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opinião

E depois do Amor?

Carla Rodrigues
advogada

Oamor (a par do sonho) é “uma constante na vida, tão con-
creta e definida como outra coisa qualquer”. É a nota mais 
colorida da tela que retrata homens, mulheres e crianças, 
de todas as raças e credos, que perdura para além da me-

mória, que dá asas ao sonho, que dá sentido à vida, que fortalece as 
famílias, que acolhe os amigos, que é refúgio para a nossa mendici-
dade. Mas, o amor tem um quê de ilusão. Crescemos quase na per-
seguição do amor que se quer perfeito, na ânsia de sermos protago-
nistas de uma história de amor para a vida toda, daquelas que res-
piram para além das gerações, em que filhos e netos dão vida aos 
almoços de família, sempre com mil histórias para partilhar. Mas o 
amor não é perfeito, nem tem de ser. Tem de ser real, palpável, re-
sistente e verdadeiro. E, na dose do real que se impõe nas nossas vi-
das, nem sempre as relações são para a vida toda. Os namoros têm 
fim, as amizades terminam, os casais separam-se. E depois? Onde 
se guardam as memórias, onde se sufocam as dores, onde se curam 
as feridas, onde se matam as saudades? 

Todos queremos encontrar um amor profundo e verdadeiro, 
um amor para a vida toda. Com tanto de paixão como de resiliên-
cia. Um amor que é como uma segunda pele, generoso no dar, que 
não cobra e não exige de forma desmedida. Apenas ama, com as 
imperfeições que isto implica, porque amar é o verbo mais bonito 
mas, quiçá, mais difícil de conjugar. Procuramos um amor com raí-
zes firmes na confiança, na lealdade, na verdade, no respeito e na 
cumplicidade, que seja família, amizade, companheiro e porto de 
abrigo. Que não seja controlador, que não seja tóxico, que não seja 
violento. Quem não quer perder-se num amor bom? Um amor até 
velhinhos? Até que a morte nos separe? Que enfrente as tempesta-
des com bravura e se entregue com doçura?  

As histórias de amor, não deviam, mas algumas têm um ponto 
final, um fim de capítulo, uma mudança de enredo. Nos processos 
de fim de história deparamo-nos com divórcios. E deparamo-nos 
com divórcios difíceis, dolorosos, ensanguentados pelas mágoas, 
rancores e sede de vingança. E deparamo-nos com divórcios com 
filhos. E deparamo-nos com divórcios em que os filhos são armas 
de vinganças sórdidas por parte dos pais/mães despeitados e vinga-
tivos, que perdem o bom senso. Em que é imposto (aos filhos) uma 
viagem alucinante num carrossel de emoções, sem tempo nem es-
paço para se sentirem filhos amados de pais divorciados. Como é 
que estes pais erguem a voz para exibirem que são progenitores 
maravilhosos quando não se inibem de maltratar o nome do outro? 
Quando impedem os filhos de manifestar amor pelo outro proge-
nitor? É urgente que pais/mães protejam os filhos do que de menos 
bom possam sentir, porque a maior generosidade dos pais divorcia-
dos é colocar os filhos em primeiro lugar, distanciando-os também 
dos ódios e rancores. Não podemos impedir o fim de um casamen-
to, mas podemos impedir que os filhos sejam (por nós) maltratados. 

Paulo de Carvalho ofereceu-nos uma das melhores músicas que 
compõem o cenário musical nacional: “Tu vieste em flor, eu te des-
folhei. Tu te deste em amor, eu nada te dei. Em teu corpo, amor, 
eu adormeci. Morri nele e ao morrer renasci. E depois do amor, 
e depois de nós. O dizer adeus. O ficarmos sós”. E quando depois 
de “nós” ficam os filhos? Neste caso, depois do amor permanece o 
Amor.

Num artigo publicado no The 
Tablet, o Pe. Tomáš Halík fa-
lou sobre o escândalo dos 
abusos sexuais na Igreja, su-

blinhando que é necessário assumir 
as feridas da instituição.

“Um Cristo sem feridas, uma Igre-
ja sem feridas, uma fé sem feridas, é 
apenas uma ilusão diabólica. Com co-
ragem na cura e no poder libertador 
da verdade, queremos tocar as feridas 
infligidas pelo clero católico e oficiais 
da Igreja aos indefesos, especialmen-
te crianças e adolescentes e, portanto, 
à credibilidade da Igreja no mundo de 
hoje”, começou por dizer.

O sacerdote afirmou que, para 
compreender a crise que a Igreja en-
frenta, é necessário abordar o fenó-
meno de forma ampla, mas sempre 
com os sobreviventes e vítimas de 
abuso no centro da preocupação.

“Devemos dar-lhes todo o apoio 
legal, psicológico e espiritual de que 
precisam. Os culpados devem ser pu-
nidos e ajudados no caminho do ar-
rependimento e da cura. Devem ser 
tomadas medidas práticas para mi-
nimizar o risco de crianças e adultos 
vulneráveis serem abusados no futu-
ro. Mas todos esses passos importan-
tes são apenas uma pequena parte do 
que somos obrigados a fazer”, referiu.

O Pe. Halík recusa que este seja um 
fenómeno unicamente Ocidental e 
explica que o primeiro passo é assu-
mir que há um problema sistémico.

“A crise dos abusos sexuais não é 
marginal. Hoje, o escândalo dos abu-
sos está a desempenhar um papel se-

INTERNACIONAL

Pe. Tomáš Halík fala sobre o 
escândalo dos abusos sexuais

melhante ao desempenhado na Alta 
Idade Média pelos escândalos de in-
dulgência que aceleraram a Reforma. 
O que a princípio parecia um fenó-
meno marginal, hoje – como então – 
revela um problema muito mais pro-
fundo. Todo o sistema está doente: as 
relações entre a Igreja e o poder po-
lítico e as relações entre o clero e os 
leigos, entre muitas outras”, explicou.

O sacerdote considera ainda que, 
nos Seminários, é de vital importân-
cia a preparação espiritual e psicoló-
gica dos candidatos ao sacerdócio pa-
ra uma vida de celibato.

“Isso deve incluir uma discussão 
honesta sobre a homossexualidade, 
incluindo a orientação homossexual 
de muitos padres. Alguns padres li-
dam com a sua sexualidade através de 
um mecanismo de projecção: as vozes 
mais beligerantes contra a homosse-
xualidade no sacerdócio são frequen-
temente de padres com orientação 
homossexual”, apontou.

Depois de uma larga contextuali-
zação histórica e várias referências ao 
Concílio Vaticano II, o Pe. Halík des-
creveu ainda um pouco da sua expe-
riência de acompanhamento das víti-
mas de abuso.

“Muitas vezes descobri que não 
conseguia dormir até de manhã. Não 
aprendi muito mais do que o que já 
havia sido relatado. Mas olhei esses 
homens e mulheres nos olhos e se-
gurei as suas mãos quando eles cho-
raram. Era muito diferente de ler as 
suas declarações em documentos ju-
diciais”, explicou.

Leia a notícia completa em https://www.diocese-braga.pt/
revistaimprensainternacional/noticia/30363/
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Papa francisco

6 DE OUTUBRO 2021 · A liberda-
de é verdadeira na medida em que 
transforma a vida de uma pes-
soa e a direciona para o bem. 
#AudiênciaGeral

6 DE OUTUBRO 2021 · Em 9 de Outu-
bro próximo tem início um novo ca-
minho sinodal. Rezemos juntos para 
que as reflexões e partilhas desta 
Assembleia possam nos ajudar a re-
descobrir a alegria de ser Povo de 
Deus que caminha junto, ouvindo a 
todos. #Synod #Igrejaàescuta

Abusos sexuais

Papa Francisco aponta 
“momento da vergonha” 
O Papa afirmou ontem que “este é o momento da 
vergonha”. Esta foi a primeira reacção pública à 
divulgação do relatório independente sobre ca-
sos de abusos sexuais na Igreja Católica na Fran-
ça, que aponta para mais de 300 mil vítimas en-
tre 1950 e 2020.
Francisco manifestou às vítimas tristeza e dor 
“pelos traumas que sofreram”, assim como “ver-
gonha… A nossa vergonha, a minha vergonha, 
pela incapacidade demasiado longa da Igreja de 
as colocar no centro das suas preocupações, as-
segurando-lhes a minha oração”.
As conclusões apontam para mais de três mil pa-
dres e religiosos envolvidos em crimes de abusos 
sexuais.
Francisco dirigiu-se aos peregrinos franceses 
presentes na audiência semanal e pediu que bis-
pos e superiores religiosos levem a cabo “todos 
os esforços para que tais dramas não se repitam”.
“Exprimo aos sacerdotes da França proximidade 
e apoio paterno, diante desta provação, que é du-
ra, mas é salutar, e convido os católicos franceses 
a assumir as suas responsabilidades, para garan-
tir que a Igreja seja uma casa segura para todos”, 
concluiu.

opinião

Cabo Delgado em chamas, 
mas com sinais de esperança

Fonseca Kwiriwi
Padre, Missionário da Congregação da Paixão 

de Jesus Cristo, Passionistas, a trabalhar na 

diocese de Pemba, Cabo Delgado, Moçambique

Hoje, quando se fala de 
Moçambique é im-
perativo mencionar 
a província de Ca-

bo Delgado, situada no norte 
do país. É um paradoxo e pu-
ro dualismo: muita riqueza e 
muita pobreza, ou melhor, 
miséria nas mesmas circuns-
tâncias. O bem e o mal estão a 
exibir sua condição de amigos 
inseparáveis, porém, somente 
neste contexto de Cabo Delga-
do. O que seria bênção, pare-
ce ser maldição. Contudo, não 
se pode culpar a Deus porque 
Ele ao criar, “viu que tudo era 
bom”. O projecto mais sonha-
do e esperado, hoje está sen-
do um pesadelo. Será que os 
ataques terroristas são moti-
vados pela riqueza que a pro-
víncia possui? E se não são as 
riquezas o motivo dessa guer-
ra, quais são as razões? Expla-
namos primeiro os dois mo-
tivos pelos quais dificilmen-
te se evita falar sobre Cabo 
Delgado.

O primeiro motivo de não 
evitar citar o nome de Ca-
bo Delgado é o que deveria 
ser a razão de alegria: a des-
coberta do gás natural e pe-
tróleo, e consequente investi-
mento, sendo um dos maiores 
empreendimentos da Áfri-
ca no ramo de gás. O segun-
do motivo é o que se vive des-
de 5 de Outubro de 2017, a 
data que jamais será esqueci-
da. Foi nesse dia quando a vila 
de Mocímboa da Praia, norte 
da província de Cabo Delga-
do, sofreu o primeiro ataque 
dando início a guerra que du-
ra há aproximadamente qua-
tro anos. 

Os insurgentes estenderam 
os ataques em oito distritos de 
Cabo Delgado: Mocímboa da 
Praia, Macomia, Muidumbe, 
Nangade, Quissanga, Ibo, Me-
luco e Palma. Destruíram al-
deias, infraestruturas do Esta-
do, da população, de comer-
ciantes e da Igreja.

A diocese de Pemba, atra-
vés da Cáritas Diocesana de 

Pemba, sempre esteve na 
dianteira no que concerne às 
actividades de ajuda humani-
tária junto com seus parcei-
ros, por exemplo, alguns or-
ganismos das ou ligados a Or-
ganização das Nações Unidas. 
Para dar suporte, a diocese 
criou um fundo de emergên-
cia que permite a acção ime-
diata, uma experiência ini-
ciada desde o ciclone Kenne-
th até os avanços dos ataques 
terroristas. 

O primeiro dano constado 
é a pessoa humana: cerca de 
três mil mortos e mais de 850 
mil deslocados. O segundo 
dano é a dimensão psicológi-
ca e a seguir, por sinal visível, 
são as infraestruturas do Esta-
do, da Igreja e da população. 
Tem havido relato de rapto 
de crianças e adolescentes pa-
ra serem usados na guerra e as 
meninas forçadas a serem es-
posas. O testemunho de mui-
tas mulheres sobreviventes in-
dica que os insurgentes ater-
rorizam as pessoas não sim-
plesmente por matarem mas 
por decapitarem na frente 
dos familiares. Esse fenóme-
no de decapitação provocou 
muitos traumas nas pessoas, 
principalmente as crianças e 
mulheres. 

A decisão da Igreja para 
acompanhar as vítimas não 
está limitada em dar assistên-
cia alimentar e abrigo, mas 
fundamentalmente no acom-
panhamento psicossocial: es-
paço de escuta e partilha da si-
tuação vivida na guerra. 

A diocese de Pemba es-
tá bastante envolvida no tra-
balho de apoio psicossocial. 
Foram criadas equipas que 

se encontram junto com os 
deslocados embora não se-
ja fácil porque os traumas 
dos deslocados são profun-
dos e a diversidade cultural 
interfere na hora de partilha 
e escuta dos problemas vivi-
dos por cada vítima. Ou se-
ja, nem sempre as pessoas se 
abrem facilmente para serem 
ouvidas e atendidas. A dioce-
se não tem grande capacida-
de material para resolver tu-
do, estar em todos os cen-
tros e não pretende ser dona 
das soluções, porém tem fei-
to um grande trabalho, sen-
do pioneira no atendimento 
psicossocial. Dos oito distri-
tos atacados, a diocese tem 
presença missionária. Por is-
so sofreu na pele os efeitos 
da guerra. Neste momento 
conta com duas grandes des-
truições: Igreja paroquial de 
Mocimboa da Praia e a Mis-
são de Nangololo. 

Algumas casas religiosas 
destruídas são a da Missão de 
Nangololo, de Awassi, de Mo-
cimboa da Praia e, outras fo-
ram vandalizadas como as de 
Palma.

Na província de Cabo Del-
gado, território da diocese de 
Pemba, a segurança ainda é 
um sonho a ser realizado. A 
guerra ainda continua a casti-
gar a província de Cabo Del-
gado. No entanto, há sinais de 
esperança pois há avanço dos 
militares no combate ao ter-
rorismo. Deve haver inter-
venção imediata na ajuda hu-
manitária aos sobreviventes 
da guerra, principalmente os 
idosos e pessoas de necessi-
dades especiais resgatados das 
mãos dos terroristas.
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[Igreja Viva] O Dia Interna-
cional da Saúde Mental é a 10 
de Outubro, e ao longo desta 
semana já vamos vendo mais 
notícias e reportagens sobre 
o tema, por exemplo, o que o 
torna mais presente – apesar 
de nos últimos tempos o tema 
ter uma presença com maior 
dimensão algo permanen-
temente. Ainda assim, existe 
estigma?
[Liliana Trigueiros] Sim, 
existe um estigma a vários ní-
veis. Começa desde logo pe-
las oportunidades a nível la-
boral, onde se percebe que, se 
soubermos que estamos pe-
rante um portador de doen-
ça mental, essa possibilida-
de da entrada no mercado de 
trabalho é logo diminuída. 
Também existe nas relações 
pessoais. Enquanto psicólo-
ga, compreendo muito bem 
isso. Quando alguém é por-
tador de algum tipo de doen-
ça mental e partilha essa ex-
periência com amigos, com 
familiares, rapidamente as 
pessoas começam a colocar-
-se nesta relação de uma ou-
tra forma, a olhar para aquela 
pessoa de uma outra manei-
ra – normalmente associada a 
algum estigma. Na verdade, o 
doente mental aparece mui-
tas vezes como alguém que 

não tem as mesmas capacida-
des, não responde da mesma 
forma... Como alguém frágil. 
Numa só palavra, seria isso. O 
que, consequentemente, aca-
ba por diminuir as suas opor-
tunidades a todos os níveis da 
sua vida.

[Igreja Viva] E pode criar um 
efeito de bola de neve?
[Liliana Trigueiros] Claro que 
sim. Nós sabemos que uma 
das respostas à doença men-
tal – ou, num trabalho ante-
rior, uma das formas de pre-
venir a doença mental – é pre-
cisamente a integração dessa 
pessoa. Se a pessoa não está in-
tegrada porque, por ser porta-
dora de doença mental, vê al-
gumas portas fechadas, então 
o quadro acaba por se agravar. 
Vamos imaginar uma pessoa 
que é depressiva e que por is-
so está já num isolamento so-
cial maior – também porque, 
em consequência da doença, 
não se sente tão à vontade no 
contacto social. Se, ainda por 
cima, não está a trabalhar por 
isso, não tem tantos convi-
tes para sair por isso, etc., en-
tão temos um agravamento do 
quadro também pela forma 
como o contexto social não 
responde àquilo que são as ne-
cessidades daquela pessoa.

[Igreja Viva] Este estigma en-
tra em acção, muitas vezes, na 
hora de procurar ajuda profis-
sional? O efeito é mais nessa 
altura?
[Liliana Trigueiros] Talvez 
na medida em que o pedido 
de ajuda pode ser enquadra-
do enquanto uma forma de 
termos um rótulo para o nos-
so sofrimento. Vamos imagi-
nar que temos determinados 
sintomas que encaixam num 
quadro clínico, mas que ain-
da não tivemos um diagnós-
tico. Nessa perspectiva, a par-
tir do momento em que temos 
um diagnóstico, temos um ró-
tulo e, por isso, podemos estar 
aqui a abrir a porta a um estig-
ma. Mas, por outro lado, pare-
ce-me que há um estigma re-
lativamente ao próprio acom-
panhamento psicológico, no 
sentido em que muitas vezes 
as pessoas pensam que quem 
procura o psicólogo tem sem-
pre doença mental associada, 
e isso não é verdade. Uma boa 
parte das pessoas que procu-
ram tem dificuldades relacio-
nais, tem dificuldade em dar 
resposta a algumas situações 
da sua vida, mas nem sempre 
isso depois aparece num qua-
dro clínico, num diagnósti-
co. Como há muito a ideia de 
que quem procura o psicólogo 

Domingo é dia internacional da saúde mental, um tema com cada vez mais 
relevância e aceitação. Mas isso quer dizer que sabemos dizer melhor o 
que é a saúde mental, a doença mental e como devemos cuidar da nossa 
cabeça? Falamos com Liliana trigueiros, psicóloga e professora, para 
procurar perceber em que pé estamos e desmistificar o tema.

ENTREVISTA

"HÁ UM ESTIGMA 
RELATIVAMENTE 
AO PRÓPRIO 
ACOMPANHAMENTO"
JOÃO PEDRO QUESADO (ENTREVISTA)  

tem doença mental, também 
há um estigma relativamente 
ao próprio acompanhamento. 
Sendo verdade que o acompa-
nhamento pode dar neste ró-
tulo, é a forma de dar respos-
ta aos sintomas, ao mau-estar 
psicológico. E, não querendo 
ser demasiado técnica, tam-
bém depende um pouco de 
como o acompanhamento é 
feito. Na minha perspectiva, o 
acompanhamento deve ter em 
conta uma ideia de auto-co-
nhecimento mais global e não 
ser uma resposta apenas e só 
aos sintomas que a pessoa nos 
traz. Nessa perspectiva, talvez 
acabemos por não trazer tan-
to este rótulo, porque a verda-
de é que não estou a trabalhar 
só, digamos, a depressão, mas 
estou a trabalhar aquela pessoa 
que por acaso tem uma de-
pressão. São coisas um bocado 
diferentes. Ela vem num mo-

mento em que está depressiva 
mas eu vou trabalhar a pessoa, 
não vou trabalhar só a depres-
são que ela traz. Nessa medida, 
talvez consigamos superar um 
pouco esse estigma, porque 
estamos a trabalhar a saúde 
mental e não a doença men-
tal. São coisas um bocadinho 
diferentes.

[Igreja Viva] Podemos di-
zer que o estigma que exis-
te é uma construção social, ou 
também acaba por ser natural 
do ser humano?
[Liliana Trigueiros] Eu diria 
que o estigma aparece como 
uma construção social daquilo 
que é a saúde mental. De fac-
to, como ainda há muita igno-
rância acerca do que é a saú-
de mental, também há em re-
lação àquilo que fazer quando 
temos doença mental. Como 
nós não conhecemos bem o 
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sentido da promoção de uma 
maior confiança relativamen-
te àquilo que o futuro nos traz. 
Quando temos fé, temos uma 
maior confiança em relação ao 
que nos vai acontecer e redo-
brada à forma como se vai re-
solver um desafio, seja qual for 
o seu desfecho. A bibliografia 
aponta isto.

[Igreja Viva] Ou seja, não 
existem truques para a saúde 
mental? É preciso uma vida 
equilibrada...
[Liliana Trigueiros] Esse é tal-
vez o maior truque. [risos] Há 
outro factor que não referi. Eu 
costumo brincar com as pes-
soas que acompanho, dizen-
do que vivem sempre no tem-
po errado. Os ansiosos vivem 
no futuro – e, normalmente, 
um futuro catastrófico, por-
que acham que vai correr tudo 
mal e não conseguem viver no 
presente porque estão sempre 
a antecipar isso –, os depressi-
vos vivem no passado – estão 
sempre a reviver o que acon-
teceu de menos positivo e que 
os levou àquele estado depres-
sivo. Um outro factor  a ter em 
conta, portanto, é tentar viver 
o presente, sem dar demasiada 
importância ao passado me-
nos bom e sem tentar anteci-
par demasiado os desafios que 
podemos encontrar no futuro. 
Claro que é importante anteci-
par e tentarmos, no fundo, en-
contrar estratégias para gerir, 
eventualmente, esses desafios, 
mas na dose certa, sem deixar 
de viver no tempo em que es-
tamos, que é o presente.

[Igreja Viva] O que é que po-
de acontecer numa sessão 
de psicologia, o que é que é 
falado?
[Liliana Trigueiros] Acho que 
é importante referir que a 
maior parte das pessoas não 
vem com psicopatologia as-
sociada, apesar do estigma as-
sociado ao acompanhamen-
to psicológico. Uma boa parte 
das pessoas não tem diagnós-
tico mas tem dificuldades re-
lacionais que podem ter que 
ver com dificuldades familia-
res, laborais, ou porque sim-
plesmente se querem conhe-
cer melhor atendendo a algu-
mas dificuldades que não sa-
bem superar e que vêem que 
comprometem o dia-a-dia. O 
acompanhamento, na minha 
perspectiva, deverá ser um 
acompanhamento integral, 
em que possamos conhecer 
a pessoa e ajudá-la a conhe-
cer-se a si própria melhor, e a 
partir daí trabalhar os recur-
sos mais do que as limitações 
e fragilidades.

que é a doença mental, o que 
devemos fazer para promo-
ver a saúde mental, e também 
o que a saúde mental pode-
rá comprometer na nossa res-
posta em sociedade, então, aí 
sim, como mecanismo de de-
fesa perante o que não co-
nhecemos, acabamos por ter 
uma atitude reveladora de um 
maior estigma. Por outras pa-
lavras, se nós conhecêssemos 
melhor o que é a saúde men-
tal e também o que é a doen-
ça mental, provavelmente não 
tínhamos tanto receio de dia-
logar com ela, de nos relacio-
narmos com pessoas que pos-
sam ser portadoras de doen-
ça mental, e por isso não te-
ríamos tantos mecanismos de 
defesa quando confrontados 
com isso.

[Igreja Viva] Como é que se 
pode definir saúde mental, 
então?
[Liliana Trigueiros] Bem, a 
saúde mental abrange várias 
áreas da nossa vida, e vou res-
ponder pensando um pouco 
em como a podemos promo-
ver. Em primeiro lugar, para 
que tenhamos uma boa saúde 
mental, temos desde logo que 
conseguir organizar bem aqui-

lo que são as nossas priorida-
des, os nossos objectivos de vi-
da e o nosso dia-a-dia de for-
ma mais concreta. Isto pare-
ce algo muito simples mas, se 
pensarmos bem, talvez mui-
tos de nós não tenhamos pa-
ra nós mesmos muito claros 
quais são os seus objectivos de 
vida, que objectivos pequeni-
nos é que temos que cumprir 
todos os dias para chegar a es-
se objectivo maior a médio/
longo prazo, aquilo que nos 
dá realmente realização, aqui-
lo que nos cria satisfação pes-
soal... Nem sempre nós temos 
isto bem claro. Evidentemen-
te que, se isto não está muito 
bem definido, os nossos ob-
jectivos podem também não 
estar muito claros, e portan-
to podemos ter uma vida um 
pouco vazia – do ponto de 
vista existencial do termo. Is-
to pode trazer algum mal-es-
tar psicológico, o que mais tar-
de pode levar ao desenvolvi-
mento de algum tipo de doen-
ça mental. Por outro lado, esta 
organização do dia-a-dia tam-
bém é útil porque nós sabe-
mos que questões básicas co-
mo a alimentação, o sono e as 
rotinas são aspectos que vão 
contribuir para uma maior 
saúde física mas também pa-
ra uma maior saúde mental. 
Esta gestão do nosso tempo – 
com vista a objectivos a mais 
longo prazo – é algo que tam-
bém aparece como preventivo 
do que poderá ser o apareci-
mento da doença mental. Cla-
ro que, depois, há alguns fac-
tores estruturais e genéticos 
que, combinados com alguns 
factores contextuais como, 
por exemplo, os que eu estava 
a dizer, poderão levar ao apa-
recimento de doença. Mas, ao 
nível da saúde mental, nós en-
tendemos que estamos sempre 
na promoção de um dia-a-dia 
que faça sentido, que tenha 
objectivos com vista à realiza-
ção pessoal a médio e longo 
prazo, uma vida que tenha rit-
mos, rotinas, combinada en-
tre as várias dimensões – aca-
démica ou profissional, social, 
familiar, o que pode resultar 
numa vida concreta diferente 
para cada pessoa. Quanto mais 
preenchida estiverem as vá-
rias dimensões da nossa vida, 
à partida mais protegidos esta-
remos relativamente à doen-
ça mental. E também é precisa 
uma atitude assertiva relativa-
mente aos desafios e obstácu-
los que poderão surgir. Nesse 
nível, sabemos que a espiritua-
lidade também pode ter um 
papel muito importante – seja 
no sentido da promoção des-
ta realização pessoal, seja no 

Quando alguém é 
portador de algum tipo 
de doença mental e 
partilha essa experiência 
com amigos e familiares, 
rapidamente as pessoas 
começam a colocar-se 
na relação de uma outra 
forma, a olhar para 
aquela pessoa de uma 
outra maneira.
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Is 53, 10-11
Leitura do Livro de Isaías 
Aprouve ao Senhor esmagar o seu servo 
pelo sofrimento. Mas, se oferecer a sua 
vida como sacrifício de expiação, terá uma 
descendência duradoira, viverá longos 
dias, e a obra do Senhor prosperará em 
suas mãos. Terminados os sofrimentos, 
verá a luz e ficará saciado na sua sabedoria. 
O justo, meu servo, justificará a muitos e 
tomará sobre si as suas iniquidades.        
    
Salmo responsorial
Salmo 32 (33), 4-5.18-19.20.21 (R. 22)   
Refrão: Desça sobre nós a vossa 
misericórdia, porque em Vós 
esperamos, Senhor.

LEITURA II Hebr 4, 14-16
Leitura da Epístola aos Hebreus
Irmãos: Tendo nós um sumo sacerdote que 
penetrou os Céus, Jesus, Filho de Deus, 
permaneçamos firmes na profissão da 
nossa fé. Na verdade, nós não temos um 
sumo sacerdote incapaz de se compadecer 
das nossas fraquezas. Pelo contrário, Ele 
mesmo foi provado em tudo, à nossa 
semelhança, excepto no pecado. Vamos, 
portanto, cheios de confiança ao trono da 
graça, a fim de alcançarmos misericórdia e 
obtermos a graça de um auxílio oportuno.    

EVANGELHO Mc 10, 35-45  
(forma longa) 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Marcos 
Naquele tempo, Tiago e João, filhos de 
Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e 
disseram-Lhe: “Mestre, nós queremos que 
nos faças o que Te vamos pedir”. Jesus 
respondeu-lhes: “Que quereis que vos 

“O Filho do homem veio para servir e dar a vida”

itinerário

O Mestre toma a iniciativa de refazer a 
comunidade, chama-os para recordar que 
a relação entre eles não deve ser opressiva, 
de cima para baixo, antes de baixo para 
cima, “servir e dar a vida”.
A grandeza cristã consiste em ser o servo 
e o escravo de todos. Este é o caminho 
do discipulado. Por outras palavras, 
podemos dizer que Jesus Cristo repete a 
proposta apresentada no ‘episódio’ anterior: 
desprendimento total, caridade fraterna, 
seguimento doloroso e frutuoso.
O fundamento deste comportamento do 
discípulo em comunidade (“vosso servo” 
e “escravo de todos”) segue o estilo do 
Mestre: “porque o Filho do homem não veio 
para ser servido, mas para servir e dar a 
vida pela redenção de todos”.
Não se trata de uma carreira, para ver quem 
é o mais importante; ou um itinerário para 
colecionar méritos e títulos, galardões e 
honras. O projecto de Jesus Cristo consiste 
em construir uma comunidade de irmãs e 
irmãos, dispostos a levantar e a cuidar de 
todos os ‘caídos’ deste mundo. Como aos 
primeiros discípulos, chama-nos e aponta-
nos o caminho do discipulado: sair de nós 
mesmos, para descobrir a grandeza do 
serviço, a gramática da caridade.
Deixemos de lado o nosso orgulho, o nosso 
egoísmo, o nosso desejo de ser os mais 
ricos e poderosos, a ambição desordenada 
em ser os maiores e os mais famosos, 
segundo os critérios da sociedade e do 
mundo. Ousemos ser como o Mestre.
Jesus Cristo priva-se de liberdade, para nos 
resgatar da escravidão (do egoísmo) e nos 
dar a liberdade (de filhos de Deus); priva-se 
da sua vida, para nos resgatar da morte e 
nos dar a vida.
Olhemos os nossos grupos e a nossa 
comunidade (paroquial): O que é que 
podemos mudar para viver a proposta de 
Jesus Cristo?

Acolher
A renovação (eclesial) é inadiável. Contudo, 
na comunidade cristã, não se faz por 

faça?”. Eles responderam: “Concede-nos 
que, na tua glória, nos sentemos um à tua 
direita e outro à tua esquerda”. Disse-lhes 
Jesus: “Não sabeis o que pedis. Podeis 
beber o cálice que Eu vou beber e receber o 
baptismo com que Eu vou ser baptizado?”. 
Eles responderam-Lhe: “Podemos”. Então 
Jesus disse-lhes: “Bebereis o cálice que 
Eu vou beber e sereis baptizados com o 
baptismo com que Eu vou ser baptizado. 
Mas sentar-se à minha direita ou à minha 
esquerda não Me pertence a Mim concedê-
lo; é para aqueles a quem está reservado”. 
Os outros dez, ouvindo isto, começaram 
a indignar-se contra Tiago e João. Jesus 
chamou-os e disse-lhes: “Sabeis que os 
que são considerados como chefes das 
nações exercem domínio sobre elas e os 
grandes fazem sentir sobre elas o seu 
poder. Não deve ser assim entre vós: quem 
entre vós quiser tornar-se grande, será 
vosso servo, e quem quiser entre vós ser o 
primeiro, será escravo de todos; porque o 
Filho do homem não veio para ser servido, 
mas para servir e dar a vida pela redenção 
de todos”.

REFLEXÃO
 
Radicalidade, exigência: o que nos parece 
difícil, Jesus Cristo assumiu-o de forma 
absoluta, para nos salvar. O conflito 
causado por Tiago e João, permite reforçar 
a necessidade de passar pela cruz, a 
importância de “servir e dar a vida pela 
redenção de todos”.
 
“Servir e dar a vida”
A ambição egoísta de dois destrói a 
harmonia do grupo, provoca a indignação 
dos outros dez discípulos. Está abalada a 
comunhão daquela comunidade. O mesmo 
está a acontecer nos nossos grupos e na 
nossa comunidade (paroquial). Não há 
meio dos discípulos entenderem a proposta 
de discipulado!

decreto ou por magia, de um momento 
para o outro. A partir de dentro, no seio dos 
grupos paroquiais, é urgente “pensar e agir” 
em comunidade, assumir o compromisso do 
acolhimento mútuo e de proximidade para 
com os outros.
Somos chamados a servir como 
colaboradores, não adversários, muito 
menos inimigos. São diversas as feridas, 
divisões e os conflitos, que podem ser 
letais para a comunidade: anonimato, 
insensibilidade, prioridades trocadas, falta 
de comunicação e transparência, projectos 
falhados, feridas pessoais.
A partir de um sério exame de consciência, 
tenhamos a coragem de cuidar as feridas da 
comunidade. Onde há amor nascem gestos: 
acolher!

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

Semear caridade
Acólitos
Tiago e João queriam sentar-se à esquerda 
e à direita na glória de Cristo. Os servos do 
altar podem também ser seduzidos pela 
vontade de estar perto do esplendor da 
glória, estar nas luzes da ribalta, porque, 
mesmo que a luz seja escassa, sobra sempre 
alguma coisa para nós. Todavia, devemos ter 
sempre presente que toda a nossa glória não 
está no lugar onde nos sentamos, mas no 
sacrifício da Cruz que é dom de si próprio.

Leitores
Por que razão a leitura tem que ser 
feita por um leitor? Poderíamos pensar 
em organizar uns ficheiros áudio 
com a gravação das leituras feita por 
declamadores profissionais, com uma 
dicção perfeita e uma entoação sem falhas. 
No momento das leituras, poderiam 
passar-se os ficheiros. Todavia, aquele 
que empresta a sua voz ao texto deve 
ser reconhecido como alguém em tudo, 
semelhante a nós, membro da assembleia.

XXIX Domingo comum

Do Círio Pascal fazer pender um pano branco.

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES
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“O Filho do homem veio para servir e dar a vida”

Ministros Extraordinários 
da Comunhão
Quando o MEC visita os doentes, 
pode ser confrontado com pessoas 
esmagadas pelo sofrimento. A 
leitura do profeta Isaías pode 
ser, nesses casos, um sinal de 
esperança para essas pessoas. 
Se o sofrimento for entregue nas 
mãos de Deus juntamente com a 
oblação de toda a vida, então, elas 
verão a luz e ficarão saciadas. O 
sofrimento, como a Cruz, não é um 
peso perdido, mas um caminho 
para a luz e para a glória.

Músicos
Quem pensa que é grande gosta de 
fazer sentir o seu poder e o seu peso. 
Todos já ouviram falar de cantores 
e cantoras com tiques de “prima-
dona” que, por tudo e por nada, fazem 
birras, para que se lhes peça por favor 
que cantem, ou então, organistas que 
pensam que são mestres do espaço 
e do tempo com o seu “chinfrim 
organístico”. Não seja assim entre 
vós: quem entre vós quiser tornar-se 
grande, será vosso servo.
 

Celebrar em comunidade

Procissão de entrada e saída
Tendo em conta a celebração da abertura 
do processo de consulta das Dioceses 
para o Sínodo dos Bispos, optar-se-á por 
uma procissão solene, quer na entrada, 
quer na saída: à frente seguirão o turíbulo 
e a naveta; depois, a Cruz, ladeada de 
duas velas; seguem-se os acólitos, o 
Evangeliário e o presidente da celebração.

Homilia
1. Os modelos de autoridade para os 
discípulos têm alguns aspetos em comum: 
dão ordens, pretendem privilégios, exigem 
reverências. Jesus deixa um ditame claro: 
“Não deve ser assim entre vós!”.
2. Jesus respeita a nossa lentidão na 
compressão do processo de Salvação. 
Contudo, não deixa passar impune 
quando deteta certas pretensões entre 
os discípulos ou mesmo a reação dos 
outros dez perante o sucedido. 
3. O tornar-se servo de todos 
acontece no modo ágil como 
acolhemos os pobres, os débeis, 
os humildes, aqueles que nada nos 
podem retribuir. Temos feito?

Profissão de Fé
No momento próprio da profissão de fé, 
vamos fazê-la em ambiente comunitário, 
optando pela fórmula baptismal.

Oração Universal
Irmãs e irmãos: oremos juntos ao Pai 
para que nos ensine a sabedoria da cruz 
do seu Filho e a caridade para com toda a 
humanidade que sofre, dizendo:
R. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo.

1. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, 
pelos que têm compaixão daqueles que 
sofrem e pelos que sabem acolher quem os 
procura, oremos.

2. Pelos fiéis da nossa Arquidiocese e 
de todas as Dioceses do mundo, que 
entram hoje em processo sinodal, 
pelos membros das equipas sinodais 
diocesanas e pelo bom êxito deste 
processo de consulta do Povo de Deus 
sobre a comunhão, a participação e a 
missão da Igreja, oremos.

3. Pelos que livremente foram eleitos 
pelo povo, pelos que exercem as suas 
funções com retidão e pelos que gostam 
de servir como Jesus, oremos.

4. Pelos discípulos de Jesus a quem a 
vida mais provou, pelos que carregam a 
sua cruz, pelos que aceitam o sofrimento 
redentor, pelos que desejam aprender 
a viver na pobreza ou na abundância 
e pelos que procuram converter-se 
interiormente, oremos.

5. Por todos os países de missão, pelos 
missionários que levam ao longe a Boa 
Nova e pelos cristãos que oram sem 
desânimo, oremos.

6. Pelos fiéis que adormeceram em 
Jesus, pelos que serenamente ainda O 
esperam e por todos os que morrem sem 
esperança, oremos.

Tornai-nos ativos, Senhor, nosso Deus, 
no campo da missão e, para que todas 
as pessoas Vos conheçam, fazei-nos 
orar em espírito e verdade, permanecer 
firmes no que aprendemos e aceitamos, 
e dar testemunho da nossa fé em Jesus 
Cristo. Ele que vive e reina por todos os 
séculos dos séculos.
R. Ámen.

Sugestão de cânticos
– Entrada: Chegue até Vós, Senhor – F. Santos
– Comunhão: O Filho do Homem… o meu alimento – F. Santos
– Pós-Comunhão: Quem quiser ser o primeiro  – Az. Oliveira
– Final: Somos testemunhas – Az. Oliveira

Eucologia
Orações presidenciais: Orações próprias do 
XXIX Domingo do Tempo Comum (Missal 
Romano, 423)
Oração Eucarística: Oração Eucarística V/D 
com prefácio próprio (Missal Romano, 1175ss)

Sair em missão de amar
Nesta fase de retorno à vida comunitária, 
desafiar a assembleia a disponibilizar-se, 
em verdadeiro espírito de serviço, para 
participar num grupo paroquial onde se sintam 
chamados ou interpelados.

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

As crianças têm um dom inato para 
o espanto e uma curiosidade sem 

limites, duas características que os 
convertem em pequenos grandes 
filósofos. Filosofia para Crianças 
é uma ferramenta para, tanto em 
casa como na escola, potenciar o 

pensamento crítico e a inteligência 
filosófica das crianças, permitindo 

fazer delas cidadãos activos e 
comprometidos.

Filosofia para 
crianças
jordi nomen

15,5€

Compre online em 
www.livrariadm.pt

Há uma Formação online 
para zeladores e sacristães

Comunidade de Santo António 
assistiu a profissão perpétua

O Serviço de Ministérios Litúr-
gicos do Departamento Arqui-
diocesano para a Liturgia vai 
dinamizar uma formação onli-
ne para zeladores e sacristães, 
a decorrer no próximo dia 15 de 
Outubro, às 21h.
Subordinada ao tema “Gestos 
de cuidado com a nossa casa”, a 
formação conta com a interven-
ção de Isabel Stadler Dias Costa 
e do Cón. José Paulo Abreu.
"O objectivo desta formação por 
meios digitais é que os fiéis que 
exercem estes serviços de ze-
ladores e sacristães se reúnam 
por paróquia ou conjunto delas, 
assistindo à formação num sa-
lão paroquial ou numa sala que 
permita a transmissão e visua-
lização da formação. No final 
da transmissão, serão deixados 
alguns tópicos de reflexão para 
que o grupo de pessoas aí pre-
sente possa partilhar, debater e 
alargar horizontes sobre estes 
serviços de cuidado ao patrimó-

O Frei Ricardo Pinto fez no 
domingo, 3 de Outubro, a Pro-
fissão Perpétua na Ordem dos 
Frades Menores Capuchinhos, 
na Igreja de Santo António, 
em Barcelos.
De acordo com o Frei Herma-
no Filipe, guardião do Conven-
to de Santo António em Bar-
celos, “ao professar a vida e a 
Regra dos Irmãos Menores, e 
prometendo observá-la fiel-
mente conforme as constitui-
ções da nossa Ordem, o Frei 
Ricardo Pinto entrega-se de 
todo o coração a esta Fraterni-
dade, para que, com a graça de 

nio nas suas comunidades cris-
tãs concretas", refere o Servi-
ço de Ministérios Litúrgicos em 
comunicado.
Até ao dia 12 de Outubro, quem 
tiver questões para formular 
aos oradores pode fazê-lo pe-
lo  formulário acessível atra-
vés desta notícia no site da 
Arquidiocese.

Agenda

CENTRO CULTURAL VILA FLOR

CENTRO CULTURAL VILA FLORAS ÁRVORES NÃO TÊM PERNAS PARA ANDAR15H00

10
OUT

IGREJA DE SÃO LÁZARO (BRAGA) 

IGREJA DE SÃO LÁZARO (BRAGA) MOMENTO DE ORAÇÃO PELA VIDA E VOCAÇÕES21H15

7
OUT

10% 
Desconto*

* Na entrega deste cupão. 
Campanha válida de 7 a 13 de Outubro de 2021.

Deus, a intercessão dos san-
tos, muito especialmente São 
Francisco de Assis, e a ajuda 
dos Irmãos, possa chegar à 
perfeição da caridade no ser-
viço de Deus, da Igreja e dos 
homens”.


