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opinião

Se puderes ver, 
repara

Carla Rodrigues
advogada

A pobreza tem rosto, tem nome, tem idade. Está ao vi-
rar da esquina, a espreitar outras vidas, a sequestrar a 
esperança e a aniquilar projectos de felicidade. A po-
breza é desconsolo, é privação do ter numa constante 

luta para que sobreviva o ser. A pobreza toma as vidas de assalto, 
com as suas mil histórias para contar e sonhos por viver. A pobre-
za não é imutável, duradoura e definitiva. A pobreza e mendici-
dade não são obras do acaso, são o resultado de injustiças sociais, 
(más) escolhas, falta de oportunidades, desigualdades sociais, dis-
crepâncias económicas e territoriais, medidas políticas desastro-
sas, desemprego, falta de apoios sociais e familiares. A pobreza 
está à nossa frente, como um grito solitário e ensurdecedor que 
fere o sentido de justiça social. 

Em Portugal, há mais de 226 mil pobres. Pessoas sozinhas que 
deambulam pelas ruas das cidades, que dormem em qualquer 
banco do jardim ou em coretos mal abrigados. Pessoas que ador-
mecem os sentidos nas primeiras horas da manhã, arrastando os 
passos e enfraquecendo o discernimento com um qualquer pa-
cote de vinho barato. Pessoas sentadas no chão à espera de uma 
esmola ou a saciar o vício com o dinheiro auferido numa qual-
quer baía de estacionamento. Mas, estamos a falar, também, de 
famílias inteiras, pai, mãe, irmãos, avós e tios. Estamos a falar de 
crianças, jovens e adolescentes que não sabem se continuarão a 
ter uma cama para dormir, um tecto para os abrigar, um pra-
to de comida quente. Estamos a falar de menores que crescem 
num contexto de privação, que sofrem na pele a estigmatização 
da pobreza, a descriminação social, a falta de condições, sobre-
tudo emocionais, para estudar. Estamos a falar também de ho-
mens e mulheres que se vêem a braços com a falta de rendimen-
tos, com o desemprego, com doenças e com toda a fragilidade da 
saúde mental. Com rendas para pagar, com empréstimos para 
suportar, com filhos para alimentar. 

Desde 2020, com a pandemia, seguida de uma guerra, com 
uma vaga de imigração superior à nossa capacidade para acolher 
e conseguir garantir os meios de subsistência e uma vida digna, 
para assegurar serviços médicos, escolas, casas para viver, para 
assegurar processos de legalização céleres e sérios, com as difi-
culdades financeiras agravadas pelo aumento escandaloso dos 
preços, a duplicação do valor das rendas, a subida exponencial 
das taxa de juros, a inflação galopante, a escassez de bens e de 
oportunidades, houve um agravamento do número de pobres 
em Portugal. 

Acabar com a pobreza é um desafio gigante, mas é possível e 
é essencial para um desenvolvimento sustentável. É urgente uma 
verdadeira e honesta concertação de esforços, com participação 
de todos os agentes sociais, económicos e políticos, com a ligação 
em rede dos apoios e actores sociais existentes, com execução de 
medidas para um crescimento económico sustentável e inclusi-
vo, que permita um aumento da produtividade, salários dignos 
e diminuição das desigualdades. No combate à pobreza todas as 
vidas contam, nenhuma é descartável. 
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A 
crise socioecológica que 
vivemos é um momento 
propício para a conversão 
individual e coletiva e para 
decisões concretas que já 

não podem ser adiadas. A face huma-
na da emergência climática desafia-
-nos profundamente”, disse o cardeal 
Pietro Parolin, secretário de Estado 
do Vaticano, discursando em Sharm 
el-Sheikh.

A delegação do Vaticano partici-
pa da Conferência das Nações Unidas 
sobre Alterações Climáticas (COP27), 
que decorre no Egito.

O responsável católico admitiu 
que a crise provocada pela Covid-19 
e a guerra na Ucrânia possam “ofus-
car” os esforços desta COP27.

“Não podemos permitir que is-
so aconteça. As mudanças climáticas 
não vão esperar por nós”, alertou, pe-
dindo “solidariedade internacional e 
intergeracional”.

Esta é a primeira conferência do 
clima em que a Santa Sé participa co-
mo parte da Convenção e do Acordo 
de Paris.

O colaborador do Papa falou num 
“dever moral” de agir “para prevenir 
e responder aos impactos humanos, 
cada vez mais frequentes e severos 
causados pelas alterações climáticas”.

“A COP27 oferece-nos uma no-
va oportunidade, que não pode ser 
desperdiçada. É uma oportunidade 

INTERNACIONAL

COP27: Vaticano convida a 
agir antes que seja tarde demais

e também um desafio abordar seria-
mente os quatro pilares do Acordo de 
Paris: mitigação, adaptação, financia-
mento e perdas e danos”, declarou D. 
Pietro Parolin.

A intervenção aludiu aos chama-
dos refugiados climáticos, pedindo 
que os Estados se mostrem dispostos 
a “aumentar a disponibilidade e flexi-
bilidade dos caminhos para a migra-
ção regular”.

O cardeal destacou que o Estado 
da Cidade do Vaticano está compro-
metido em reduzir as emissões para 
zero antes de 2050, “intensificando 
os seus esforços para melhorar a sua 
gestão ambiental”, e em “promover a 
educação para a ecologia integral”

A COP27, que decorre até 18 de 
novembro, reúne decisores políticos, 
académicos e organizações não-go-
vernamentais, com o objetivo de tra-
var o aquecimento global do planeta, 
entre outras metas.

A ONG ‘Oikos’ está presente no 
Egito, em representação da Platafor-
ma Portuguesa das ONGD, exigindo 
que da conferência “saiam resultados 
concretos, práticos e eficazes”.

“Estamos no meio de uma crise 
climática sem precedentes na histó-
ria humana”, indica a organização, 
em comunicado enviado à Agência 
ECCLESIA.

OC - Artigo publicado em Ecclesia 

Leia esta e outras notícias da Igreja no mundo na 
Revista de Imprensa Internacional, no site da Arquidiocese de Braga.
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“In dando quod accipis” é o lema escolhido por D. 
Delfim Jorge Esteves Gomes, bispo titular de Dume e 
auxiliar de Braga. A ordenação episcopal acontecerá no 
primeiro domingo de dezembro, dia 4, na Catedral de 
Bragança. A apresentação do bispo em Braga está pre-
vista para o dia 5, às 17h30, na Sé Primaz.

No seu brasão episcopal, D. Delfim, evoca o Nordeste 
Transmontano, região do país que o viu nascer e crescer 
ao serviço da Igreja e dos mais frágeis. 

O lema escolhido (“In dando quod accipis”) pode ler-
-se no brasão e significa “É dando que se recebe” tal co-
mo transmitia São Francisco de Assis na “Oração da Paz”.

Sobre fundo cor de azeite, o óleo da unção, linhas 
curvas jorrando de nascente, o Nordeste Transmontano, 
sugerem água correndo e lembram a paisagem monta-
nhosa; evocam o azeite que as terras destes lugares pro-
duzem em quantidade e qualidade. Perene evocação da 
paz, o ramo de oliveira, folhas e fruto, ratifica a regra do 
caminho para alcançar esse dom que o lema episcopal, 
colhido em São Francisco de Assis, enuncia: “In dando 
quod accipis” significa (É dando que se recebe). 

Como insígnias episcopais, tal como é próprio dos 
bispos, D. Delfim Gomes irá usar um anel, uma cruz 
peitoral e um báculo pastoral.

Símbolo da fidelidade e sinal da união esponsal com 
Cristo, o anel é usado pelo Papa, pelos bispos e por vá-
rios membros da hierarquia da Igreja.

O novo bispo irá usar, diariamente, um anel de pra-
ta, na textura telúrica e rural da terra transmontana. Ne-
le se inscreve, como gravada no chão, a cruz, o gran-
de sinal da encarnação, acontecimento na história que 
gera e finaliza a missão do bispo, pastor em nome de 
Deus deste mistério imenso que redime a terreal con-
dição humana.

A sua cruz peitoral, em pau santo, tem gravadas as li-
nhas da paisagem transmontana, linhas de água batis-
mal, fios do azeite da unção episcopal. Aplicado sobre o 
elemento da natureza de que a cruz é fabricada, um ra-
mo de oliveira, em prata preciosa, diz o dom da cruz, a 

Lema e Insígnias episcopais 
de D. Delfim Gomes

paz entre os homens de boa-vontade.
O báculo ou cajado do pastor, símbolo do múnus pastoral, usado pelo bispo nas 

celebrações litúrgicas a que preside, igualmente em pau santo, atravessa uma aliança 
de prata que gera uma azeitona em que se inscreve. Também em prata, um ramo de 
oliveira, árvore nordestina, a árvore do jardim da agonia. Aí, a linha vertical do bas-
tão inclina-se em prata e faz-se báculo episcopal, atravessado por uma cruz, cor de 
ouro, manifestando a consciência de que o ministério do bispo se realiza em entrega 
crucificada e no anúncio do mistério, precioso como o ouro, da vitória da vida sobre 
a morte, a cruz de Cristo.

Além do báculo, o novo bispo irá receber, na Ordenação, a mitra. Trata-se de uma 
insígnia própria que foi introduzida na Igreja no séc. XVIII e que é usada nas celebra-
ções, nomeadamente nas eucarísticas: quando se senta, faz a homilia, as saudações, as 
alocuções ou os avisos, quando abençoa e executa gestos sacramentais. Também a usa 
quando vai nas procissões. Cabe ao diácono pôr-lha e tirar-lha, tal como referido no 
Cerimonial dos Bispos.

Diocese Bragança-Miranda

©DIOCESE DE BRAGANÇA-MIRANDA
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[Igreja Viva] O João co-
nheceu os LD na universi-
dade ou na outra ONG que 
participava?
[João Silva] Fui conhecer 
os LD por volta do 12.º ano. 
Como participava bastante 
na Pastoral do colégio e na 
paróquia, participei num 
workshop chamado Evan-
gelizar, com várias organi-
zações, métodos, cateque-
ses, e acabei por escolhê-
-los. Foi o primeiro contac-
to que tive, que na altura 
me marcou muito e pen-
sei que se um dia fosse em 
missão (acho que também 
sempre tive este desejo), 
gostava que fosse com eles.
Foi uma coisa assim, pon-
tual. E só voltei a descobrir 
os Leigos agora, muitos 
anos depois, numa publici-
dade nas redes sociais.

[Igreja Viva] A sua trajetó-
ria já era no serviço social, 
voltada para atender o ou-
tro ou fazer coisas que me-
lhorem a vida das pessoas?
[João Silva] De certa for-
ma, sim. A minha decisão 
de prestar serviço social, 
no fim do secundário, foi 
um pouco essa vocação, 
um discernimento, de ser 
o momento de Deus, de 

sentir que Ela me chama-
va a servir os outros e aju-
dar a construir o seu reino. 
Via muito o meu trabalho 
como uma missão. E ago-
ra surgiu essa oportunida-
de em que realmente senti 
que era onde Deus me cha-
mava e me enviava.

[Igreja Viva] Como foi es-
se caminho até chegar à 
Caparica?
[João Silva] Acho que sem-
pre, desde novo, tive um 
pouco de desejo de um dia 
partir em missão. E sempre 
tive muito a ideia de ser 
em África e fazer lá volun-
tariado. E o sítio onde eu 
trabalhava também tinha 
missões em Moçambique. 
Era para eu ir em missão 
durante dois meses, só que 
o visto acabou por ser re-
cusado, uma semana antes 
da partida. E também era 
a época do COVID. Na al-
tura foi uma desilusão bas-
tante grande. Alguns meses 
depois apareceu essa ques-
tão dos leigos. Pensei: vou 
a uma sessão de apresenta-
ção, ver a forma como eles 
trabalham. E fui, e gostei. 
Identifiquei-me bastante 
com eles, mas sempre co-
meçou muito com este in-

tuito de ir em missão para 
África.
O Leigos têm um percur-
so de formação de um ano, 
onde somos acompanha-
dos de forma humana, de 
forma espiritual. É nos da-
da também muita forma-
ção sobre projetos, desen-
volvimento, a realidade 
que vamos encontrar, on-
de também trabalhamos 
muitas questões comunitá-
rias. No final deste percur-
so temos um retiro de uma 
semana, exercícios espiri-
tuais, onde somos convida-
dos a discernir se realmen-
te Deus nos chama a partir 
em missão ou não. E não 
somos nós que decidimos 
para onde vamos, mas sim 
a organização que nos en-
via para onde sente que fa-
zemos mais falta, onde po-
demos ser mais úteis.

[Igreja Viva] Quando sou-
be para onde iria?
[João Silva] Fizemos o dis-
cernimento em junho e a 
única coisa que podemos 
decidir é se vamos ou não, 
se estamos dispostos a ir 
para qualquer lado que nos 
enviem ou se apenas acei-
tamos ir para África. Sem-
pre tive muito este dese-

Dar oportunidades, capacitar, fornecer os meios para as pessoas prosseguirem, firmados na fé - 
assim é o trabalho dos Leigos para o Desenvolvimento (LD),“um projeto onde podes fazer a diferença para um mundo melhor”. 

João já tinha “esbarrado” com os Leigos para o Desenvolvimento (LD) na adolescência, e nessa época sentiu um chamamento para 
ser missionário. Anos se passariam até que finalmente estaria no lugar onde Deus o queria. 

É assim que começa a história de João António Faria Silva, natural de Barcelos, jovem voluntário-missionário para os LD, que desde setembro 
está na missão de Caparica-Pragal, a trabalhar com a comunidade daquela região. Formado em Serviço Social na Universidade de Trás os Montes 
e Alto Douro, No fim do curso, trabalhou mais de dois anos numa organização não governamental para o desenvolvimento, em Barcelos, chamada 

Sopro. Ao mesmo tempo estava também a fazer o Mestrado em Serviço Social, na Universidade de Coimbra.

ENTREVISTA

"FAZER A 
DIFERENÇA 
PARA UM 
MUNDO 
MELHOR" 
(RENATA RODRIGUES)  

jo de ir para África, só que 
quando estava a fazer todo 
este processo, percebi que 
afinal não importava mui-
to o sítio para onde iria, 
mas sim aquilo que iria fa-
zer. No início de julho sou-
be que tinha sido escolhi-
do para ir em missão para 
a margem sul, para a zona 
da Caparica-Pragal. E para 
mim, a verdade é que foi 
muito bonito, de certa for-
ma, o meu desejo ter sido 
contrariado, porque sinto 
que o facto de estar no sí-
tio onde não esperava, que 
não fazia parte dos meus 
planos, dos meus desejos, 
das minhas ambições an-
teriores, faz com que sinta 
ainda mais que fui enviado 
por Deus para estar aqui. 
E a verdade é que isso tem 
me trazido muita consola-
ção, de sentir que não vou 
em missão para uma atitu-
de e o desejo egoísta meu, 
mas sim porque é a vonta-
de de Deus.

[Igreja Viva] O que encon-
trou na missão? Como é o  
trabalho e que grupos que 
apoiam?
[João Silva] Os LD traba-
lham sempre numa lógi-
ca de capacitação e de sus-

tentabilidade. O objetivo é 
estar no território, na co-
munidade, durante alguns 
anos, a desenvolvê-la e a 
dar lhes as ferramentas ne-
cessárias para que depois 
consiga sustentar-se sozi-
nha e ter as capacidades 
para resolver os seus pró-
prios problemas e encon-
trar soluções. Quando dei-
xar de fazer sentido o tra-
balho dos Leigos vão para 
outra comunidade, onde 
sejam mais necessários.
Aqui a lógica é a mesma. O 
território onde estou aqui 
no Monte da Caparica-Pra-
gal é um território com 
muitos bairros sociais, que 
foram edificados em dife-
rentes alturas, alguns por 
causa da erradicação das 
barracas, outros por cau-
sa dos retornados, que vol-
tavam dos países de língua 
portuguesa. Também mui-
tos imigrantes cabo verdia-
nos, angolanos, guienen-
ses, são tomenses, que vêm 
para Portugal à procura de 
melhores oportunidades.
O trabalho é para abrir 
mais horizontes, mostrar 
outras perspectivas às pes-
soas, que existem mais coi-
sas para além do bairro. 
Muitas vezes sentem que 

©ARQUIVO LD

Grupo a participar no Roteiro Fotográfico.



 QUINTA-FEIRA | 17 DE NOVEMBRO | 2022 // IGREJA VIVA 5

não têm a mesma igualda-
de de oportunidades, que 
nunca vão conseguir sair 
do bairro. Isso nota se mui-
to. As crianças acham que 
há uma lista muito restrita 
de profissões que poderão 
desempenhar no futuro e 
que que não poderão ser 
realmente quem sonham, 
o que querem, mas que se-
rão aquilo que estão habi-
tuados a ver. 
Também é essencial mos-
trar a quem está de fo-
ra, que os bairros não são 
apenas os rótulos, que tan-
tas vezes ouvimos falar, 

sempre pelos maus moti-
vos, mas há um potencial 
enorme.

[Igreja Viva] O João mora 
na comunidade? 
[João Silva] Moramos 
mesmo aqui, no aparta-
mento cedido pelos jesuí-
tas. É um ponto a nosso 
favor, porque muitas ve-
zes há instituições, pes-
soas, que  vêm de outro lo-
cal trabalhar e no fim, se 
calhar, vão embora. Aqui 
as pessoas vêm-nos a ir às 
compras aos mesmos sí-
tios em que elas vão às 
compras, a passear onde 
elas também passeiam, a 
ir tomar café no sítio on-
de elas vão tomar café, a 
participar na paróquia on-
de elas andam e que é sua 
comunidade. 

[Igreja Viva] E que traba-
lho exatamente tem sido 
feito na comunidade?
[João Silva] Neste mo-
mento estou com um pro-
jeto que é o percurso in-
terpretativo, um roteiro 
fotográfico chamado “Diá-
rio de um Quotidiano”, 
onde foram reunidas 19 
histórias de pessoas da co-
munidade, vistas pela pró-
pria comunidade como 

referências e como histó-
rias inspiradoras, de su-
cesso. Foi a própria comu-
nidade que fez o trabalho 
todo, que referiu às pes-
soas, tirou as fotografias, 
tratou o material, fez a re-
colha das histórias. Tam-
bém há os vídeos associa-
dos a cada uma, a contar 
a sua história e a mostrar 
um pouco aquilo que faz. 
Uma vez por mês faze-
mos uma visita a este ro-
teiro, com um guia , que é 
alguém da comunidade, a 
contar as histórias. Depois 
vão almoçar a um restau-

rante, com alguma comi-
da típica (normalmente 
africana). Essas visitas são 
quase como uma imersão 
no bairro e em toda a cul-
tura e riqueza cultural e 
social que aqui existe.
É suposto mostrar à co-
munidade que eles podem 
ter histórias de sucesso, 
que podem tornar-se refe-
rências e conseguir alcan-
çar os seus sonhos, como 
aquelas pessoas alcança-
ram, seja no empreende-
dorismo, seja na música, 
seja no desporto.

[Igreja Viva] O João é um 
recém-chegado, ainda tem 
muita coisa pra viver nesse 
ano de voluntariado, mas já 
tem no coração o desejo de 
continuar no próximo ano?
[João Silva] Na verdade, 
sinto que não parei muito 
para pensar ou refletir so-
bre isso. Parece que che-
gamos ontem e ao mes-
mo tempo parece que já 
vivo cá há vários anos, 
pela forma como fomos 
acolhidos e recebidos por 
toda a gente. A verdade 
é que não sei o que fará 
sentido daqui a um ano, a 
que Deus me vai chamar.  
O método dos Leigos tra-
balharem também é sen-

Testemunho
"Os Leigos para o Desenvolvimento foram uma par-
te fundamental na minha vida. Em 2018, o padre da 
paróquia apresentou-me o primeiro grupo de volun-
tários missionários dos Leigos para o Desenvolvim-
ento e até agora tenho conhecido as várias equipas 
de pessoas maravilhosas que por cá têm estado. Os 
Leigos para o Desenvolvimento têm feito um ótimo 
trabalho na nossa comunidade e devemos estar mui-
to gratos por isso. Precisamos de mais missionários 
como eles!
Foram os Leigos que me encorajaram a estudar e 
hoje tenho concluído o 12º ano de escolaridade com 
o meu esforço e a sua ajuda.
Obrigado a todos por tudo o que me deram!"
Natália Semedo, 50 anos

Leigos para o Desenvolvimento
"Somos uma  ONGD católica, que trabalha há mais 
de 35 anos em prol do desenvolvimento integral e 
integrado em países de expressão portuguesa, com 
vista à capacitação e autonomização de pessoas e co-
munidades.
Atuamos preferencialmente através de voluntários 
missionários qualificados e, em 2021, beneficiaram 
dos nossos projetos 20.000 pessoas e já partiram em 
missão mais de 450 voluntários. Atualmente conta-
mos com projetos em Angola, Portugal e São Tomé 
e Príncipe."
Site: pontosj.pt/leigos/

"É muito bonito perceber 
que o quanto nós estamos 
dispostos a oferecer, 
acaba-nos sempre por 
ser recompensado numa 
proporção muito maior." 

sivelmente, que, um pou-
co depois de metade da 
missão, somos convida-
dos a ter um retiro, a um 
discernimento para ver 
ser faz sentido renovar-
mos a missão para o se-
gundo ano ou não.

[Igreja Viva] Como é aco-
lhido o trabalho dos LD?
[João Silva] Temos um fa-
tor de muita sorte a nosso 
favor. Os leigos estão nes-
te território desde 2018. 
Vários voluntários mis-
sionários que passaram 
por aqui e criaram rela-
ções, passaram uma boa 
imagem da organização. 
E por causa disso rece-
beram-nos mesmo mui-
to bem, com muito inte-
resse. Abriram-nos com-
pletamente as suas casas, 
as suas vidas. As pessoas 
convidam-nos frequen-
temente para almoçar ou 
jantar com elas, para ir-
mos lá a casa e nós tam-
bém os convidamos.

[Igreja Viva] O que pode-
ria dizer para alguém que 
pensa em abraçar não só o 
serviço comunitário, mas a 
missão em si?
[João Silva] Há um lema 
que eu gosto muito de di-
zer e que tem me acom-
panhado ao longo da mi-
nha vida. Muitas vezes, 
quando pensamos, por 
exemplo, em ir em mis-
são, sentimos que vamos 
para ajudar, para fazer 
um favor a alguém. E a 
verdade é que ao longo da 
minha vida e principal-
mente aqui, em missão, 
tenho sentido que afinal 
não sou eu que estou a fa-
zer um favor alguém, mas 
que é um favor que está 
a ser feito a mim. E acho 
que é mesmo muito bo-
nito perceber que o quan-
to nós estamos dispostos 
a dar ou quanto estamos 
dispostos a perder, a ofe-
recer, acabamos sempre 
por ser recompensados 
numa proporção muito 
maior. E o ser missionário 
é muito isso de estar des-
prendido, estar disposto 
a perder. Porque? Porque 
só estando dessa forma, 
não apegado ou agarrado, 
é que conseguimos real-
mente receber as coisas 
com a força toda.

Agora a missão tem três pessoas: João, Manoel e Diana, que esteve a fazer a 
missão em São Tomé e Príncipe e decidiu oferecer mais um ano da sua vida.

Roteiro fotográfico, “Diário de um Quotidiano”, onde foram reunidas 19 histórias 
de pessoas da comunidade.

©ARQUIVO LD

©ARQUIVO LD
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Is 2, 1-5
Leitura do Livro de Isaías 
Visão de Isaías, filho de Amós, acerca 
de Judá e de Jerusalém: Sucederá, 
nos dias que hão-de vir, que o monte 
do templo do Senhor se há-de erguer 
no cimo das montanhas e se elevará 
no alto das colinas. Ali afluirão todas 
as nações e muitos povos acorrerão, 
dizendo: «Vinde, subamos ao monte do 
Senhor, ao templo do Deus de Jacob. 
Ele nos ensinará os seus caminhos e 
nós andaremos pelas suas veredas. 
De Sião há-de vir a lei e de Jerusalém 
a palavra do Senhor». Ele será juiz no 
meio das nações e árbitro de povos sem 
número. Converterão as espadas em 
relhas de arado e as lanças em foices. 
Não levantará a espada nação contra 
nação, nem mais se hão-de preparar 
para a guerra. Vinde, ó casa de Jacob, 
caminhemos à luz do Senhor.

Salmo responsorial
Salmo 121 (122), 1-2.4-5.6-7.8-9 (R. cf. 1)
Refrão: Vamos com alegria
para a casa do Senhor.

LEITURA II Rom 13, 11-14
Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Romanos
Irmãos: Vós sabeis em que tempo 
estamos: Chegou a hora de nos 
levantarmos do sono, porque a salvação 
está agora mais perto de nós do 
que quando abraçámos a fé. A noite 
vai adiantada e o dia está próximo. 
Abandonemos as obras das trevas 
e revistamo-nos das armas da luz. 

“Estai vós também preparados”

itinerário

Deus visita-te. Sê anfitrião!
Começamos os preparativos do Natal. 
Como em cada momento festivo da 
nossa existência, também iniciamos 
hoje um tempo de preparação para 
comemorarmos a presença de Deus, na 
história humana e em cada um de nós.
Ao iniciar esta ‘série’, emergem no meu 
pensamento as primeiras palavras 
cantadas, aquando da Jornada Mundial 
da Juventude, o Jubileu dos Jovens, 
em Roma, para assinalar o segundo 
milénio do nascimento do Deus Menino: 
«No horizonte uma grande luz/ viaja 
na história,/ ao longo dos anos venceu 
as trevas,/ fazendo-se Memória./ E 
iluminando a nossa vida,/ ela nos revela/ 
que não se vive/ se não se procura/ a 
verdade». Estrofe completada com a 
repetição a uma só voz: «Emanuel»!
O Advento propõe uma preparação: 
dispomos o coração, para acolher a 
presença; esboçamos os sorrisos, para 
festejar o encontro; erguemos as mãos, 
para agradecer tamanho dom; treinamos 
os pés, para retomar o caminho; abrimos 
os olhos, para perceber a luz que 
começa a despontar. Sem esquecer a 
comunidade (familiar e paroquial), a qual 
se há preparar com esperança e alegria, 
na qual todos se dispõem a festejar a 
visita divina: Deus visita-te. Sê anfitrião!

“Estai vós também preparados”
O trecho do evangelho segundo Mateus 
faz-nos um apelo à vigilância. Não se 
trata de um relato autorizado de como 
há de ser o fim dos tempos. Trata-se 
de um apelo a viver em atenção plena 
(mindfulness) a cada circunstância 
quotidiana.
Distraídos, os contemporâneos 
de Noé, «não deram por nada». O 
Mestre desperta a atenção consciente 
dos discípulos: «Estai vós também 

Andemos dignamente, como em pleno 
dia, evitando comezainas e excessos de 
bebida, as devassidões e libertinagens, 
as discórdias e ciúmes; não vos 
preocupeis com a natureza carnal para 
satisfazer os seus apetites, mas revesti-
vos do Senhor Jesus Cristo.

EVANGELHO Mt 24, 37-44
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Mateus
 Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: «Como aconteceu nos 
dias de Noé, assim sucederá na vinda 
do Filho do homem. Nos dias que 
precederam o dilúvio, comiam e bebiam, 
casavam e davam em casamento, até 
ao dia em que Noé entrou na arca; e 
não deram por nada, até que veio o 
dilúvio, que a todos levou. Assim será 
também na vinda do Filho do homem. 
Então, de dois que estiverem no campo, 
um será tomado e outro deixado; de 
duas mulheres que estiverem a moer 
com a mó, uma será tomada e outra 
deixada. Portanto, vigiai, porque não 
sabeis em que dia virá o vosso Senhor. 
Compreendei isto: se o dono da casa 
soubesse a que horas da noite viria o 
ladrão, estaria vigilante e não deixaria 
arrombar a sua casa. Por isso, estai vós 
também preparados, porque na hora 
em que menos pensais, virá o Filho do 
homem.

REFLEXÃO
 
O Primeiro Domingo de Advento (Ano 
A), que também é o início de um novo 
ciclo do Ano Litúrgico, confronta-nos 
com a verdade da nossa finitude e com a 
possibilidade ou mais-valia em viver de 
modo consciente.

preparados». Não pretende amedrontar 
ou instaurar o pânico. Precisamos de 
distinguir o estilo de linguagem do 
essencial da mensagem: a linguagem 
pode ser tremenda; a mensagem é 
humana e espiritual, denuncia a inércia e 
desperta a vigilância.
Aqui, a grande prioridade, entre as 
assinaladas pelo Papa João Paulo II, 
na Carta Apostólica no termo do Grande 
Jubileu do Ano 2000 (NMI), é o primado 
da graça. Deus visita-te. Antes de 
qualquer decisão minha e tua, é uma 
bênção que brota do coração divino para 
me e te cumular com o seu amor.
Como podemos estar vigilantes e viver 
em atenção plena? Desliga o piloto 
automático. Esvazia a tua mente de 
todo o tipo de pensamentos que se 
concentram nas tuas capacidades de 
agir e de obter resultados. É chegado o 
momento de «abrir o coração à onda da 
graça e deixar a palavra de Cristo passar 
por nós com toda a sua força» (NMI 38).
Se tiveres oportunidade, em cada 
dia desta semana, ao despertar, sobe 
as persianas, desvia as cortinas, e 
contempla o amanhecer ou toma 
consciência dos primeiros raios de 
luz. Hoje, é hora nos prepararmos para 
acolher, mais ainda, é hora de nos 
sentirmos gratos pela grande luz que 
começa a despontar no horizonte, vence 
as trevas, para iluminar a nossa vida.

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

Semear caridade
Acólitos
Na liturgia, há sempre uma tensão entre 
o carnal e o espiritual. Por um lado, a 
liturgia apela aos sentidos corporais, 
por outro lado, ela evoca realidades 

i Domingo do advento

Tenda que acompanha todo o tempo de Advento e Natal, junto 
da qual se coloca o relógio.

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES
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“Estai vós também preparados”

espirituais. A segunda é que domina a 
primeira; os sentidos corporais estão 
ao serviço do sentido espiritual das 
coisas. Por isso, na liturgia, o decorativo 
não se justifica só pela sua beleza, 
mas pelas realidades espirituais que 
evoca. A liturgia não é um exercício de 
esteticismo.

Leitores
Ser capaz de bem distinguir os 
diversos géneros literários é um dos 
aspetos mais difíceis da proclamação 
litúrgica. Uma exortação moral como: 
“andemos dignamente, como em pleno 
dia”, não pode ser lida como o grito de 
convocação: “vinde, subamos ao monte 
do Senhor”. Parecem iguais e até têm 
alguns pontos em comum. Todavia, uma 
boa leitura consiste em ser capaz de 
traduzir pela voz diferenças mesmo que 
subtis.

Ministros Extraordinários da 
Comunhão
A exortação de Paulo a que não 
caiámos numa sonolência depressiva e 
entorpecida destina-se também àqueles 

que, devido a doença prolongada, não 
saem de casa ou passam mesmo grande 
parte do dia no seu leito. O MEC deve 
ser também um arauto da vigilância, da 
sentinela do evangelho que antecipa a 
aurora, porque mesmo que o homem 
exterior vá caminhando para a ruína, o 
homem interior renova-se, dia após dia.

Músicos
A vigilância não é uma virtude 
desconhecida dos músicos. A primeira 
coisa que faz um maestro antes de 
começar uma peça musical é a de 
assegurar-se da atenção de todos 
os músicos. Ao longo da peça, todos 
devem estar atentos e vigilantes para 
não hesitarem nas suas entradas. Essa 
vigilância é tanto mais exigível quando 
um naipe for constituído por mais de 
um músico; não aconteça que um seja 
tomado e outro deixado.

Celebrar em comunidade
Evangelho para os jovens
Iniciamos o tempo de Advento com um 
apelo à vigilância. Não aconteça que o 

tempo passe sem nos apercebermos... 
Diz Jesus aos discípulos: “por isso, estai 
vós também preparados!” O Advento 
é um caminho de preparação para o 
Natal para celebrarmos o mistério da 
Incarnação de Deus. Este ano também é 
um ano de preparação para as Jornadas 
Mundiais da Juventude. Enquanto jovem, 
como te podes preparar bem e com 
tempo para este acontecimento? Nesta 
semana, começa por pensar e projetar 
bem aquilo que precisas (materialmente 
e espiritualmente) para participar mais 
plenamente neste encontro para jovens 
de todo o mundo. 

Oração Universal
V/ Irmãos e irmãs: Peçamos ao Pai, 
que está nos céus, que as próximas 
solenidades do Natal tragam luz e 
esperança ao coração de cada ser 
humano, dizendo com toda a confiança:
R/ Ouvi-nos, Senhor.

1. Deus visita os pastores e fiéis da santa 
Igreja, para que vivendo dignamente, 
como em pleno dia, sejam sinal do Reino 
de Deus. Oremos.

2. Deus visita as nações do mundo 
inteiro e os seus governos, para que, 
abandonando os caminhos da guerra, 
convertam as armas em instrumentos de 
paz. Oremos.

3. Deus visita todas as Igrejas e 
comunidades cristãs, para que se 
revistam dos sentimentos de Jesus e 
apressem a reconciliação tão desejada. 
Oremos.

4. Deus visita os jovens e os 
adolescentes que se estão a preparar 
para participar nas Jornadas Mundiais 
de Juventude, para que encontrem 
neste caminho a alegria de crescer na fé. 
Oremos.

5. Deus visita as pessoas que, nesta 
comunidade paroquial ou em qualquer 
outra, velam junto dos doentes e dos 
moribundos, para que o Senhor seja a 
sua recompensa. Oremos.(...)

Sugestão de cânticos
– Entrada: A Vós elevo a minh́ alma – F. Fernandes
– Preparação Penitencial:  Fórmula C – J. Berthier
– Apresentação dos dons:  Abre, claro Céu – S. 
Marques
– Comunhão: Estai preparados – Az. Oliveira
– Final: Avé, Senhora do Advento – Az. Oliveira

Eucologia
Orações presidenciais: Orações próprias do 
Domingo I do Advento
Prefácio: Prefácio I do Advento
Oração Eucarística: Oração Eucarística II

Sair em missão de amar
A vigilância acontece quando os sinais exteriores 
nos ajudam a uma vivência mais profunda. Por 
isso, vamos começar a decorar a nossa casa com 
sinais que ajudem a preparar a visita de Deus à 
nossa família.

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

Comissão de 
Protecção de 
Menores e Adultos 
Vulneráveis

comissao.menores@
arquidiocese-braga.pt 
 

913 596 668

BASÍLICA DOS CONGREGADOS

BASÍLICA DOS CONGREGADOSTRIO COM PIANO19H00

19
NOv

1 a 29
NOV

Livro da semana

Livraria diário do minho

Num mundo em crise, José Tolentino Mendonça 
propõe-nos a redescoberta de um dos pensadores 
fundamentais do Ocidente, São Paulo.  
Um livro para retomar o prazer de ler os grandes 
textos da civilização — e de verificar a sua 
atualidade. 

Metamorfose 
necessária
José Tolentino 
Mendonça

17,70€

Compre online em 
www.livrariadm.pt

10% 
Desconto*

* Na entrega deste cupão.
Campanha válida de 17 a 23 de novembro de 2022.

Cáritas vai ajudar famílias bracarenses

A Cáritas Portuguesa e a Cáritas 
Arquidiocesana de Braga lan-
çaram no dia 13 de novembro, 
Dia Mundial dos Pobres, a tradi-
cional operação “10 Milhões de 
Estrelas – Um Gesto pela Paz”. 
A cerimónia aconteceu na Casa 
dos Coimbras, em Braga, e con-
tou com a presença de respon-
sáveis da Cáritas de várias dio-
ceses, do Arcebispo de Braga,  
D. José Cordeiro, e de institu-
ições civis e religiosas.
A operação, tal como em to-
dos os anos, decorre até 24 de 
dezembro e consiste na venda 
das velas por um preço sim-
bólico de dois euros, cuja receita 
reverte para a ação da Cáritas. 
Uma parte da verba angariada, 
isto é, 20 por cento, destina-se a 
projetos da Cáritas Portuguesa 
no apoio à sustentabilidade, so-
bretudo nas Cáritas Lusófonas.
O Arcebispo destacou o sig-
nificado desta operação ter iní-
cio no Dia Mundial dos Pobres. 
D. José Cordeiro defendeu que 
a caridade faz parte da íntima 
natureza da Igreja. “E o sig-
nificado deste dia, depois de 
nove meses já aqui em Braga, 
para mim assume como que 
uma sã provocação de continu-
ar no caminho do bem, não soz-
inho, mas fazê-lo sempre em  
sinodalidade”, disse.
Ele enfatizou ainda o envolvi-
mento dos jovens nestas cau-
sas. Segundo D. José Cordeiro, 
é preciso “contar muito com 
os jovens”. “Os jovens quando 

acreditam numa causa dão-se 
em tempo, dão o melhor de si 
próprios porque não são in-
diferentes”, disse.
O presidente da Cáritas Ar-
quidiocesana de Braga, João 
Nogueira, revelou que a 
grande parte da verba an-
gariada com a venda das ve-
las, que têm um custo de dois 
euros, é para apoiar as famí-
lias carenciadas da Arquidi-
ocese, que “apesar de serem  
trabalhadoras, de serem pes-
soas honestas, se encontram 
em situação de pobreza”. 
“Neste momento batem-nos à 
porta sobretudo por questões 
de alimentos e de apoio à ren-
da da habitação, da energia e  
outras contas. Estamos a falar 
de valores que são cada vez 
maiores e difíceis de susten-
tar”, acrescentou.
A presidente da Cáritas Portu-
guesa, Rita Valadas, presente 
no lançamento nacional da 
operação “10 Milhões de Es-
trelas – Um Gesto pela Paz”, 
falando para todos os presen-
tes, não hesitou em dizer que 
“vivemos tempos difíceis”. 
“Não vale a pena criarmos  
teatrinhos a propósito da 
situação. A situação é difícil, 
precisa da intervenção de 
todos. E, se cada um de nós 
emprestar a luz que tem para 
a resolução dos problemas de 
todos, de certeza que vamos 
conseguir ajudar todos a pas-
sar este próximo ano”, disse.

MUNICÍPIO DE BRAGA 
MUNICÍPIO DE BRAGA PROGRAMA ́ INCLUIR+ FÉRIAS DE NATAL´INSCRIÇÕES ABERTAS


