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Breves 

Papa quer espaços virtuais 
marcados por relações de 
respeito e amizade
N’ “O Vídeo do Papa” deste mês, Francisco dedi-
cou à internet e às redes sociais a sua intenção de 
oração, apelando a que estes espaços virtuais se-
jam marcados por relações de respeito e amiza-
de. “Que a Internet não seja um lugar de aliena-
ção. Que seja um lugar concreto, um espaço rico 
em humanidade. Peçamos juntos para que as re-
des sociais não anulem a própria personalidade, 
mas que favoreçam a solidariedade e o respeito 
pelo outro na sua diferença”, pediu o Papa. “A In-
ternet é um dom de Deus e também uma grande 
responsabilidade. (...) Aproveitemos as possibili-
dades de encontro e de solidariedade que as re-
des sociais oferecem”, defendeu, como pode ser 
visto no vídeo publicado na terça-feira pela Rede 
Mundial de Oração do Papa.

Estados Unidos da América 
mantêm na miséria cerca de 
40 milhões de pessoas
O relator da Organização das Nações Unidas 
(ONU), Philip Alston, classificou a política dos 
Estados Unidos da América (EUA) como “cruel” 
e “desumana”, dizendo que a sua estratégia para 
abordar a pobreza parece ser “criminalizar e es-
tigmatizar os que necessitam de ajuda”. Assim, 
e apesar de ser uma das nações mais ricas do 
mundo, o país mantém na miséria cerca de 40 
milhões de pessoas. No relatório que será apre-
sentado ao Conselho de Direitos Humanos a 21 de 
Junho, Alston revela que entre os 40 milhões de 
pobres, 18,5 milhões encontram-se em situação 
de pobreza extrema e 5,3 milhões em condições 
classificadas de terceiro-mundistas. O relator ex-
plica ainda que as desigualdades sociais parecem 
ter-se agravado com a administração de Trump.

editorial

Evangelho ou morte!

pe. paulo terroso
Director dacs

Dom Tonino Bello, 
bispo católico e fi-
gura incontornável 
do século XX em 

Itália, é o ilustre desconhe-
cido entre nós que invoco 
como padroeiro deste Igre-
ja Viva renovado. Não por-
que seja o advogado dos de-
signers. Aliás, o seu proces-
so de beatificação ainda está 
em curso. Não porque tives-

se um particular gosto pe-
lo jornalismo. Embora fos-
se um mestre em comuni-
cação, escritor e poeta. Mas 
porque foi um “bispo feito 
Evangelho”, como o define 
o monsenhor Agostino Su-
perbo, postulador da cau-
sa de beatificação. O bispo 
cujo ministério pastoral, ca-
racterizado pela “suavidade, 
ternura, espanto de vibran-
te poeta; mas também força, 
paixão, coragem anticonfor-
mista” (Luigi Santucci), foi 

uma “exegese viva do Evan-
gelho” (Giancarlo Pani, sj). 

Um Igreja Viva não o é por-
que fazemos coisas bonitas, 
arranjadinhas, idealizadas por 
um guru do design — obriga-
do Romão, mais uma vez, pe-
lo excelente trabalho que rea-
lizaste — com grandes entre-
vistas e os melhores colunis-
tas. Tudo é importante, mas 
se não é feito de Evangelho, 
se não incarna o Evangelho 
e não é uma exegese viva do 
Evangelho, de nada nos serve.

Do mesmo modo, a Igre-
ja viva não o é porque tem 
um plano pastoral desenha-
do a compasso e esquadro, 
uma agenda exaustiva, ma-
terializada numa publicação 
com uma orientação gráfica 
irrepreensível. Uma Igreja vi-
va não o é porque até temos 
uma página na internet e uma 
aplicação. Uma Igreja viva não 

o é porque na liturgia o presi-
dente da celebração lê o pre-
to e faz o vermelho, ou então, 
encontra sempre um modo 
mais criativo de ler as leituras, 
proclamar o Evangelho, fazer 
o ofertório, falar a crianças e 
adultos e há sempre algo de 
novo. Fica a dúvida se o fiel 
entra na igreja para celebrar 
a fé ou pela novidade! A ver-
dade é que se uma Igreja Viva 
dependesse da pirotecnia li-
túrgica estávamos salvos! Tu-
do é importante, mas se não 

é feito de Evangelho, se não 
incarna o Evangelho e não é 
uma exegese viva do Evange-
lho, de nada nos serve.

O caminho é Outro. É co-
locar Cristo e o seu Evange-
lho no centro. Num entusias-
mo, alegria e esperança que 
são confirmação de que es-
tamos no caminho certo. A 
propósito diz-nos Dom Toni-
no: “Devemos servir o mun-
do, mas como ressuscitados. 
A Igreja ajuda, e muito até. 
Às vezes até ao esgotamen-
to. Estamos do lado dos po-
bres, fazemos mil sacrifícios, 
ajudamos as pessoas (…), mas 
não com a alma dos ressusci-
tados, mas antes mais com a 
alma dos assalariados. E nem 
sempre com o nosso serviço 
anunciamos Cristo, esperança 
do mundo. Anunciamos mais 
nós próprios e as nossas capa-
cidades, do que a Ele. Pare-

cemos, não raras vezes, uma 
organização que incute res-
peito, às vezes até medo, su-
jeição. Mas não somos os ca-
minhantes entusiastas que em 
conjunto com os outros diri-
gem os passos em direcção a 
Cristo ressuscitado1”.

Um Igreja Viva, uma Igreja 
viva, não tem nada a ver com 
design: é Evangelho ou morte!

1. Antonio Bello, Scritti vari, interviste, 
aggiunte, Molfetta (Ba), Mezzina, 2007, 
77.
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E
m 2016 recebeu o 
prémio Comunica-
ção e Cultura. A dis-
tinção deveu-se ao 
trabalho iconográ-

fico realizado no âmbito do 
Jubileu da Misericórdia, mas 
o Pe. Rupnik não dá vida ape-
nas a imagens. O sacerdote é 
também o autor das homilias 
da “Clerus”, uma recente apli-
cação móvel destinada à me-
ditação da Palavra de Deus 
através da liturgia dominical. 

[Igreja Viva] Quando se de-
ram os seu primeiros passos 
pela arte? 

o padre marko ivan rupnik faz das suas mãos um instrumento 
de evangelização. com obras famosas em vários locais do 
mundo, ao igreja viva falou de inspiração e beleza, dos seus 
dons e da missão da arte litúrgica.

ENTREVISTA

“FÁTIMA TEM ALGO DE ESPECIAL.  
É UM LUGAR IMERSO NA PAZ, 
ONDE SE RESPIRA ORAÇÃO”
MARKO RUPNIK  |  PADRE, TEÓLOGO E ARTISTA 

[Pe. Marko Rupnik] Desde 
criança que sempre me sen-
ti atraído pelo mundo espiri-
tual. Nasci numa família cuja 
espinha dorsal era a fé e ti-
ve sempre uma forte ligação 
entre a fé e a vida. E essa, de 
certa forma, foi a primeira 
abordagem ao mundo da ar-
te, porque mais do que uma 
questão filosófico-estética, a 
arte é uma questão ligada à 
vida humana. A verdade reve-
lada é o Amor e o Amor reali-
zado é a Beleza, dizia o gran-
de teólogo e mártir russo Pa-
vel Florensky. Em criança vivi 
entre as montanhas e os meus 

olhos impregnaram-se de 
uma pureza e de uma essen-
cialidade que depois na litur-
gia encontrava, de algum mo-
do, uma espécie de resposta… 
Um tipo de diálogo silencioso 
com o mundo que na missa, 
que eu tanto amava, encon-
trava satisfação e reciprocida-
de! O meu pai e a minha mãe 
transmitiram-me que na vida 
são as relações que importam. 
Realmente vivi uma infância 
de harmonia, éramos amigos. 
Muitas vezes seguia o meu pai 
nos campos e impressionava-
-me sempre a liturgia com a 
qual as suas mãos abençoa-

vam o campo antes de par-
tir. Começava a trabalhar com 
o mesmo cuidado e com o 
mesmo espírito abençoava e 
comia a comida. Penso que é 
aí que estão as raízes da mi-
nha arte e do meu sacerdócio. 
Quando eu era criança, só de-
senhava, a ponto de preocu-
par os meus professores por-
que não queria escrever. O 
meu talento artístico foi des-
coberto, de forma mais séria, 
pelos meus primeiros mes-
tres jesuítas. Devo-lhes mui-
to por ter sido capaz de estu-
dar arte e encontrar uma saí-
da para uma criatividade que, 
especialmente na juventude, 
era vulcânica e insaciável, no 
mínimo.

[Igreja Viva] E como surge o 
trabalho com mosaicos?
[Pe. Marko Rupnik] O mo-
saico foi um chamamento no 
chamamento, ou seja, dentro 

da vocação artística, uma vo-
cação ao trabalho com o mo-
saico… Quando João Paulo II 
pediu a reconstrução da ca-
pela Redemptoris Mater, no 
Vaticano, queria que fossem 
usados mosaicos. É a expres-
são artística que, pela sua to-
talidade, alteridade e eterni-
dade, mais testemunha a pas-
sagem contínua entre tradi-
ção e modernidade que tanto 
caracterizou a figura de João 
Paulo II. De certa forma, foi 
como um cruzamento que, 
ao longo dos anos, encontrou 
direcções e entroncamentos 
diferentes… Mas o encontro 
com ele marcou o nosso ca-
minho de maneira clara. Fi-
zemos todos os mosaicos 
mais importantes em lugares 
ligados a este Papa e senti-
mos que o atelier de arte está 
certamente sob a sua protec-
ção. Na esteira de dois gran-
des teólogos, São Máximo, o 
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Confessor, e Sergei Bulgakov, 
o mosaico é-nos apresenta-
do como uma arte que po-
de compreender uma síntese 
entre o mundo criado, que é 
a matéria do mundo, e o ros-
to pessoal. O próprio mo-
saico começa lentamente a 
constituir a vida daqueles que 
o fazem. Realmente torna-
-se num mosaico vivo, tanto 
a nível pessoal como ao nível 
da equipa de artistas que nele 
colaboram.

[Igreja Viva] Onde é que se 
inspira? Em que artistas?
[Pe. Marko Rupnik] A minha 
primeira inspiração é a Pala-
vra de Deus. Este diálogo con-
tínuo em que todos os pensa-
mentos, todas as ideias, todas 
as visões encontram espaço, 
onde tudo se interliga e ad-
quire luz. Na Academia absor-
vi todas as correntes de van-
guarda que traduziam o seu 
próprio estado de alma num 
estilo pictórico, afirmando a 
força da expressão. Nicolas de 
Stael, Kandinskij e Montana-
rini foram as minhas referên-
cias especialmente em inves-
tigações relacionadas com a 
cor, que sempre impulsionou 
a minha criatividade artística. 
Entrando mais profundamen-
te na arte litúrgica, sinto que 
o guia principal é o Concílio 
Vaticano II, que nos convida 
a reler aquele grande período 
que foi o primeiro milénio, a 
era patrística, e a inspirarmo-
-nos nos fortes períodos da 
arte dos Cristãos como o ro-
mânico, o primeiro bizantino.

[Igreja Viva] O Santuário de 
Fátima conta com uma das 
suas obras. O que achou do 
espaço, o que lhe transmitiu?
[Pe. Marko Rupnik] Fátima 
tem algo de especial. Talvez 
também pelo facto de estar 
ligado à figura das crianças, 
mas é realmente um lugar 
imerso na paz, onde se respira 
oração e se respira num todo 
que imediatamente te coloca 
em diálogo com Deus e com 
os irmãos perto de ti. Perce-
bi e desfrutei de uma grande 
simplicidade, onde a fé que 
se expressa vai além da devo-
ção e se transforma em silên-
cio. Não é exclusivo de todos 
os santuários, onde prevalece 
uma certa característica cultu-
ral que os torna um tanto caó-
ticos e dispersos. (…) Toda a 
nossa equipa tem do Santuá-
rio uma memória de extraor-
dinária graça, de espirituali-
dade eclesial.

[Igreja Viva] Tem agora um 
novo desafio em Portugal, no-

meadamente na paróquia de 
Canidelo. Qual é o grande ob-
jectivo deste trabalho?
[Pe. Marko Rupnik] O ob-
jectivo principal de todas as 
obras que visam construir es-
paços litúrgicos é o de criar 
lugares que expressem a Igre-
ja, lugares onde o fiel encon-
tra e reencontra a sua identi-
dade. As paredes da igreja são 
imagens da Igreja e isso signi-
fica que não é apenas um es-
paço, mas um espaço que re-
flecte aqueles que vivem nele. 
Estou muito grato ao pároco 
e à diocese, que permitiram 
que pudéssemos começar da 
maneira certa: não é um ca-
minho individual, mas rela-
cional. Juntaram, na minha 
opinião, pessoas capazes de 
uma colaboração real e cria-
tiva. A este respeito, os dois 
arquitectos Miranda são al-
go raro hoje em dia, sublinho 
a sua capacidade de colabo-
rar, de dialogar de uma forma 
criativa.

[Igreja Viva] A nova aplicação 
“Clerus” conta com homilias 
reflectidas por si. Foi um tra-
balho difícil? 
[Pe. Marko Rupnik] A “Cle-
rus APP” é uma oportunidade 
maravilhosa para a qual uso o 
que já faço, preparando cada 
homilia durante a semana an-
terior. A vantagem desta apli-
cação é que me obriga a uma 
síntese absoluta, a escolher a 
perspectiva a seguir, já que o 
espaço disponível é pré-es-
tabelecido. Isso é uma van-
tagem para mim, mas tam-
bém pode ser uma limitação 
ou uma dificuldade, porque 
dar prioridade a um aspecto 
em vez de outro é claramen-
te uma opção pessoal. No en-
tanto, tento manter sempre 
uma dinâmica entre a Palavra 
de Deus, a teologia e a vida do 
cristão que brota da liturgia. 
Esta dinâmica em três dimen-
sões cria esse horizonte vital 
para todos. Seja como for, es-
tou grato à Congregação do 
Clero pela confiança, porque 
assim posso colocar ao servi-
ço de muitas pessoas um tra-
balho de muitos anos.

[Igreja Viva]  A arte e a cul-
tura podem ser veículos para 
chegar até Deus?
[Pe. Marko Rupnik] Arte e 
cultura pertencem a Deus. A 
raiz etimológica da cultura 
refere-se ao culto e a arte tem 
sido certamente a primeira 
grande inculturação realiza-
da. A própria teologia tem a 
arte, e não a filosofia, como o 
seu primeiro amor. A arte tem 
sempre uma ligação com a vi-

da, enquanto o pensamento, o 
conceito e a ideia levam-nos à 
abstracção. Para os cristãos, 
desde o início que era fun-
damental encontrar o mo-
do mais íntegro de testemu-
nhar a novidade da vida que 
é a vida em Cristo. Aqui en-
contraram a arte como uma 
linguagem privilegiada. Ho-
je, para nós, já não é assim tão 
óbvio, porque nos últimos sé-
culos da nossa história da ar-
te, a linguagem artística em si 
não nasce da novidade da vi-
da, mas é importada de uma 
estética e de uma arte que ex-
pressam outra vida. Portanto, 
ao nível do conteúdo ainda 
podemos narrar as imagens 
sagradas, mas, na sua cons-
tituição, a arte não se refe-
re mais a uma vida de acordo 
com Deus. O grande desafio 
de hoje é a arte da vida. Ape-
nas a partir de uma nova vida 
é que uma nova arte e cultura 
nascerão.

[Igreja Viva] O bom é sempre 
belo?
[Pe. Marko Rupnik] A nos-
sa cultura ocidental deu pre-

cedência à verdade e ao bom. 
Certamente negligenciou o 
belo ao reduzi-lo a algo pu-
ramente decorativo e não ab-
solutamente necessário como 
o verdadeiro e o bom. Isso é 
visto até mesmo nas tradu-
ções da Bíblia, onde a palavra 
hebraica Tob, que pode sig-
nificar bom e belo, é por nós 
preferencialmente traduzi-
da por bom. Mas estamos 
num epílogo de uma cultu-
ra sem uma verdadeira bele-
za. Um dos maiores pensado-
res do segundo milénio, Vla-
dimir Solovev, diz que a bele-
za é a carne do verdadeiro e 
do bom. E se a verdade não 
é comunicada como beleza, 
torna-se uma ideologia capaz 
de devorar as pessoas! E se o 
bem realizado não coincide 
com o amor realizado, isso é 
como a beleza, é um fanatis-
mo moralista que drena o ho-
mem e faz dele um ser triste.

[Igreja Viva] Num mundo 
onde actualmente imperam 
as tecnologias de comunica-
ção é cada vez mais fácil ou 
difícil comunicar?

[Pe. Marko Rupnik] Uma óp-
tima pergunta. Parece-me 
mais difícil – se por comuni-
car entendermos entrar em 
comunhão – sair de si pa-
ra encontrar o outro, acolhê-
-lo, retirar-se. A comunica-
ção tem uma base na verdade 
da pessoa porque é a verdade 
que é comunicada e a verdade 
tem o peso que as novas tec-
nologias frequentemente dis-
farçam com a quantidade de 
comunicação que nunca pas-
sa além da superfície do re-
lacionamento. Os meios ac-
tuais de comunicação, espe-
cialmente as redes sociais, 
podem confundir, porque a 
própria estrutura de comu-
nicação já pode fingir ser ela 
mesma comunicação. Pode 
ter-se a sensação de comuni-
car, mas na verdade está-se 
apenas a informar. A comu-
nicação pressupõe absoluta-
mente o relacionamento e a 
relação é algo concreto, a pes-
soa é a concretização máxima 
que se pode pensar. A comu-
nicação através de todas essas 
ferramentas digitais não nos 
permite basearmo-nos no re-
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Se a verdade não é 
comunicada como 
beleza, torna-se uma 
ideologia capaz de 
devorar as pessoas. 
E se o bem realizado 
não coincide com o 
amor realizado, isso 
é como a beleza, é um 
fanatismo moralista 
que drena o homem e 
faz dele um ser triste.

lacionamento, mas percebê-lo 
de modo virtual! O que facil-
mente permanece fora da co-
municação actual é a objecti-
vidade concreta do outro. As-
sim, por um lado, vemos uma 
inflação da comunicação e, ao 
mesmo tempo, vivenciamos 
as relações como um drama a 
todos os níveis, pessoal e so-
cial. Acho que estamos a che-
gar à saturação e como na arte 
começamos a sentir o retor-
no do desejo de tomar a pe-
dra em mãos, é provável que 
as futuras gerações desejem 
o outro na sua concretização. 
A ditadura da imagem tomou 
conta da ditadura do conceito 
e da ideia, mas ambos sofrem 
de unilateralidade.

[Igreja Viva] A arte sacra está 
subvalorizada?
[Pe. Marko Rupnik] Eu acre-
dito que acima de tudo não é 
compreendida. Tem uma área 
que se torna cada vez mais re-
servada a um pequeno nú-
mero de pessoas, mas sobre 
a qual muitos se querem pro-
nunciar. E, infelizmente, ex-
pressam-se mesmo sem saber 
qual é o significado de arte 
sacra. Se por arte sacra quere-
mos dizer arte litúrgica, de-
vemos ser sinceros e admitir 
que não a temos há quatro sé-
culos. Por esse motivo não sa-
bemos como recriá-la. A arte 
é parte constitutiva da liturgia 
segundo a antiguidade cristã, 
mas hoje não passaria pela ca-
beça a ninguém que para ce-
lebrar fosse necessário um es-
paço com imagens. (...)

[Igreja Viva] É preciso existir 
uma representação inequívo-
ca de histórias cristãs ou bí-
blicas para a arte espalhar a 
mensagem do Evangelho? 
[Pe. Marko Rupnik] Essa 
também é uma boa pergun-
ta. A Igreja primitiva ensina-
-nos que as paredes da igreja 
são o auto-retrato da Igreja e 
o Segundo Concílio de Niceia 
lembra-nos que o espaço li-
túrgico, mesmo quando não 
está presente nenhuma litur-
gia, permanentemente anun-
cia e revela, manifesta e ce-
lebra o que a Igreja é. Não é 
apenas uma questão do sujei-
to representado, mas antes de 
mais é importante a lingua-
gem e a forma como deve ser 
litúrgica, banhada pelo sacra-
mento. Isso significa que de-
ve ser simbólica. Por símbo-
lo queremos dizer uma reali-
dade que encerra em si mes-
ma uma profundidade que 
se abre num relacionamento 
que nos envolve. Por esta ra-
zão, a arte não pode ocupar 

o olhar com a sua superfície, 
com os seus detalhes, com o 
seu perfeccionismo, porque 
então não mostra o além. Se 
na eucaristia olharmos o pão, 
a arte das paredes deve servir 
como um véu subtil que nos 
permite ver além do simples 
pão. Mas se o véu for borda-
do ou pintado tão ricamente 
a ponto de preencher o olhar 
consigo mesmo, não serve 
mais para ver para além. É di-
fícil pensar numa arte litúrgi-
ca sem as cenas bíblicas, sem 
as cenas dos Santos e da his-
tória da Igreja, porque a li-
turgia é a realização do Verbo 
encarnado. E o que o cristão 
escuta, de alguma forma tem 
o direito a ver, e da visão vem 
a inspiração e criatividade pa-
ra viver a Palavra.

[Igreja Viva] A educação cul-
tural deveria ser indispensável 
nas escolas? 
[Pe. Marko Rupnik] Claro 
que a educação cultural tem 
uma importância fundamen-
tal. Para mim, a questão é ou-

tra. A abordagem é unilate-
ral, científica, analítica, ideal, 
conceitual. Está a faltar qua-
se na totalidade uma aborda-
gem simbólica, metafórica, 
poética e artística. Isso signi-
fica que as gerações que cres-
cem desde há alguns sécu-
los vivem uma esquizofrenia 
e, acima de tudo, um redu-
cionismo antropológico que 
praticamente impede a pes-
soa de viver serenamente to-
da a sua identidade à imagem 
de Deus, onde no coração de 
tudo existe a relação e a rea-
lização do Homem no amor. 
Sem uma mentalidade e uma 
linguagem simbólica, o amor 
não é conhecido e não come-
ça a vivê-lo.

[Igreja Viva] As gerações mais 
novas estão mais sensíveis à 

cultura e, portanto, a educar 
as mais velhas neste sentido? 
[Pe. Marko Rupnik] A gera-
ção mais jovem parece-me 
bastante “drogada” pela cul-
tura digital e virtual em que 
os pais, sem vontade ou dis-
posição, trancaram os seus fi-
lhos. Mas é provável que esse 
mesmo exílio de jovens num 
mundo tão alienado sirva pa-
ra a recuperação de uma vi-
são mais integral. Já existem 
áreas na Europa onde a cul-
tura digital tem sido muito 
desenvolvida. A informatiza-
ção da população aconteceu 
muito cedo e foi amplamen-
te realizada, como na Estónia, 
por exemplo, onde já se sen-
tiu que os jovens querem um 
mundo mais real… Não o que 
é científico, mas o que é ba-
nhado pela vida, artístico!

[Igreja Viva] É verdade que a 
arte alimenta a alma?
[Pe. Marko Rupnik] No Evan-
gelho, conhecemos três pala-
vras para dizer vida: bios, psi-
chè e zoè. A vida biológica, a 

vida psíquica que correspon-
de à grande vontade de viver a 
nossa identidade biológica e a 
vida que nos é dada pelo Es-
pírito Santo, que é a vida se-
gundo Deus. A história da arte 
testemunha que, de facto, a ar-
te está sempre ligada à vida e, 
portanto, nutre o homem da-
quela vida da qual ele é uma 
expressão. Os cristãos, tendo 
descoberto e elaborado o sím-
bolo, são praticamente o úni-
co exemplo na história da arte 
em que a vida segundo o Espí-
rito Santo inclui também a de-
gustação da arte, que expres-
sa principalmente aquela vida 
psíquico-intelectual ou aquela 
predominantemente enclau-
surada na vida biológica.
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Ez 17, 22-24
Leitura da profecia de Ezequiel 
Eis o que diz o Senhor Deus: “Do cimo 
do cedro frondoso, dos seus ramos 
mais altos, Eu próprio arrancarei um 
ramo novo e vou plantá-lo num monte 
muito alto. Na excelsa montanha de 
Israel o plantarei e ele lançará ramos 
e dará frutos e tornar-se-á um cedro 
majestoso. Nele farão ninho todas 
as aves, toda a espécie de pássaros 
habitará à sombra dos seus ramos. E 
todas as árvores do campo hão-de saber 
que Eu sou o Senhor; humilho a árvore 
elevada e elevo a árvore modesta, faço 
secar a árvore verde e reverdeço a 
árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço”. 

Salmo responsorial
Salmo 91 (92), 2-3.13-14.15-16 (R. cf. 2a) 
Refrão: É bom louvar-Vos, Senhor.

 
LEITURA II 2 Cor 5, 6-10
Leitura da Segunda Epístola do 
apóstolo S. Paulo aos Coríntios 
Irmãos: Nós estamos sempre cheios 
de confiança, sabendo que, enquanto 
habitarmos neste corpo, vivemos 
como exilados, longe do Senhor, pois 
caminhamos à luz da fé e não da visão 
clara. E com esta confiança, preferíamos 
exilar-nos do corpo, para irmos 
habitar junto do Senhor. Por isso nos 
empenhamos em ser-Lhe agradáveis, 
quer continuemos a habitar no corpo, 
quer tenhamos de sair dele. Todos nós 
devemos comparecer perante o tribunal 

“Em particular, tudo explicava aos seus discí pulos”

itinerário ATITUDE
Celebrar na Esperança

O acolhimento da presença divina e 
da sua vontade aponta o critério da 
conduta humana. Deus é a fonte da 
verdadeira humanização. E “quando há 
circunstâncias que nos acabrunham, 
sempre podemos recorrer à âncora da 
súplica, que nos leva a ficar de novo 
nas mãos de Deus e junto da fonte 
da paz (…). A súplica é expressão do 
coração que confia em Deus, pois sabe 
que sozinho não consegue. (…) Não 
desvalorizemos a oração de petição, que 
tantas vezes nos tranquiliza o coração e 
ajuda a continuar a lutar com esperança” 
(Alegrai-vos e Exultai, Exortação 
Apostólica sobre o chamamento à 
santidade no mundo actual, 114 e 154).

“Em particular, tudo explicava aos 
seus discípulos”
Jesus Cristo falava em parábolas, 
explicava a mensagem com exemplos da 
vida quotidiana daquele tempo e cultura. 
Os evangelhos estão repletos dessas 
referências usadas por Jesus Cristo 
para mostrar o milagre da presença de 
Deus na nossa vida, o reino de Deus. 
No fragmento do evangelho proposto 
para o Décimo Primeiro Domingo (Ano 
B) surgem dois exemplos: a parábola 
da semente, exclusiva do evangelho 
segundo Marcos, e a parábola do grão de 
mostarda.
O evangelista afirma que o Mestre 
apresenta o reino de Deus à multidão 
através de parábolas, e, “em particular, 
tudo explicava aos seus discípulos”.  
A escuta precisa de ser acompanhada 
pela capacidade de entender e pela 
disponibilidade em deixar germinar e 
crescer no coração o reino de Deus.
O recurso pedagógico das parábolas 
continua válido nos nossos dias. 
Sugere uma linguagem narrativa, 
sapiencial, humana, decalcada do 
real. Uma imagem cheia de força e 

de Cristo, para que receba cada qual o 
que tiver merecido, enquanto esteve no 
corpo, quer o bem, quer o mal. 

EVANGELHO Mc 4, 26-34 
Evangelho de Nosso Senhor Cristo 
segundo São Marcos 
Naquele tempo, disse Jesus à 
multidão: “O reino de Deus é como 
um homem que lançou a semente 
à terra. Dorme e levanta-se, noite e 
dia, enquanto a semente germina e 
cresce, sem ele saber como. A terra 
produz por si, primeiro a planta, depois 
a espiga, por fim o trigo maduro na 
espiga. E quando o trigo o permite, 
logo se mete a foice, porque já chegou 
o tempo da colheita”. Jesus dizia 
ainda: “A que havemos de comparar 
o reino de Deus? Em que parábola 
o havemos de apresentar? É como 
um grão de mostarda, que, ao ser 
semeado na terra, é a menor de todas 
as sementes que há sobre a terra; 
mas, depois de semeado, começa a 
crescer e torna-se a maior de todas 
as plantas da horta, estendendo de tal 
forma os seus ramos que as aves do 
céu podem abrigar-se à sua sombra”. 
Jesus pregava-lhes a palavra de Deus 
com muitas parábolas como estas, 
conforme eram capazes de entender. 
E não lhes falava senão em parábolas; 
mas, em particular, tudo explicava aos 
seus discípulos. 

REFLEXÃO

Ouvi, Senhor, a voz da minha súplica.
Vós sois o meu refúgio:
não me abandoneis, meu Deus, meu 
Salvador.
Salmo 26, 7.9

de potencialidade remete para uma 
realidade mais profunda. Lembra o 
Papa Francisco: “Um dos esforços mais 
necessários é aprender a usar imagens 
na pregação, isto é, a falar por imagens. 
(…) Uma imagem fascinante faz com que 
se sinta a mensagem como algo familiar, 
próximo, possível, relacionado com a 
própria vida. Uma imagem apropriada 
pode levar a saborear a mensagem que 
se quer transmitir, desperta um desejo 
e motiva a vontade na direcção do 
Evangelho” (A Alegria do Evangelho, 
Exortação Apostólica sobre o anúncio do 
Evangelho no mundo actual, 157).
As parábolas podem suscitar a 
confiança e a esperança. O aspecto 
mais importante das parábolas deste 
Domingo é a capacidade das sementes 
em crescer por si mesmas, conforme 
os desígnios do tempo queridos por 
Deus. Deus suscita. Deus faz crescer. 
Compete-nos trabalhar e apreciar a 
esperança. Santo Inácio dizia: “Faz as 
coisas como se tudo dependesse de 
ti e confia no resultado como se tudo 
dependesse de Deus”.

Celebrar na esperança
A fé cristã desafia a viver a simplicidade, 
apreciar a beleza da natureza, descobrir 
em cada pessoa a presença luminosa de 
Deus. As circunstâncias do quotidiano 
são uma oportunidade para despertar 
esperança, deixar germinar as sementes 
de esperança. A eucaristia, com os 
singelos dons do pão e do vinho, 
aproxima-nos da lógica de Jesus Cristo, 
transforma-nos por dentro, e impele 
a servir os irmãos. Isso é celebrar na 
esperança!

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

Xi domingo comum 
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CONCRETIZAÇÃO: Estamos a viver um ano intenso, tentando 
assumir o desafio de despertar a Semente da Esperança em cada 
coração. A liturgia do décimo primeiro Domingo, através das parábolas 
da semente, leva-nos a colocar em destaque o cartaz do ano pastoral, 
envolvendo-o com um arranjo floral e fazendo incidir uma luz sobre a 
semente. 
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“Em particular, tudo explicava aos seus discí pulos”

Elementos 
celebrativos  
a destacar
Despertar a Esperança
Introdução ao espírito celebrativo
A semente é a Palavra de Deus. 
Chegado o momento da sementeira, 
na sua proclamação, cada um de nós, 
aqui presente, vai ser, mais uma vez, 
bom terreno para acolher esta semente. 
Lentamente, Domingo a Domingo, o 
Semeador, que é Cristo, vai cuidando 
em nós este desabrochar de toda a 
vitalidade da Sua Palavra. Cabe-nos o 
esforço de estar tranquilos e atentos ao 
que vamos escutando. Empenhemo-nos 
em agradar-Lhe, agora, com o coração 
aberto à sua comunicação, que desperta 
em nós esperança.

Enraizar a Esperança
Dinâmica própria do Tempo Litúrgico

1. Proclamação da Palavra
[Primeira Leitura] Preparar bem 

o discurso directo, com uma pausa 
maior após a introdução “Eis o que diz 
o Senhor”. Respeitar as pausas no que 
concerne às vígulas e manter o tom de 
voz nas conjuntivas aditivas “e”.
[Segunda Leitura] A densidade 
deste texto exige que seja lido com 
assertividade, mas também com um 
tom compassivo, tal como Paulo o diria 
à comunidade de Corinto. Tendo em 
conta a tonalidade deste texto, no fim 
de cada frase pode ser feita uma breve 
pausa meditativa.

2. Pós-Comunhão
[Leitor 1] Retomar apenas o discurso 
directo da primeira leitura, deixando 
com que Deus faça ressoar em nós a 
sua voz. Depois de um momento de 
silêncio, outro leitor, também em voz off, 
prossegue com uma oração.
[Leitor 2] Meu Bom Jesus, semeador 
do Reino do Pai, hoje queremos dar-
Vos graças pelo vosso exemplo de 
fidelidade e bondade. Queremos que 
a semente do Vosso Reino cresça no 
coração de cada um de nós e desperte 

a humildade e o amor para acolhermos 
e abrigarmos todas as criaturas de 
Deus. Louvamos-Te para que a nossa 
árvore, “mesmo na velhice, seja capaz 
de dar o seu fruto, cheia de seiva e de 
vigor, para proclamar que o Senhor é 
justo: n’Ele, que é o nosso refúgio e não 
há iniquidade” (Sl 91).

Partilhar a Esperança
Indicações para a reflexão partilhada 
na homilia
. Hoje, despertamos a Esperança na 
humildade da semente pequenina que 
cresce e se transforma na árvore forte 
e majestosa, capaz de abrigar a todos, 
sem distinção (cf. Mc 4, 30).
. Deus vem em auxílio dessa semente 
e trata cuidadosamente da árvore seca, 
dando-lhe vida nova (cf. Ez 17, 24).
. Assim se apresenta a força e o poder 
divino: cada um de nós apresentar-se-á 
diante de Jesus para recebermos o que 
merecemos (cf. 2 Cor 5, 10), mediante a 
quantidade de frutos que a nossa árvore 
produziu enquanto fomos membros do 
Seu corpo.

Oração universal
Caríssimos cristãos: aqui reunidos no 
Espírito Santo, oremos com toda a 
confiança a Deus Pai, pela mediação de 
seu Filho Jesus Cristo, cantando: 

R. Lembrai-Vos, Senhor, do vosso povo. 

1. Pelo Papa Francisco, que preside a 
toda a Igreja, pela nossa Conferência 
Episcopal e pela coragem de todos os 
bispos e presbíteros, oremos. 

2. Pelos cristãos que perderam a fé, pelo 
povo judeu, vinha que Deus plantou, 
e pelos crentes de todas as religiões, 
oremos.

3. Pela semente lançada à terra por 
Jesus, pelo crescimento da fé na 
Igreja de hoje e por todas as missões e 
missionários, oremos.

(...)

Eucologia
Orações presidenciais: Orações próprias do XI 
Domingo Comum [Missal Romano, 405].
Prefácio: Prefácio dos Domingos do Tempo 
Comum VI [Missal Romano, 481].
Oração Eucarística: Oração Eucarística III 
[Missal Romano, 529ss].

Viver na esperança
Aceitemos ser árvore que dá sombra 
e abrigo, repletos de Esperança! 
Aceitemos ser semente humilde aos 
olhos das pessoas e transformar-nos-
emos em cedro do Líbano na Casa do 
Senhor! Aceitemos… e daremos fruto!

Sugestão de cânticos
— Entrada: Escutai, Senhor, a prece (M. 
Carneiro, NRMS 90-91 ou IC, 438).
— Apresentação dos Dons: Confiarei no meu 
Deus (F. Silva, NRMS 106 ou IC, 417).
— Comunhão: Senhor, nada somos sem Ti (F. da 
Silva, NRMS 84 ou IC, 560).
— Final: Exultai de alegria no Senhor (F. da 
Silva, NRMS 87 ou IC, pág. 449).
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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

Na obra "Feliz por ser Cristão" são 
propostos doze temas particularmente 
queridos ao Papa Francisco, um para 
cada mês, comentados por vários 
autores. Deste conteúdo emerge um 
cristianismo exigente, mas positivo e 
alegre. "Especialmente nestes tempos, 
precisamos de testemunhas credíveis 
que, com a sua vida e também com a sua 
palavra, tornem visível o Evangelho, 
despertem a atracção por Jesus Cristo, 
pela beleza de Deus", afirma o Papa.

* Na entrega deste cupão. Campanha válida de 7 a 14 de Junho de 2018.

papa 
francisco
feliz  
por ser  
cristão

14,99€
10% 
Desconto

O programa Ser Igreja entrevista, esta 
semana, Orlanda Fidalgo e Fernando 

Correia, membros da Irmandade de  
S. Bento da Porta Aberta.

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

Sexta-feira, das 23h00 às 24h00

d. baldisseri no espaço vita

Semana bíblica em fafe

O Cardeal Lorenzo Baldisseri, 
secretário-geral do Sínodo dos 
Bispos, vai estar no no Espaço 
Vita no dia 14 de Junho, pelas 
21h15. Em cima da mesa esta-
rá um momento de reflexão no 
contexto da preparação do pró-
ximo Sínodo, que irá abranger 
os jovens, a fé e o discernimen-
to vocacional.
A conferência, com o nome “Jo-
vens, Fé, Discernimento e Igre-
ja”, é uma iniciativa da Revista 
Cenáculo – dos alunos da Fa-
culdade de Teologia da Univer-
sidade Católica Portuguesa –  e 
conta com o apoio da Arquidio-
cese de Braga.
“Este momento procura apro-
fundar o diálogo e o contac-
to com os jovens, não unica-
mente no âmbito académico 
mas, igualmente, no contexto 
da Igreja Diocesana que se abre 
aos desafios levantados e pro-
postos pelo Sínodo”, explicou a 

O Arciprestado de Fafe encon-
tra-se a promover uma Sema-
na Bíblica destinada a todas 
as pessoas interessadas em 
“aprofundar um pouco mais o 
conhecimento da Palavra de 
Deus”. Os encontros, de parti-
cipação livre, estão a decorrer 
no salão da Igreja do Sagra-
do Coração de Jesus, na pa-
róquia e cidade de Fafe, pelas 
21h15. A iniciativa, que come-
çou no dia 4 de Junho, termi-
na amanhã.
Os sacerdotes Hermenegildo 
Faria e João Alberto Correia, da 
Arquidiocese de Braga, orien-

organização, que convida tan-
to jovens como educadores a 
marcarem presença no Espa-
ço Vita.
No final da conferência haverá 
ainda tempo para um pequeno 
momento musical levado a ca-
bo pelo Cardeal Baldisseri.

tam quatro das noites de for-
mação que realçam a virtude 
da Esperança, enquadrada pela 
temática do plano pastoral em 
vigor.
Na última noite (amanhã), que 
conclui a Semana Bíblica, o Frei 
Fernando Ventura irá profe-
rir uma conferência subordina-
da ao tema “Da Sarça às Bem-
-Aventuranças. O desafio da 
profecia do Ser”.
“Desconhecer a Bíblia é des-
conhecer Jesus Cristo” é a fra-
se, da autoria de São Jerónimo, 
que serve de provocação à Se-
mana Bíblica de Fafe. 

Agenda

BIBLIOTECA LÚCIO CRAVEIROSEMINÁRIO DA LOC21H30

07
jun

IGREJA DE MAXIMINOSMOMENTO DE ORAÇÃO VIDA E VOCAÇÕES21H15

07
jun

08
jun

CABREDES SOCIAIS: CONFERÊNCIA21H15


