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opinião

Ser mãe não é isto

Carla Rodrigues
advogada

Estes dias ficámos chocados, incrédulos, como se tivésse-
mos levado um soco no estômago, como se nos apertas-
sem a garganta e nos impedissem de respirar e as nos-
sas entranhas se unissem num grito de revolta e vergo-

nha perante a crueldade e a cobardia humana, especialmente por 
parte de quem tem um dever acrescido de cuidar, de quem espe-
ramos amor, colo e protecção, de forma gratuita e incondicional. 
Acordámos com a notícia de uma mãe detida por suspeitas de 
abuso sexual dos filhos, um menino com seis anos e uma meni-
na com apenas um ano. Trata-se de um crime hediondo, repug-
nante, de uma cobardia atroz, que quando praticado por uma 
mãe torna-se ainda mais difícil de assimilar, de encarar como 
possível, excepto no quadro de uma profunda doença mental. 

Quando uma mãe abusa sexualmente do seu filho está a vio-
lar grosseiramente todos os seus deveres para com o filho. Ser 
mãe não é fácil, é um trabalho intenso, cansativo, são noites mal 
dormidas, são preocupações acrescidas, são olheiras e rugas, são 
testes consecutivos à paciência e uma disponibilidade constante, 
24 sobre 24 horas. Mas ser mãe é também ser colo, conselheira, é 
ser abrigo, é ser tempo, é ser amor conjugado em todos os tem-
pos verbais, é ser cúmplice, protectora e educadora, é amar e ser 
amada. Ser mãe é muita coisa, desde lágrimas e risos, alegria e 
tristeza, vida e por vezes luto. Ser mãe é seguramente ser condu-
tora da união de uma família. Ser mãe é apenas a coisa mais in-
crível do mundo. Não é, definitivamente, ser abusadora sexual, 
e quando isso acontece é preciso parar a máquina, silenciar o re-
lógio, olhar e escutar como quem quer cuidar e tratar quem está 
doente. Como quem quer perceber o que aconteceu nesta engre-
nagem chamada vida, chamada família. É urgente cuidar destes 
filhos, amá-los, sarar as feridas com muito cuidado, fazê-los vol-
tar a confiar. Mas é preciso também, por muito que possa pare-
cer injusto aos olhos de quem sofre, tratar dos abusadores.

Não é demais alertar para a importância da denúncia dos cri-
mes de abusos sexuais de menores e adultos vulneráveis. Os cri-
mes de natureza pública podem e devem ser denunciados por 
qualquer pessoa que deles tenha conhecimento, e basta uma sus-
peita para poder ser feita. É certo que não vigora entre nós uma 
obrigação legal de denunciar, excepto nas situações previstas na 
lei, mas existe um dever de o fazer. Cada um de nós, enquanto 
elemento da sociedade, e inseridos num estado de direito e nu-
ma dinâmica que visa o bem comum, a segurança, a justiça e a 
defesa do superior interesse das crianças, tem o dever de prote-
ger, de zelar, de cuidar. Tem o dever de impedir, de travar e de 
denunciar este tipo de abusos cometidos sobre as nossas crian-
ças. Hoje, a opinião pública está mais sensível, há uma maior 
consciencialização da gravidade destes crimes, há um maior nú-
mero de pessoas a perceberem que a prevenção assenta também 
na denúncia atempada. Não podemos permitir que estes crimes 
continuem a acontecer de forma impune e reiterada. Ninguém 
pode ficar indiferente. 
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Dias do fim?

Paulo Aido
Fundação AIS

Neste Natal, a Funda-
ção AIS vai chamar 
a atenção dos por-
tugueses para a si-

tuação dramática que se está 
a viver no Líbano e na Síria. 
Dois países do Médio Oriente 
que, por diversas razões, en-
frentam talvez a maior crise 
da sua história. Sem rodeios 
nas palavras, sem medo de 
esconder a verdade, é preciso 
dizer que há fome nestes dois 
países. 

Face à situação dramáti-
ca que se está a viver no Líba-
no e na Síria, com ambos os 
países a caminhar para a ruí-
na e as famílias para a fome 
e a miséria, a Fundação AIS 
decidiu avançar neste Natal 
com uma campanha de ajuda 
de emergência, mobilizando 
os seus benfeitores e amigos 
aqui em Portugal para gestos 

concretos de solidariedade 
para com estas comunidades 
cristãs. “Os relatos que nos 
chegam de padres e de irmãs 
são dramáticos”, diz a directo-
ra da Fundação AIS em Por-
tugal. “Há famílias que pas-
sam fome se não for a Igreja 
a apoiá-las. A situação é insus-
tentável”, acrescenta Catarina 
Martins de Bettencourt.  De 
facto, tanto o Líbano como 
a Síria, dois dos países ber-
ço do Cristianismo, vivem 
tempos muito duros e desa-
fiantes. A crise económica e 
a guerra conduziram-nos pa-
ra a ruína. O Líbano, um país 
que conheceu a abundância, 
que abriu as suas portas para 
acolher milhões de refugia-
dos, nomeadamente da Síria, 
está a atravessar hoje uma das 
mais profundas crises de toda 
a sua história.  “Pela primeira 
vez desde a Primeira Guer-
ra Mundial, há relatos de fo-
me”, explica Catarina Bertten-
court, que no início de Maio 
esteve precisamente no Líba-
no a avaliar, com outros di-
rectores da Fundação AIS, as 
necessidades mais urgentes 
que se colocam à Igreja local. 
“Muitos dos principais hospi-
tais não conseguem manter as 
suas portas abertas, e o salário 
da maioria das famílias é já 
insuficiente para pôr comida 

na mesa para os seus filhos”, 
acrescenta a directora do se-
cretariado português da AIS.

Agir agora
Também na Síria pelo me-

nos 90% da população vive já 
abaixo do limiar de pobreza. 
A situação é muito grave, mas 
arrisca-se a passar desperce-
bida aos olhos do mundo, que 
tem as atenções todas viradas 
para a guerra na Ucrânia. Só 
que o mundo parece esque-
cer que a Síria também está 
em guerra. Há 12 anos que es-
tá em guerra. “Os sírios vivem 
uma situação também asfi-
xiante. O custo de vida du-
plicou quatro ou cinco vezes”, 
explica a directora da Funda-
ção AIS. Em ambos os países, 
falta tudo às famílias cristãs, a 
começar pelo pão. Especial-
mente agora, nos meses mais 
frios do ano, a situação co-
meça a ser trágica. Face a tu-
do isto, a Fundação AIS deci-
diu avançar com uma campa-
nha de ajuda de emergência 
para os cristãos no Líbano e 
na Síria. A nossa ajuda é vital. 
É mesmo a última esperança. 
Não podemos ficar indiferen-
tes a este drama. Faltam me-
nos de dois meses para o Na-
tal. É todo o tempo que temos 
para agir. Ou para fingir que 
não sabemos de nada.

opinião
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VI DIA MUNDIAL DOS POBRES
Mensagem do Papa 
Francisco

XXXIII Domingo do Tempo Comum
(13 de novembro de 2022)

Jesus Cristo fez-Se pobre por vós (cf. 2 Cor 8, 9)

1. “Jesus Cristo (…) fez-Se pobre por vós” (2 Cor 8, 9). Com estas 
palavras, o apóstolo Paulo dirige-se aos cristãos de Corinto para 
fundamentar o seu compromisso de solidariedade para com os 
irmãos necessitados. O Dia Mundial dos Pobres torna este ano 
como uma sadia provocação para nos ajudar a refletir sobre o 
nosso estilo de vida e as inúmeras pobrezas da hora atual.
Há alguns meses, o mundo estava a sair da tempestade da pan-
demia, mostrando sinais de recuperação económica que se espe-
rava voltasse a trazer alívio a milhões de pessoas empobrecidas 
pela perda do emprego. Abria-se uma nesga de céu sereno que, 
sem esquecer a tristeza pela perda dos próprios entes queridos, 
prometia ser possível tornar finalmente às relações interpessoais 
diretas, encontrar-se sem embargos nem restrições. Mas eis que 
uma nova catástrofe assomou ao horizonte, destinada a impor ao 
mundo um cenário diferente.
A guerra na Ucrânia veio juntar-se às guerras regionais que, nes-
tes anos, têm produzido morte e destruição. Aqui, porém, o qua-
dro apresenta-se mais complexo devido à intervenção direta du-
ma “superpotência”, que pretende impor a sua vontade contra o 
princípio da autodeterminação dos povos. Vemos repetir-se 
cenas de trágica memória e, mais uma vez, as ameaças recí-
procas de alguns poderosos abafam a voz da humanidade que 
implora paz.

2. Quantos pobres gera a insensatez da guerra! Para onde quer 
que voltemos o olhar, constata-se como os mais atingidos pela 
violência sejam as pessoas indefesas e frágeis. Deportação de mi-
lhares de pessoas, sobretudo meninos e meninas, para os desen-
raizar e impor-lhes outra identidade. Voltam a ser atuais as pala-
vras do Salmista perante a destruição de Jerusalém e o exílio dos 
judeus: “Junto aos rios da Babilónia nos sentamos a chorar, / re-
cordando-nos de Sião. / Nos salgueiros das suas margens / pen-
duramos as nossas harpas. / Os que nos levaram para ali cativos 
/ pediam-nos um cântico; / e os nossos opressores, uma canção 
de alegria / (...). Como poderíamos nós cantar um cântico do Se-
nhor, / estando numa terra estranha?” (Sal 137, 1-4).
Milhões de mulheres, crianças e idosos veem-se constrangidos 
a desafiar o perigo das bombas para pôr a vida a salvo, procu-
rando abrigo como refugiados em países vizinhos. Entretanto, 
aqueles que permanecem nas zonas de conflito têm de conviver 
diariamente com o medo e a carência de comida, água, cuidados 
médicos e sobretudo com a falta de afeto familiar. Nestes mo-
mentos, a razão fica obscurecida e quem sofre as consequências 

é uma multidão de gente simples, que vem juntar-se ao número 
já elevado de pobres. Como dar uma resposta adequada que le-
ve alívio e paz a tantas pessoas, deixadas à mercê da incerteza e 
da precariedade?

3. Neste contexto tão desfavorável, situa-se o VI Dia Mundial dos 
Pobres, com o convite – tomado do apóstolo Paulo – a manter 
o olhar fixo em Jesus, que, “sendo rico, Se fez pobre por vós, pa-
ra vos enriquecer com a sua pobreza” (2 Cor 8, 9). Na sua visita 
a Jerusalém, Paulo encontrara Pedro, Tiago e João, que lhe ti-
nham pedido para não esquecer os pobres. De facto, a comuni-
dade de Jerusalém debatia-se com sérias dificuldades devido à 
carestia que assolara o país. O Apóstolo preocupou-se imediata-
mente em organizar uma grande coleta a favor daqueles pobres. 
Os cristãos de Corinto mostraram-se muito sensíveis e dispo-
níveis. Por indicação de Paulo, em cada primeiro dia da sema-
na recolhiam quanto haviam conseguido poupar e todos foram 
muito generosos.
Como se o tempo tivesse parado naquele momento, também 
nós, cada domingo, durante a celebração da Santa Missa, cum-
primos o mesmo gesto, colocando em comum as nossas ofertas 
para que a comunidade possa prover às necessidades dos mais 
pobres. É um sinal que os cristãos sempre cumpriram com ale-
gria e sentido de responsabilidade, para que a nenhum irmão e 
irmã faltasse o necessário. Já o testemunhava no século II São 
Justino que, ao descrever ao imperador Antonino Pio a celebra-
ção dominical dos cristãos, escrevia: “No dia do Sol, como é cha-
mado, reúnem-se num mesmo lugar os habitantes, quer das ci-
dades quer dos campos, e leem-se, na medida em que o tempo 
o permite, ora os comentários dos Apóstolos ora os escritos dos 
Profetas. (…) Seguidamente, a cada um dos presentes se distribui 
e faz participante dos dons sobre os quais foi pronunciada a ação 
de graças, e dos mesmos se envia aos ausentes por meio dos diá-
conos. Os que possuem bens em abundância dão livremente o 
que lhes parece bem, e o que se recolhe põe-se à disposição da-
quele que preside. Este socorre os órfãos e viúvas e os que, por 
motivo de doença ou qualquer outra razão, se encontram em 
necessidade, assim como os encarcerados e hóspedes que che-
gam de viagem; numa palavra, ele toma sobre si o encargo de 
todos os necessitados” (Primeira Apologia, LXVII, 1-6).

4. Voltando à comunidade de Corinto, sucedeu que, depois do 
entusiasmo inicial, começou a esmorecer o empenho, e a ini-
ciativa proposta pelo Apóstolo perdeu impulso. Este é o motivo 
que leva Paulo a escrever com grande paixão, relançando a cole-
ta, “para que, como fostes prontos no querer, também o sejais no 
executar, conforme as vossas possibilidades” (2 Cor 8, 11).
Neste momento, penso na disponibilidade que, nos últimos 
anos, moveu populações inteiras para abrir as portas a fim de 
acolher milhões de refugiados das guerras no Médio Orien-
te, na África Central e, agora, na Ucrânia. As famílias abriram 
as suas casas para deixar entrar outras famílias, e as comunida-
des acolheram generosamente muitas mulheres e crianças pa-
ra lhes proporcionar a devida dignidade. Mas quanto mais se 
alonga o conflito, tanto mais se agravam as suas consequências. 
Os povos que acolhem têm cada vez mais dificuldade em dar 
continuidade à ajuda; as famílias e as comunidades começam a 
sentir o peso duma situação que vai além da emergência. Este é 
o momento de não ceder, mas de renovar a motivação inicial. 
O que começamos precisa de ser levado a cabo com a mesma 
responsabilidade.

5. Com efeito, a solidariedade é precisamente partilhar o pou-
co que temos com quantos nada têm, para que ninguém sofra. 
Quanto mais cresce o sentido de comunidade e comunhão 
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como estilo de vida, tanto mais se desenvolve a solidariedade. Aliás, 
deve-se considerar que há países onde, nas últimas décadas, se verifi-
cou um significativo crescimento do bem-estar de muitas famílias, que 
alcançaram um estado de vida seguro. Trata-se dum resultado positivo 
da iniciativa privada e de leis que sustentaram o crescimento econó-
mico, aliado a um incentivo concreto às políticas familiares e à respon-
sabilidade social. Possa este património de segurança e estabilidade al-
cançado ser agora partilhado com quantos foram obrigados a deixar as 
suas casas e o seu país para se salvarem e sobreviverem. Como mem-
bros da sociedade civil, mantenhamos vivo o apelo aos valores da liber-
dade, responsabilidade, fraternidade e solidariedade; e, como cristãos, 
encontremos sempre na caridade, na fé e na esperança o fundamento 
do nosso ser e da nossa atividade.

6. É interessante notar que o Apóstolo não quer obrigar os cristãos, 
forçando-os a uma obra de caridade; de facto, escreve: “Não o digo co-
mo quem manda”. O que ele pretende é “pôr à prova a sinceridade do 
amor” demonstrado pelos Coríntios na atenção e solicitude pelos po-
bres (cf. 2 Cor 8, 8). Na base do pedido de Paulo, está certamente a ne-
cessidade de ajuda concreta, mas a sua intenção vai mais longe. Con-
vida a realizar a coleta, para que seja sinal do amor testemunhado pe-
lo próprio Jesus. Enfim, a generosidade para com os pobres encontra 
a sua motivação mais forte na opção do Filho de Deus que quis fazer-
-Se pobre.
Na realidade, o Apóstolo não hesita em afirmar que esta opção de Cris-
to, este seu “despojamento”, é uma “graça” – aliás, é “a graça de Nos-
so Senhor Jesus Cristo” (2 Cor 8, 9) – e só acolhendo-a é que podemos 
dar expressão concreta e coerente à nossa fé. O ensinamento de todo o 
Novo Testamento revela a propósito uma especial unanimidade, como 
se verifica nesta passagem da Carta do apóstolo Tiago sobre a Palavra 
que foi semeada nos crentes: “Tendes de a pôr em prática e não apena 
ouvi-la, enganando-vos a vós mesmos. Porque, quem se contenta com 
ouvir a palavra, sem a pôr em prática, assemelha-se a alguém que con-
templa a sua fisionomia num espelho; mal acaba de se contemplar, sai 
dali e esquece-se de como era. Aquele, porém, que medita com aten-
ção a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera – não com quem 
a ouve e logo se esquece, mas como quem a cumpre – esse encontrará 
a felicidade ao pô-la em prática” (1, 22-25).

7. No caso dos pobres, não servem retóricas, mas arregaçar as mangas 
e pôr em prática a fé através dum envolvimento direto, que não pode 
ser delegado a ninguém. Às vezes, porém, pode sobrevir uma forma de 
relaxamento que leva a assumir comportamentos incoerentes, como 
no caso da indiferença em relação aos pobres. Além disso acontece que 
alguns cristãos, devido a um apego excessivo ao dinheiro, fiquem em-
pantanados num mau uso dos bens e do património. São situações que 
manifestam uma fé frágil e uma esperança fraca e míope.
Sabemos que o problema não está no dinheiro em si, pois faz parte da 

© DR

vida diária das pessoas e das relações sociais. Devemos refletir, sim, so-
bre o valor que o dinheiro tem para nós: não pode tornar-se um abso-
luto, como se fosse o objetivo principal. Um tal apego impede de ver, 
com realismo, a vida de todos os dias e ofusca o olhar, impedindo de 
reconhecer as necessidades dos outros. Nada de mais nocivo poderia 
acontecer a um cristão e a uma comunidade do que ser ofuscados pelo 
ídolo da riqueza, que acaba por acorrentar a uma visão efémera e fa-
lhada da vida.
Entretanto não se trata de ter um comportamento assistencialista com 
os pobres, como muitas vezes acontece; naturalmente é necessário 
empenhar-se para que a ninguém falte o necessário. Não é o ativismo 
que salva, mas a atenção sincera e generosa que me permite aproximar 
dum pobre como de um irmão que me estende a mão para que acor-
de do torpor em que caí. Por isso, “ninguém deveria dizer que se man-
tém longe dos pobres, porque as suas opções de vida implicam prestar 
mais atenção a outras incumbências. Esta é uma desculpa frequente 
nos ambientes académicos, empresariais ou profissionais, e até mesmo 
eclesiais. (…) Ninguém pode sentir-se exonerado da preocupação pelos 
pobres e pela justiça social” (Francisco, Exort. ap. Evangelii gaudium, 
201). Urge encontrar estradas novas que possam ir além da configura-
ção daquelas políticas sociais “concebidas como uma política para os 
pobres, mas nunca com os pobres, nunca dos pobres e muito menos 
inserida num projeto que reúna os povos” (Francisco, Carta enc. Frate-
lli tutti, 169). Em vez disso, é preciso tender para assumir a atitude do 
Apóstolo, que podia escrever aos Coríntios: “Não se trata de, ao aliviar 
os outros, vos fazer entrar em apuros, mas sim de que haja igualdade” 
(2 Cor 8, 13).

8. Estamos diante dum paradoxo, que, hoje como no passado, é difícil 
de aceitar, porque embate na lógica humana: há uma pobreza que nos 
torna ricos. Recordando a “graça” de Jesus Cristo, Paulo quer confirmar 
o que o próprio Senhor pregou, ou seja, que a verdadeira riqueza não 
consiste em acumular “tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os 
corroem e os ladrões arrombam os muros, a fim de os roubar” (Mt 6, 
19), mas, antes, no amor recíproco que nos faz carregar os fardos uns 
dos outros, para que ninguém seja abandonado ou excluído. A expe-
riência de fragilidade e limitação, que vivemos nestes últimos anos e, 
agora, a tragédia duma guerra com repercussões globais, devem ensi-
nar-nos decididamente uma coisa: não estamos no mundo para sobre-
viver, mas para que, a todos, seja consentida uma vida digna e feliz. A 
mensagem de Jesus mostra-nos o caminho e faz-nos descobrir a exis-
tência duma pobreza que humilha e mata, e há outra pobreza – a d’Ele 
– que liberta e nos dá serenidade.
A pobreza que mata é a miséria, filha da injustiça, da exploração, da 
violência e da iníqua distribuição dos recursos. É a pobreza desespera-
da, sem futuro, porque é imposta pela cultura do descarte que não ofe-
rece perspetivas nem vias de saída. É a miséria que, enquanto cons-
tringe à condição de extrema indigência, afeta também a dimensão 
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espiritual, que, apesar de muitas vezes ser transcurada, não é por isso 
que deixa de existir ou de contar. Quando a única lei passa a ser o cál-
culo do lucro no fim do dia, então deixa de haver qualquer freio na 
adoção da lógica da exploração das pessoas: os outros não passam de 
meios. Deixa de haver salário justo, horário justo de trabalho e criam-
-se novas formas de escravidão, suportada por pessoas que, sem alter-
nativa, devem aceitar este veneno de injustiça a fim de ganhar o mí-
nimo para comer.
Ao contrário, pobreza libertadora é aquela que se nos apresenta como 
uma opção responsável para alijar da estiva quanto há de supérfluo e 
apostar no essencial. De facto, pode-se individuar facilmente o senti-
do de insatisfação que muitos experimentam, porque sentem que lhes 
falta algo de importante e andam à sua procura como extraviados sem 
rumo. Desejosos de encontrar o que os possa saciar, precisam de ser 
encaminhados para os humildes, os frágeis, os pobres para compreen-
derem finalmente aquilo de que tinham verdadeiramente necessida-
de. Encontrar os pobres permite acabar com tantas ansiedades e me-
dos inconsistentes, para atracar àquilo que verdadeiramente importa 
na vida e que ninguém nos pode roubar: 
o amor verdadeiro e gratuito. Na realida-
de, os pobres, antes de ser objeto da nos-
sa esmola, são sujeitos que ajudam a li-
bertar-nos das armadilhas da inquietação 
e da superficialidade.
Um padre e doutor da Igreja, São João 
Crisóstomo, em cujos escritos se encon-
tram fortes denúncias contra o comporta-
mento dos cristãos para com os mais po-
bres, escrevia: “Se não consegues acreditar 
que a pobreza te faça tornar rico, pensa no 
teu Senhor e deixa de duvidar quanto a is-
so. Se Ele não tivesse sido pobre, tu não 
serias rico; trata-se de algo extraordinário: 
que da pobreza tenha derivado riqueza abundante. Aqui Paulo entende 
por “riquezas” o conhecimento da piedade, a purificação dos pecados, 
a justiça, a santificação e milhares doutras coisas boas que nos foram 
dadas agora e para sempre. Tudo isto, o temos graças à pobreza” (Ho-
milias sobre a II Carta aos Coríntios, 17, 1).

9. O texto do Apóstolo a que se refere este VI Dia Mundial dos Pobres 
apresenta o grande paradoxo da vida de fé: a pobreza de Cristo torna-
-nos ricos. Se Paulo pôde comunicar este ensinamento – e a Igreja di-
fundi-lo e testemunhá-lo ao longo dos séculos – é porque Deus, em 
seu Filho Jesus, escolheu e seguiu esta estrada. Se Ele Se fez pobre por 
nós, então a nossa própria vida ilumina-se e transforma-se, adquirindo 
um valor que o mundo não conhece nem pode dar. A riqueza de Jesus 
é o seu amor, que não se fecha a ninguém mas vai ao encontro de to-

dos, sobretudo de quantos estão marginalizados e desprovidos do ne-
cessário. Por amor, despojou-Se a Si mesmo e assumiu a condição hu-
mana. Por amor, fez-Se servo obediente, até à morte e morte de cruz 
(cf. Flp 2, 6-8). Por amor, fez-Se “pão de vida” ( Jo 6, 35), para que a nin-
guém falte o necessário, e possa encontrar o alimento que nutre para a 
vida eterna.Também em nossos dias parece difícil, como foi então para 
os discípulos do Senhor, aceitar este ensinamento (cf. Jo 6, 60); mas a 
palavra de Jesus é clara. Se quisermos que a vida vença a morte e que a 
dignidade seja resgatada da injustiça, o caminho a seguir é o d’Ele: é se-
guir a pobreza de Jesus Cristo, partilhando a vida por amor, repartindo 
o pão da própria existência com os irmãos e irmãs, a começar pelos úl-
timos, por aqueles que carecem do necessário, para que se crie a igual-
dade, os pobres sejam libertos da miséria e os ricos da vaidade, ambos 
sem esperança.

10. No passado dia 15 de maio, canonizei o Irmão Carlos de Foucauld, 
um homem que, tendo nascido rico, renunciou a tudo para seguir Je-
sus e com Ele tornar-se pobre e irmão de todos. A sua vida eremita, 

primeiro em Nazaré e depois no deserto 
do Saara, feita de silêncio, oração e par-
tilha, é um testemunho exemplar da po-
breza cristã. Ajudar-nos-á a meditação 
destas suas palavras: “Não desprezemos 
os pobres, os humildes, os operários; são 
não só nossos irmãos em Deus, mas tam-
bém os que mais perfeitamente imitam a 
Jesus na sua vida exterior. Eles apresen-
tam-nos perfeitamente Jesus, o Operá-
rio de Nazaré. São primogénitos entre os 
eleitos, os primeiros chamados ao berço 
do Salvador. Foram a companhia habitual 
de Jesus, desde o seu nascimento até à sua 
morte (…). Honremo-los, honremos neles 

as imagens de Jesus e dos seus santos progenitores (…). Tomemos para 
nós [a condição] que Ele tomou para Si (…). Nunca deixemos de ser, em 
tudo, pobres, irmãos dos pobres, companheiros dos pobres; sejamos os 
mais pobres dos pobres, como Jesus, e como Ele amemos os pobres 
e rodeemo-nos deles” ( Comentário ao Evangelho de Lucas, Medita-
ção 263). Para o Irmão Carlos, estas não eram apenas palavras, mas 
estilo concreto de vida, que o levou a partilhar com Jesus o dom da 
própria existência.
Oxalá este VI Dia Mundial dos Pobres se torne uma oportunidade de 
graça, para fazermos um exame de consciência pessoal e comunitário, 
interrogando-nos se a pobreza de Jesus Cristo é a nossa fiel compa-
nheira de vida.

Roma, São João de Latrão, 
na Memória de Santo António,  13 de junho de 2022.

 “A generosidade para 
com os pobres encontra 
a sua motivação mais 
forte na opção do Filho 

de Deus que quis 
fazer-Se pobre.
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LITURGIA da palavra

LEITURA I 2 Sam 5, 1-3
Leitura do Segundo Livro de Samuel
Naqueles dias, todas as tribos de 
Israel foram ter com David a Hebron 
e disseram-lhe: “Nós somos dos teus 
ossos e da tua carne. Já antes, quando 
Saul era o nosso rei, eras tu quem 
dirigia as entradas e saídas de Israel. 
E o Senhor disse-te: «Tu apascentarás 
o meu povo de Israel, tu serás rei de 
Israel»”. Todos os anciãos de Israel 
foram à presença do rei, a Hebron. O rei 
David concluiu com eles uma aliança 
diante do Senhor e eles ungiram David 
como rei de Israel.

Salmo responsorial
Salmo 121 (122), 1-2.4-5 (R. cf. 1)
Refrão:  Vamos com alegria para a casa 
do Senhor.

LEITURA II Col 1, 12-20
Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Colossenses
Irmãos: Damos graças a Deus Pai, 
que nos fez dignos de tomar parte na 
herança dos santos, na luz divina. Ele 
nos libertou do poder das trevas e nos 
transferiu para o reino do seu Filho 
muito amado, no qual temos a redenção, 
o perdão dos pecados. Cristo é a imagem 
de Deus invisível, o Primogénito de toda 
a criatura; Porque n’Ele foram criadas 
todas as coisas no céu e na terra, visíveis 
e invisíveis, Tronos e Dominações, 
Principados e Potestades: por Ele e 
para Ele tudo foi criado. Ele é anterior 
a todas as coisas e n’Ele tudo subsiste. 

“Estarás comigo no Paraíso”

itinerário

incondicional, por mim e por ti, por 
muitos e por todos: “Estarás comigo 
no Paraíso”.

“Estarás comigo no Paraíso”
O evangelho segundo Lucas, no relato 
proclamado neste dia, apresenta-nos 
o expoente do reinado de Jesus Cristo: 
sem trono imperial, a partir da cruz dos 
condenados. Ao contrário daqueles que 
o condenam, da parte de Jesus Cristo, 
a cruz, na qual está suspenso, mostra a 
vitória sobre a violência e a opressão, a 
vitória do amor.
Estamos convidados a contemplar 
um crucificado. Para uns, é motivo de 
desprezo ou, para outros, uma prova do 
abandono divino. Para quase todos os 
que aparecem na cena, serve de mote 
para a derradeira tentação, repetida 
de modo semelhante por três vezes, a 
última pela boca de um dos crucificados: 
“Salva-Te a Ti mesmo”. Há, porém, uma 
atitude diferente, em modo de pedido: 
“Jesus, lembra-Te de Mim, quando 
vieres com a tua realeza”.
Atendamos à reação do crucificado. 
Perante os primeiros, permanece em 
silêncio, talvez um silêncio semelhante 
ao que sentimos quando tentamos 
Deus com o pedido de salvação sem 
cruz. Em contrapartida, ao que lhe pede 
compaixão, responde-lhe com aquilo 
que os outros queriam ver acontecer, 
mas sem a morte na cruz: “Hoje estarás 
comigo no Paraíso”.
A compaixão foi a marca de Jesus 
de Nazaré, da conceção até à cruz. A 
compaixão é o marca de Jesus Cristo, o 
Messias de Deus, o Eleito. Muitas foram 
as pessoas que, através de Jesus de 
Nazaré, experimentaram a compaixão 
divina. Foi precisamente o seu modo 
de ser compassivo que escandalizou 
alguns dos que se consideravam justos. 

Ele é a cabeça da Igreja, que é o seu 
corpo. Ele é o Princípio, o Primogénito 
de entre os mortos; em tudo Ele tem 
o primeiro lugar. Aprouve a Deus que 
n’Ele residisse toda a plenitude e por Ele 
fossem reconciliadas consigo todas as 
coisas, estabelecendo a paz, pelo sangue 
da sua cruz, com todas as criaturas na 
terra e nos céus.

EVANGELHO Lc 23, 35-43 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, os chefes dos judeus 
zombavam de Jesus, dizendo: “Salvou 
os outros: salve-Se a Si mesmo, se é o 
Messias de Deus, o Eleito”. Também os 
soldados troçavam d’Ele; aproximando-
-se para Lhe oferecerem vinagre, 
diziam: “Se és o Rei dos judeus, salva-
Te a Ti mesmo”. Por cima d’Ele havia 
um letreiro: “Este é o Rei dos judeus”. 
Entretanto, um dos malfeitores que 
tinham sido crucificados insultava-O, 
dizendo: “Não és Tu o Messias? Salva-
Te a Ti mesmo e a nós também”. 
Mas o outro, tomando a palavra, 
repreendeu-o: “Não temes a Deus, tu 
que sofres o mesmo suplício? Quanto 
a nós, fez-se justiça, pois recebemos 
o castigo das nossas más acções. Mas 
Ele nada praticou de condenável”. E 
acrescentou: “Jesus, lembra-Te de Mim, 
quando vieres com a tua realeza”. Jesus 
respondeu-lhe: “Em verdade te digo: 
Hoje estarás comigo no Paraíso”.

REFLEXÃO

Jesus Cristo, Rei do Universo. Uma 
realeza, porém, distinta dos anseios 
mundanos. O seu único poder é o 
amor. Veio para testemunhar o amor 

Jesus nunca ficou insensível aos que 
lhe expressavam a necessidade de 
serem perdoados e amados. A todos, 
de alguma maneira, antecipou essa 
definitiva promessa: “Estarás comigo 
no Paraíso”.
Hoje, Jesus Cristo ressuscitado continua 
a distribuir a compaixão. Quando dele 
nos aproximamos, para lhe expressar 
a necessidade de sermos perdoados 
e amados, recebemos a mesma 
promessa: “Estarás comigo no Paraíso”. 
Esta experiência de nos sabermos 
perdoados e amados, esta promessa 
de nos sabermos salvos pelo amor, há 
de nos levar a comunicar aos outros 
tamanha alegria.

Amados de Deus
Amados por Deus, “experimentar 
na própria vida a presença de Cristo 
ressuscitado, encontrá-lo «vivo», é a 
maior alegria espiritual, uma explosão 
de luz que não pode deixar ninguém 
«parado»”, escreve o Papa Francisco, 
a propósito deste Dia Mundial da 
Juventude.
“Gente feliz com fé” são aqueles e 
aquelas que se sentem filhas e filhos 
amados de Deus. Gente que, habitada 
por Deus e tocada pelo seu olhar 
misericordioso, se torna, como Maria, 
“modelo de como acolher este imenso 
dom na nossa vida e comunicá-lo aos 
outros, fazendo-nos por nossa vez 
portadores de Cristo, portadores do 
seu amor compassivo, do seu serviço 
generoso”. Gente que tem pressa de 
levar aos outros tão grande amor 
que preenche a vida de sentido e de 
profunda alegria.

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

XXXIV Domingo Comum

Colocar em destaque o Círio Pascal aceso e adornado 
com flores.

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES
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“Estarás comigo no Paraíso”

Semear caridade
Acólitos
A alegria deve ser a característica 
principal de uma procissão de entrada 
e de toda a celebração cristã. Um bom 
ordenamento e ritualismo nunca devem 
sobrepor-se à alegria de quem vai para 
a Casa do Senhor. Não numa alegria 
própria de um desfile de Carnaval, mas 
na alegria dos discípulos de Emaús 
que correm de noite a Jerusalém com o 
coração inflamado por Jesus que lhes 
explicou as Escrituras e lhes rompeu 
o Pão.

Leitores
O leitor deve fazer a sua leitura 
pensando que está a ser porta-voz do 
Rei do universo. Ele é uma espécie de 
pregoeiro ou arauto, personagem que, 
na Idade Média, tinha a função de fazer 
proclamações solenes e transmitir à 
população as mensagens do Rei. Na 
liturgia, essa proclamação é feita na 
presença do próprio Rei presente na 
celebração. Por isso, o leitor deverá 

não fazer apenas uma leitura, mas 
uma proclamação.

Ministros Extraordinários da 
Comunhão
No sofrimento e na proximidade da 
morte, a nossa atitude pode ser a de 
juntar a nossa voz à da matilha dos 
incrédulos ou a de, como o bom ladrão, 
humildemente reconhecer a realeza de 
Jesus escondida pelo mando do mesmo 
sofrimento. O MEC deve tentar suscitar 
no doente que ele visita essa atitude 
de fé e abandono, para que, ao receber 
a Comunhão, ele ouça no seu coração: 
“hoje estarás comigo no Paraíso”.

Músicos
O “Rex tremendae maiestatis” do 
Requiem de Mozart é certamente uma 
belíssima peça musical. Pela música, 
Mozart ilustra bem a majestade 
tremenda do Rei do universo, mas 
aliada à sua generosa misericórdia 
“qui salvandos salvas grátis”, à qual 
se junta a oração contrita e humilde 
do suplicante “salva me, fons pietatis”. 

Temos aqui um bom exemplo de como 
a música respeita e engrandece o texto 
litúrgico.

Celebrar em comunidade
 
Evangelho para a vida
O convite para irmos com alegria para a 
Casa do Senhor é um eco que devemos 
deixar sempre ressoar no nosso interior, 
como expressão da relação que Deus 
estabelece connosco: Ele é o pastor 
que nos apascenta, que cuida de nós. 
Por isso, sentimos a consolação de 
sermos seu povo, pois tomamos parte 
da “herança dos santos, na luz divina”. 
Assim, percebemos que ninguém se 
salva sozinho: só porque Jesus se 
lembra de nós no seu reino é que somos 
atraídos para a salvação, para a vida 
plena de amor.
Como ninguém se salva sozinho, 
então temos de fazer com que todos 
cheguem a alcançar a salvação que 
nos é concedida de uma vez por todas 
pelo sacrifício de Cristo na cruz. Este é 

o repto para cuidarmos das feridas da 
comunidade.

Oração Universal
Irmãos e irmãs: unidos a todos os 
cristãos do Oriente e do Ocidente, 
voltemo-nos para Deus com humildade 
e peçamos pela Igreja e pelo mundo, 
cantando:

R. Senhor, venha a nós o vosso reino.

1. Pela santa Igreja e pelos seus 
pastores, pelos cristãos de todos os 
continentes e nações, e pelos Judeus, 
Muçulmanos e descrentes, cantemos.

2. Por todas as pessoas pelas quais 
Cristo morreu, pelas que O insultam e 
desprezam e pelas que na cruz da vida 
chamam por Ele, cantemos.

(...)

Sugestão de cânticos
– Entrada: Sobre um trono – A. Cartageno
– Glória: Glória a Deus nas alturas – A. Cartageno
– Ap. Dons: Jesus, Rei admirável  – A. Cartageno 
– Comunhão: O Cordeiro que foi imolado – A. Cartageno
– Final: Cristo vence, Cristo reina – A. Künc

Eucologia
Orações presidenciais: Orações próprias da 
Solenidade de Cristo Rei (Missal Romano, 469-
471)
Prefácio: Prefácio próprio da Solenidade de Cristo 
Rei (Missal Romano, 469-471)
Oração Eucarística: Oração Eucarística III (Missal 
Romano, 668ss)

Sair em missão de amar
Vamos! É urgente aceitar a missão de batizados 
e anunciar o reino de paz, de justiça e de amor que 
Jesus, o único e verdadeiro Rei, nos oferece do alto 
da cruz. Vamos ser esperança, especialmente, na 
vida de cada jovem que espera a salvação.. 

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

Livro da semana

Livraria diário do minho

Precisamos de diálogo entre as gerações: 
se não houver diálogo entre jovens e idosos, 
entre adultos, se não houver diálogo, cada 
geração permanece isolada e não pode 
transmitir a mensagem.

O ancião. 
Uma bênção 
para a sociedade
Papa Francisco

10,00€

Compre online em 
www.livrariadm.pt

10% 
Desconto*

* Na entrega deste cupão.
Campanha válida de 10 a 16 de novembro de 2022.

Comissão de 
Proteção de 
Menores e Adultos 
Vulneráveis

comissao.menores@
arquidiocese-braga.pt 
 

913 596 668

SALÃO DA SANTA CASA DA 

SALÃO DA SANTA CASA DA 
MISERICÓRDIA DE VILA VERDE

MISERICÓRDIA DE VILA VERDEESCOLA DE FAMÍLIAS21H00

12
Nov

THEATRO CIRCO
THEATRO CIRCO GALA JOVENS TALENTOS17H00

13
NOV

Como ser um voluntário missionário?
O Arciprestado de Celorico de 
Basto acolhe a apresentação da 
9º edição da Formação para Vo-
luntários Missionários. Este pri-
meiro encontro acontece no dia 
19 de novembro, às 10h30, na 
Igreja Paroquial de Britelo, em 
Celorico de Basto, juntamente 
com o Dia Arciprestal da JMJ. Já 
às 14h30 a formação acontece no 
Centro Pastoral da Arquidiocese 
de Braga. 
O encontro é promovido pelo 
Centro Missionário Arquidioce-
sano de Braga (CMAB). Segun-
do o Centro, o evento é “dirigi-
do principalmente a jovens com 
mais de 23 anos que tenham 
como horizonte aprofundar a di-
mensão missionária e, porven-
tura, partir em missão para um 
outro país”. 
O CMAB reforça ainda que o con-
vite é “para todos as pessoas da 

Arquidiocese de Braga, perten-
centes ou não a grupos cristãos”. 
Esta apresentação também será 
feita noutras zonas da Arquidio-
cese de Braga e o CMAB informa 
que está aberto a propostas de 
locais para o evento.
Os formadores são do CMAB e 
da Fundação Fé e Cooperação 
(FEC). A partir de 7 de janeiro de 
2023 até ao final de maio, haverá 
formação em formato presencial, 
no Centro Pastoral da Arquidio-
cese. O CMAB destaca que entre 
os temas a serem abordados es-
tão a educação para o desenvol-
vimento, a doutrina social e mis-
sionária da Igreja e as dinâmicas 
da vida em grupo. 
Mais informações através 
do email: centromissiona-
rio@arquidiocese-braga.pt, ou 
em  www.diocese-braga.pt/
centromissionario.

Manuel Braga da Cruz distinguido com o 
Prémio “Árvore da Vida”
O antigo reitor da UCP, Manuel 
Braga da Cruz, foi distinguido 
com o Prémio ‘Árvore da Vida – 
Padre Manuel Antunes’.
“Manuel Braga da Cruz conjugou 
de forma exemplar a liberdade 
de espírito com a coerência de 
princípios na carreira universitá-
ria como brilhante investigador 
e professor, desde o Instituto de 
Ciências Sociais até à Universi-
dade Católica Portuguesa”, refere 
a justificação dos jurados para a 
atribuição do prémio. 
O júri destaca “o excelente traba-
lho de pesquisa e reflexão” reali-

zado pelo laureado nas áreas co-
nexas da Sociologia e da Ciência 
Política, bem como nos estudos 
de História. A nota refere ainda 
a sua “constante intervenção no 
espaço público como conferen-
cista e articulista de referência”.
O prémio ‘Árvore da Vida – Pa-
dre Manuel Antunes’ foi instituí-
do em 2005 pelo Secretariado 
Nacional da Pastoral da Cultu-
ra para destacar um percurso ou 
obra que refletem o humanismo 
e a experiência cristã. A data e 
local de entrega do Prémio ainda 
não está definida.


