomos baptizados na 
sua morte. Fomos sepultados com Ele 
pelo Baptismo na sua morte, para que, 

“Quem vos recebe, a mim recebe”

itinerário

Recomeçar
O Evangelho, quando fala de amar a 
Jesus Cristo mais do que ao pai ou à 
mãe ou aos filhos, não está a contrapor 
diferentes contextos de amor, no sentido 
de que seja necessário eleger um e 
recusar os outros. O que nos indica, por 
exemplo, é que ser cristão não baseia 
numa segurança familiar, numa tradição 
que recebida de forma passiva, que 
pouco ou nada impacta a nossa vida.
Foquemos a nossa atenção nos 
fundamentos da nossa amizade a 
Jesus Cristo. Pensemos, por exemplo, 
na participação na Eucaristia. Sinto 
necessidade da Eucaristia, tanto ou mais 
do que o amor dos pais, dos filhos, dos 
amigos?
Aprendemos, nesta série, que os 
discípulos se tornaram testemunhas, 
porque viveram uma história de 
amizade com o Mestre. Uma amizade 
que transformou radicalmente as suas 
vidas. Pensemos no nosso melhor amigo 
ou a pessoa que mais amamos? O que 
seríamos capaz de fazer por ele/a? 
Faríamos o mesmo por Jesus Cristo? 
O padre italiano, Giuseppe Berardelli, 
de 72 anos, morreu depois de recusar 
um ventilador que os paroquianos 
compraram propositadamente para ele. 
Cedeu o ventilador, referindo que deveria 
ser usado por alguém mais jovem. Deu a 
vida por Jesus Cristo.

“Quem vos recebe, a mim recebe”
Hoje, valorizemos o lado positivo da 
cruz e de tudo o que implica renúncias 
e esforços ao longo da vida. Quanto nos 
transforma e nos pode ajudar a viver 
melhor! É a beleza do amor e da amizade.
A cruz é sofrimento, não há dúvida, 
aponta a morte. E também, sobretudo, é 
sinal de salvação, mostra até que ponto 
chega o amor de Deus por nós. Há maior 
prova de amizade do que dar a vida?!

assim como Cristo ressuscitou dos 
mortos, pela glória do Pai, também nós 
vivamos uma vida nova. Se morremos 
com Cristo, acreditamos que também 
com Ele viveremos; sabendo que, uma 
vez ressuscitado dos mortos, Cristo já 
não pode morrer; a morte já não tem 
domínio sobre Ele. Porque na morte que 
sofreu, Cristo morreu para o pecado de 
uma vez para sempre; mas a sua vida, é 
uma vida para Deus. Assim, vós também, 
considerai-vos mortos para o pecado e 
vivos para Deus, em Cristo Jesus.  
    
EVANGELHO Mt 10, 37-42
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
apóstolos: “Quem ama o pai ou a mãe 
mais do que a Mim, não é digno de Mim; e 
quem ama o filho ou a filha mais do que a 
Mim, não é digno de Mim. Quem não toma 
a sua cruz para Me seguir, não é digno de 
Mim. Quem encontrar a sua vida há-de 
perdê-la; e quem perder a sua vida por 
minha causa, há-de encontrá-la. Quem vos 
recebe, a Mim recebe; e quem Me recebe, 
recebe Aquele que Me enviou. Quem 
recebe um profeta por ele ser profeta, 
receberá a recompensa de profeta; e quem 
recebe um justo por ele ser justo, receberá 
a recompensa de justo. E se alguém der 
de beber, nem que seja um copo de água 
fresca, a um destes pequeninos, por ele ser 
meu discípulo, em verdade vos digo: Não 
perderá a sua recompensa”.    

REFLEXÃO
Nesta ‘série’ propusemos (re)começar a 
relação de amizade com Deus. O ponto 
de referência não está do nosso lado, mas 
do lado do próprio Deus, que nos mostra, 
em si mesmo, a dinâmica do amor como 
doação gratuita e incondicional.

O Evangelho dá-nos outra chave para 
a reflexão sobre a amizade. Naquele 
tempo, um enviado deveria ser tratado 
como se fosse a própria pessoa que 
o envia: “Quem vos recebe, a mim 
recebe”.
Quem acolhe os discípulos acolhe o 
próprio Jesus Cristo que, ao mesmo 
tempo, é o enviado do Pai. Somos 
capazes de ver em cada cristão (cada 
pessoa) o rosto de Jesus Cristo? 
Estamos a acolher os outros como 
se fosse o próprio Deus a surgir no 
caminho da nossa vida?

Acolhimento
Jesus Cristo apresenta-nos alguns 
tópicos para avaliar a nossa fé, a nossa 
amizade com ele: amá-lo mais do que 
tudo e todos; tomar a cruz para o seguir; 
praticar o acolhimento. A hospitalidade 
é marca indelével da identidade do 
crente.
“O «acto gratuito» é um gesto que 
nos salva. Sabemos isso tão bem na 
vivência da amizade! O gratuito subtrai-
nos à ditadura das finalidades que 
acabam por desviar-nos de um viver 
autêntico. A gratuidade é um viver 
mergulhado no ser. [...] Jesus é o Mestre 
do gratuito!” (José Tolentino Mendonça).
Acolher os outros e cuidar deles é 
uma prova visível da nossa amizade 
com Deus, que não ficará sem 
recompensa. O cuidado para com os 
mais «pequeninos» há de ser o critério 
decisivo na prova final!

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

Semear esperança
Acólitos
A cruz que usamos ao peito por cima 
da alba não é um objecto decorativo, 

XIII DOmingo Comum

Colocar-se-á uma tina transparente com água, que será 
envolvida por flores brancas.
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“Quem vos recebe, a mim recebe”

mas antes uma resposta simbólica 
à Palavra do Evangelho: “Quem não 
toma a sua cruz para Me seguir, não 
é digno de Mim”. Tento concretizar 
os objectos e acções simbólicas em 
realidades existenciais, concretas na 
minha vida, e evangelizadoras?

Leitores
Ler na Eucaristia é participar na 
proclamação eterna da fidelidade 
do Senhor e da sua grandeza. 
Tenho consciência dessa minha 
missão ao serviço do anúncio, de 
geração em geração, da glória de 
Deus?

Ministros Extraordinários 
da Comunhão
O testemunho de vida que Eliseu 
dava fazia a mulher que o recebia 
em sua casa dizer “Estou convencida 
de que este homem, que passa 
frequentemente pela nossa casa, é um 
santo homem de Deus”. Quando vou 
levar a Eucaristia aos doentes dou um 
testemunho de vida concordante com 
a santidade do sacramento de que sou 
ministro?

Celebrar com esperança
Admonição à Liturgia da Palavra
Os profetas acolheram a voz de Deus 
e aceitaram tomar a sua cruz para 
cumprirem a vontade do Pai.
Hoje, vamos silenciar os nossos medos, 
as nossas angústias, os nossos desejos. 
Vamos olhar para a cruz e escutar com 
amor a Palavra que o Senhor da vida 
nos apresenta.
Hoje, cada um de nós é o profeta a 
quem Deus quer falar. Somos nós, os 
baptizados, que fomos chamados a 
seguir, verdadeiramente, Jesus e a levar 
a Palavra de Deus a todos os que a 
escutarem!

Apresentação dos dons
Senhor da Vida, que nos destes a vida…
[Apresentação da Cruz]
... aceitai esta Cruz: sinal de força e 
coragem para abandonar o supérfulo 
das nossas vidas, e seguirmos o amor 
que encontramos em Jesus, Nosso 
Senhor.
[Apresentação da Patena]
... aceitai este pão: tornar-se-á o Pão que 
dá ânimo ao nosso coração e fortalece a 

esperança na Ressurreição de Cristo, que 
venceu a morte e derrubou o pecado.
[Apresentação do Cálice]
... aceitai este vinho: uvas que trituradas 
e pisadas pelo homem serão o fruto da 
alegria, na recompensa do serviço e da 
entrega total ao cumprimento da vontade 
do Pai.
Aceitai, Senhor as nossas vidas!

Homilia
. “Que podemos fazer por esta senhora?”. 
A preocupação, o amor de Deus que 
o profeta faz com que seja realidade 
e sentido apresentam-se como 
recompensa pelo dom do acolhimento. 
. “Sepultados com Cristo pelo Baptismo, 
vivamos uma vida nova”. Ir às fontes do 
nosso nascimento espiritual é saciar a 
nossa sede e fome de vida em perfeição, 
pois com Cristo é superada a limitação 
imposta pelo pecado.
. “Quem vos recebe, a Mim recebe; e 
quem Me recebe, recebe Aquele que 
Me enviou”. Deus habita em cada um 
de nós - baptizados - que acreditam na 
Ressurreição do Messias, seu Filho, e 
vivem por Ele, para Ele e n’Ele. Carregam 
a sua Cruz e seguem Jesus. Haverá maior 

recompensa do que saber e sentir que 
Ele está em nós? Que a nossa vida é 
d’Ele e para Ele? A  eucaristia é isto: 
vida eterna em comunhão; Cristo em 
nós e nós em Cristo. Ele e nós em cada 
irmão.

Oração Universal
Irmãos e irmãs: façamos subir até Deus 
as súplicas da Igreja e da humanidade, e 
imploremos com muita confiança:
R. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, 
Senhor.

1. Para que Deus confirme a santa Igreja 
na fé, na esperança e na caridade, até 
à vinda gloriosa de Cristo Salvador, 
oremos irmãos.

2. Para que as pessoas saibam acolher 
os estrangeiros, os mais pobres e os 
excluídos e recebam em recompensa a 
vida eterna, oremos irmãos.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Louvai, louvai o Senhor – F. Silva
— Apresentação dos dons: Tudo Vos damos – M. Faria  
— Comunhão: Se alguém quiser seguir-Me – C. Silva
— Final: A vida só tem sentido – H. Faria

Eucologia
Orações presidenciais: Domingo XIII do Tempo 
Comum (Missal Romano, 407)
Prefácio e Oração Eucarística: Oração 
Eucarística V/D com prefácio próprio (Missal 
Romano, 1175ss)

Viver na esperança
Ser baptizado no mundo é aceitar a nossa 
cruz; é dar a vida, sem receio de a perder, pois 
a nossa recompensa é a vida eterna em Cristo; 
é ser profeta neste mundo! Hoje, vamos ser 
luz, esperança e alento para todos os que não 
aceitam seguir Jesus.

A versão completa do subsídio litúrgico encontra-se
disponível em www.arquidiocese-braga.pt/liturgia/
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Sem querer estabelecer qualquer 
paralelo entre o conteúdo do Apocalipse 
e o que está a acontecer nos cinco ou seis 
continentes, com o vírus que paralisou 
o mundo inteiro, este estudo, na sua 
simplicidade, ajuda a entender melhor 
alguns aspectos positivos.

À luz do Apocalipse 
D. Manuel  

Madureira Dias

7€

D. José Ornelas é o novo presidente 
da Conferência Episcopal Portuguesa

Nossa Senhora da Lapinha vai sair à rua para ser vista de casa

D. José Ornelas Carvalho foi esta ma-
nhã eleito presidente da Conferência 
Episcopal Portuguesa (CEP) até 2023. 
Os bispos portugueses elegeram ain-
da D. Virgílio Antunes como vice-pre-
sidente do organismo.
Os bispos de Setúbal e Coimbra su-
cedem a D. Manuel Clemente e D. An-
tónio Marto, presidente e vice-presi-
dente, respectivamente, da Conferên-
cia Episcopal Portuguesa desde 2017. 
Ambos eram vogais do Conselho Per-
manente da CEP.
D. José Ornelas nasceu a 5 de Janei-
ro de 1954, na Madeira. Passou dois 
anos nas missões da Congregação 
dos Sacerdotes do Coração de Jesus 
(Dehonianos) em Moçambique en-
tre 1974 e 1976. Foi ordenado sacer-
dote a 9 de Agosto de 1981 e bispo a 
25 de Outubro de 2015, depois de ser 
nomeado bispo de Setúbal pelo Papa 
Francisco.
D. Virgílio Antunes nasceu a 22 de 
Setembro de 1961, na Batalha. Foi or-
denado presbítero a 29 de Setem-
bro de 1985 e bispo a 3 de Julho de 

2011, depois de ser nomeado bispo de 
Coimbra pelo Papa Bento XVI.
Os cinco vogais do Conselho Perma-
nente da CEP no novo mandato são 
D. Manuel Clemente, cardeal-patriar-
ca de Lisboa, D. Manuel Linda, bispo 
do Porto, D. José Cordeiro, bispo de 
Bragança-Miranda, o cardeal D. An-
tónio Marto, bispo de Leiria-Fátima, e 
D. Francisco Senra Coelho, arcebispo 
de Évora. O secretário, padre Manuel 
Barbosa, foi reconduzido no cargo.
Nas comissões, D. António Moiteiro 
permanece como presidente da co-
missão para a Educação Cristã e Dou-

trina da Fé; D. José Traquina como 
presidente da Pastoral Social e Mobi-
lidade Humana; D. Joaquim Mendes 
na liderança da comissão do Laicado 
e Família; D. António Azevedo como 
presidente da comissão das Voca-
ções e Ministérios; e D. João Lavrador 
mantém-se presidente da comissão 
da Cultura, Bens Culturais e Comuni-
cações Sociais.
Quanto às comissões de Liturgia 
e Espiritualidade e Missão e Nova 
Evangelização, D. Anacleto Oliveira e 
D. Armando Esteves assumem, res-
pectivamente, a presidência.

A Peregrinação da Ronda da Lapi-
nha, em Guimarães, foi cancelada, 
mas a data não vai deixar de ser as-
sinalada. A Nossa Senhora da Lapi-
nha vai, no dia 21 de Junho, passar 
pela maior parte das ruas da Ronda 
para permitir que todos possam ver 
e saudar a imagem a partir de suas 
casas.
Esta passagem inicia-se às 15 horas. 
A imagem será levada pelos bombei-
ros e não entrará na igreja da Cole-
giada de Nossa Senhora da Oliveira.
Da parte da manhã mantém-se as 
celebrações litúrgicas, que têm lugar 
às sete, oito e onze horas da manhã.

Compre online em 
www.livrariadm.pt


