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Papa promove Irmã Alessandra
Smerilli a Secretária Interina
de Dicastério
© CNS / VATICAN MEDIA

Pássaros negros

INTERNACIONAL

Carla Rodrigues
advogada

A

cada regresso das férias devia ser obrigatório falar e escrever sobre coisas bonitas, sobre momentos inesquecíveis, sobre a construção de memórias enriquecedoras. Devia ser obrigatório viver, durante as férias, coisas incrivelmente boas para, em Setembro, movidos por uma espécie de bolha
de oxigénio, (re)começarmos em força e com força. Saborear boas
amizades, alimentar as relações que nos fazem bem e eliminar o
que é tóxico. Falar da praia, da montanha ou do campo, dos piqueniques, dos serões a jogar monopólio e dos mergulhos no mar. Falar do padel, dos churrascos e dos brindes ao pôr-do-sol. A cada regresso das férias regressamos com a pele bronzeada, com a energia
renovada e com palavras boas para partilhar, regressamos a Setembro que é promessa de recomeço em bom.
Em Portugal vive-se um clima sereno, agradável e duradouro
de paz e segurança, a que já nos habituamos e que temos como um
dado adquirido, que nos permite acreditar no “começar de novo”.
Mas, nem todos têm este privilégio. As notícias que nos chegam do
exterior, de forma especial do Afeganistão, são inquietantes, trágicas e assustadoras, parecendo derrubar a esperança num mundo
justo e igualitário, respeitador dos direitos humanos. O mundo está
boquiaberto, incrédulo. Como é que isto aconteceu? Não era previsível este desfecho? E estas vidas? E estas mulheres? E estas crianças?
Que futuro os aguarda? Que Setembro é este?
Desde que os talibãs tomaram o poder, em meados de Agosto,
que há toda uma preocupação mundial pelo respeito dos direitos
humanos, nomeadamente das mulheres e crianças. As vozes mundiais reclamam ajuda humanitária, protecção para os refugiados e
civis, intervenção das forças internacionais, mas, sejamos realistas,
pouco ou nada tem sido feito e, agora que o último avião americano partiu de Cabul, milhares de afegãos ficaram mergulhados no
mais profundo desespero, sozinhos, entregues ao seu infortúnio.
Muska Dastageer, professora universitária de Ciência Política,
em Cabul, descreveu o medo que vive dizendo que “sente-o como um pássaro negro que se senta dentro do peito. Quando abre
as asas, torna-se impossível respirar”. Durante os cinco anos que os
talibãs estiveram no poder, as mulheres afegãs viveram num cenário de terror, a que agora regressam. Tudo lhes foi retirado, tudo
lhes foi negado. Passaram a ser um objecto, sem direitos, quase sem
existência, num país dominado por uma mão impiedosa e criminosa. As mulheres só tinham utilidade para a satisfação sexual dos
homens, para procriarem e para executarem as tarefas domésticas.
A par das obrigações, como o uso da burca, havia todo um cenário
de proibições, desde a proibição de trabalhar, de estudar, de rir em
voz alta, de usar saltos altos que produzissem som ao caminhar ou
vestir roupas com cores vivas, de executar qualquer actividade fora
de casa, de espreitar das varandas das suas casas, entre tantas outras.
Quem ousasse desobedecer seria chicoteada, espancada ou apedrejada em público até à morte.
Neste Setembro devia escrever sobre coisas boas. E vou fazê-lo.
Mas, hoje não. Hoje escrevo sobre os pássaros negros que se alojaram no peito das mulheres afegãs, sobre os abusos, sobre os pedidos de ajuda, sobre a morte dos sonhos e dos projectos de vida, sobre as crianças a quem lhes foi roubada a infância, sobre o luto de
um país.

A

Irmã Alessandra Smerilli,
uma economista de 47 anos,
vai tornar-se a Secretária Interina do Dicastério do Vaticano para a Promoção do Desenvolvimento Humano Integral, um gabinete com abrangência diversificada que
inclui o meio ambiente, a Covid-19 e
o desarmamento nuclear. Isso torna-a
na mulher com a posição mais elevada na administração central da Igreja.
A escolha de Francisco abre um
precedente relativamente às mulheres que servem no Vaticano, uma vez
que as funções de prefeito ou Secretário da Cúria Romana têm sido tradicionalmente desempenhadas por bispos ou cardeais. Em 2018, Francisco
nomeou um leigo, Paolo Ruffini, para
dirigir o Departamento de Comunicação e, gradualmente, aumentou o número de mulheres em cargos de liderança durante o seu pontificado.
A nomeação da Irmã Alessandra
torna a religiosa uma das mulheres
mais influentes do Vaticano. Juntamente com o seu novo cargo, a Irmã
Alessandra faz parte do conselho directivo da administração do Estado da
Cidade do Vaticano e foi uma das primeiras mulheres a serem escolhidas
como consultoras do Sínodo dos Bispos no ano passado.
Na sua nova função, assumirá o
lugar de dois padres: D. Bruno Marie Duffé, o ex-Secretário do Dicastério, e o Pe. Augusto Zampini Davies,
um alto funcionário intimamente envolvido na coordenação da resposta à
Covid-19 do Vaticano. Ambos regressaram às suas dioceses (na França e
na Argentina, respectivamente) após

cumprirem os seus mandatos de cinco anos, algo que se está a tornar cada
vez mais comum na era Francisco.
Depois da eclosão da pandemia de
Covid-19, o Papa pediu à Irmã Alessadra para coordenar a task force económica na Comissão Covid-19 do Vaticano; a par da função de Secretária, tem
um papel de gestão na referida Comissão, função anteriormente desempenhada pelo Pe. Zampini-Davies.
A Irmã descreveu o seu novo cargo,
que surge menos de seis meses após
ter sido eleita sub-Secretária do Dicastério, como uma “tarefa desafiante”, mas comprometeu-se a cumpri-la
com a “humildade, paixão, criatividade e capacidade de escuta que requer”.
A nomeação da Irmã Alessandra
segue-se à escolha do Papa pela Irmã Nathalie Becquart como a primeira mulher a servir como sub-Secretária adjunta no Gabinete do Sínodo dos
Bispos (um cargo normalmente ocupado por um bispo). Nos últimos oito anos, Francisco lentamente tentou
diversificar a liderança dominada por
homens no Vaticano.
As suas nomeações incluem as sub-Secretárias do Departamento de Leigos, Família e Vida, a primeira directora dos Museus do Vaticano e seis
mulheres para o conselho que supervisiona as finanças da Santa Sé. Também nomeou as primeiras mulheres
consultoras da Congregação para a
Doutrina dos Antigos e uma vice-directora da Sala de Imprensa da Santa
Sé. No início de Agosto, acrescentou
cinco mulheres cientistas, incluindo
três laureadas com o Nobel, à Pontifícia Academia de Ciências.

Artigo original do The Tablet. Leia a notícia completa
em www.diocese-braga.pt/revistaimprensainternacional/

QUINTA-FEIRA | 2 DE SETEMBRO | 2021

//

IGREJA VIVA 3

Nacional

Nova tradução do Livro de Isaías
está disponível para consulta e contributos
31 DE AGOSTO 2021 · Hoje precisamos
de profecia, mas de verdadeira profecia. Não são necessárias manifestações miraculosas, mas vidas que manifestam o milagre do amor de Deus.
1 DE SETEMBRO 2021 · Hoje celebramos

o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado
da Criação. #RezemosJuntos com os
irmãos e irmãs de diversas confissões
cristãs e trabalhemos pela nossa casa comum, nesta época de grave crise
planetária. #TempoDaCriação

Moçambique

Igreja de Mocímboa da Praia
encontrada destruída após
recuperação da vila
A igreja de Mocímboa da Praia foi encontrada destruída após a vila portuária do norte de Moçambique ter sido recuperada aos terroristas.
De acordo com o padre Kwiriwi Fonseca, responsável pela comunicação da diocese moçambicana de
Pemba, “vandalizaram e destruíram tudo no edifício
paroquial de Mocímboa da Praia. Destruíram a igreja de Mocímboa da Praia, um símbolo de amizade
com os muçulmanos, um símbolo de diálogo, um
símbolo de aproximação”.
Kwiriwi Fonseca deseja que “o terrorismo não
acabe com os nossos sonhos, as nossas perspectivas e seja só aquilo que aconteceu mas não o
término de uma presença cristã na região de Mocímboa da Praia”.
O sacerdote acrescentou que “gostaríamos que
nos acompanhassem com as vossas orações e
com o vosso apoio, com a vossa forma bastante
rica de olhar pelas igrejas que sofrem, e encontrassem benfeitores e pessoas motivadas para a
reconstrução do símbolo do que é a igreja nesta
região”.
A estratégica vila portuária foi recuperada aos
terroristas através de uma operação militar que
juntou soldados do Ruanda e de Moçambique
e que foi concluída no início deste mês, a 8 de
Agosto. O padre Kwiriwi Fonseca teve de usar,
por segurança, capacete militar e colete à prova
de bala na visita deste domingo.

A comissão da Conferência Episcopal Portuguesa que
coordena a nova tradução da
Bíblia apresentou ontem a
nova edição em português do
Livro de Isaías. A intenção é
começar a recolha de contributos para o aperfeiçoamento da tradução por parte dos
leitores.
A Comissão Coordenadora da Tradução quer envolver
“a comunidade no processo, acolhendo o contributo
dos leitores no que, embora
sem desvirtuar o seu sentido
literal, considerem ser importante para a melhoria da
compreensibilidade do texto,
tendo em conta que este se

destina a ser utilizado em todas as dimensões da vida da
Igreja em Portugal, nomeadamente na liturgia”.
A tradução do Livro de
Isaías está disponível na página da internet da Conferência Episcopal Portuguesa.
As sugestões e comentários dos leitores podem ser
enviados ao secretariado da
Comissão Coordenadora da
Tradução através do endereço eletrónico biblia.cep@
gmail.com.
A Comissão da Tradução
da Bíblia divulga, no primeiro dia de cada mês, um livro
traduzido por biblistas portugueses, tendo começado,

no dia 1 de agosto, pela Primeira Epístola de São Paulo
aos Coríntios.
Um novo livro da Bíblia
vai ser disponibilizado a cada
mês, em formato digital.
A Conferência Episcopal Portuguesa apresentou
em Março de 2019 o primeiro volume da nova tradução
da Bíblia em português feita
por 34 investigadores a partir das línguas originais, com
a publicação da edição de ‘Os
Quatro Evangelhos e os Salmos’, disponíveis no endereço conferenciaepiscopal.pt/
biblia, convidando os leitores
a deixar a sua opinião para a
melhorar.
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ENTREVISTA

"É PRECISO
ENTENDER
QUEM É O NOSSO
PÚBLICO"
JOÃO PEDRO QUESADO (ENTREVISTA)

Júlia duro criou, com o marido guilherme, a plataforma ide, para ajudar
mais cristãos a comunicar – e, mais importante, evangelizar – no mundo
digital. Mas porquê? É que a própria júlia explicou ao Igreja viva.
Pode encontrar a plataforma em ide.com.pt.
[Igreja Viva] O que é o vosso
projecto ‘IDE - evangelização
na era digital’?
[Júlia Duro] Bom, o projecto
IDE começou no nosso coração, quando a gente começou
a colaborar com o padre Marcelino, em 2019, muito por
causa da reacção que a gente obteve das pessoas quando começamos a gravar os vídeos para o Laboratório da fé.
As pessoas mostravam-se interessadas e queriam muito
entender como poderiam fazer o mesmo, como nós fazíamos... Até achavam que nós
tínhamos uma equipa muito grande, com 20 pessoas,
mas éramos apenas eu, o Guilherme – meu marido – e o
padre Marcelino, sendo que
atrás das câmaras apenas estávamos eu e o Guilherme. Isso causava uma reacção muito
positiva nas pessoas, elas queriam saber mais e perguntavam coisas. Eu lembro-me de
comentar isso com o padre
Marcelino e ele perguntou-me, ‘que tal começar a ensinar as pessoas a fazer o que
fazes, a incentivar as pessoas a
usar o digital para falar sobre
Cristo?’ E então essa ideia começou a crescer no meu coração, de ensinar as pessoas a
fazer coisas no digital, muito
porque quando se pesquisam
essas coisas – fazer um vídeo,
manter uma conta no Instagram, um blogue –, os conteúdos são muito voltados para quem procura o lucro, para
quem está a vender um pro-

duto, para aumentar o número de clientes, de seguidores...
Não há muito conteúdo para
pessoas que não querem gerar lucro, querem causar uma
conversão de corações, que é
o que a gente quer fazer. Como não há nenhum meio que
ensine as pessoas a usar o digital para evangelizar, começamos a pensar que tínhamos
uma grande oportunidade para dizer como fazemos as coisas e talvez assim consigamos
ter mais pessoas a aventurar-se no digital. A ideia que a
gente ouve sempre sobre gravar vídeos, ter uma conta no
Instagram, todo esse trabalho
digital é que isso não funciona, que a evangelização é só
presencial, que é tudo muito
efémero... Como ninguém fala de como o digital pode ser
utilizado para a evangelização, as pessoas associam a algo negativo. É assim que surge a ideia do IDE.
[Igreja Viva] Ou seja, é uma
plataforma de formação para facilitar a evangelização
online?
[Júlia Duro] Exactamente. O
nosso objectivo é capacitar as
pessoas para usar o digital para evangelizar. Estamos a falar
de um público de catequistas, padres, agentes pastorais,
evangelizadores individuais
– pessoas que estão em casa e que às vezes querem falar publicamente sobre Cristo e sobre a paixão delas, também num ambiente social,

como com colegas de trabalho. Com a internet podemos
alcançar todo o mundo. Porque não usar esse meio para evangelizar, para alcançar
as pessoas? O nosso objectivo é esse, que haja cada vez
mais pessoas corajosas a usar
esse meio para ir e evangelizar, para ir e começar a fazer
discípulos, e falar sobre a sua
paixão por Cristo.
[Igreja Viva] Este trabalho de
formação alguma vez termina, ou a evolução dos meios
significa que há sempre algo
a aprender e ensinar?
[Júlia Duro] É engraçado
porque, chegamos a esta fase [da pandemia], e podemos
achar que toda a gente já sabe mexer no Zoom, no Facebook, mas o digital surpreende sempre por caminhar com
uma velocidade que a formação não consegue acompanhar. Eu estava a falar com
o meu marido e a dizer que
em 2020 houve uma rede social que cresceu inesperadamente, o TikTok. E o crescimento continua, a entrega de
conteúdos é fantástica porque
nem sequer é preciso seguir
ninguém e temos logo conteúdo à medida. A formação
não consegue acompanhar o
ritmo da tecnologia, é muito complicado. Toda a gente sabe mexer no Zoom, mas
há sempre algo novo em cada plataforma, há sempre novidades que alteram o funcionamento das coisas. Por isso é
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que espero que mais pessoas
se animem para ensinar, porque por mais que eu tente, há
sempre algo novo para aprender, para o bem e para o mal.

A nossa vida espiritual
pode ser feita de ambas
as coisas. 60 segundos
podem criar um
impacto que leva a um
crescimento espiritual
mais profundo, que leve
à busco por algo maior
e mais completo, que
invoque um crescimento
concreto.

[Igreja Viva] Como é que vocês começaram a trabalhar na
comunicação e no digital?
[Júlia Duro] Nós formamo-nos em comunicação. Formamo-nos em 2007, trabalhamos em agências de publicidade e o que é engraçado é que outro dia me estava a
lembrar do meu portfólio de
trabalhos para procurar emprego era um portfólio de papel, com folhas A4, com anúncios de revistas, o que hoje é
arcaico. Vi outro dia um TikTok de alguém a dizer que tinha encontrado o portfólio e
do quão arcaico era, e fiquei a
pensar nisso sobre o meu. Basicamente tudo o que usava
em 2007 não é tão relevante
como era então, tudo por causa do avanço da tecnologia. Eu
comecei a trabalhar com publicidade e depois com webdesign – algo que não aprendi na universidade, aprendi
fora porque um professor me
aconselhou a fazer isso. Na altura nem era Facebook, no

Brasil usava-se muito o Orkut,
e lá na rede da universidade
ele estava bloqueado porque
era uma forma de procrastinar, ninguém via estas redes
como uma plataforma para publicidade e comunicação formal. Nós começamos
a crescer na nossa vida profissional enquanto procurávamos novos meios. E demos
com o vídeo. Estava a atender
uma cliente e comecei a perceber que o vídeo era muito
bem aceite nas redes sociais.
Nessa altura eu não tinha o
menor conhecimento sobre
vídeos, sobre como fazer, e
os meios eram bastante mais
complexos. Ao longo do tempo tornou-se cada vez mais
claro que o vídeo tinha bastante mais resposta que outros conteúdos nas redes sociais. Um dia eu estava a falar
com o meu pároco, o padre
Sérgio, e a perguntar porque
não usávamos vídeos na paróquia, e foi ele que me apresentou o padre Marcelino. Foi
aí que começamos a fazer os
vídeos do Laboratório da fé.
Hoje em dia eu quase não uso
os meus conhecimentos da
universidade em 2007, porque
as coisas evoluíram tanto que,
se não acompanharmos e formos aprendendo as coisas novas, é fácil virar um dinossauro, e um dinossauro até caro.
[Igreja Viva] É fácil simplificar demasiado as coisas nas
redes sociais e ficarmos presos
em alguma, relativa, superficialidade. Como é que a Igreja,
as paróquias, as comunidades
podem fugir a e ultrapassar estes riscos?
[Júlia Duro] Os conteúdos formativos não são curtos, não
é... A nossa formação espiritual não dá para ser condensada para os formatos curtos das
redes sociais. Mas também esquecemos que o nosso crescimento espiritual é feito de vários momentos, não é só de vídeos no TikTok nem só de sumas teológicas. Eu acho que,
quando nos fechamos a um
deles – ou só lemos uma grande quantidade de livros, ou só
vemos vídeos de padres no TikTok –, perdemos. A nossa vida espiritual pode ser feita de
ambas as coisas. 60 segundos
podem criar um impacto que
leva a um crescimento espiritual mais profundo, que leve
à busca por algo maior e mais
completo, que invoque um
crescimento concreto. Muitas
vezes a evangelização da Igreja
dá conteúdos demasiado densos, académicos, complexos a
pessoas que estão apenas a co-
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meçar, que não conseguem
compreender essas coisas. Na
semana passada tivemos aquela confusão com uma das leituras dominicais. Aquilo é um
texto muito complexo que não
é fácil de entender. O TikTok e
outras plataformas fazem parte de um caminho de ser discípulo, mas não basta apenas
aquilo. Mas serve para despertar alguma coisa em alguém. A
nossa vida é composta de pequenos momentos, pequenas frases, pequenas coisas
que a gente ouviu que desencadeia tanta coisa grande no
nosso coração... Começamos
a pensar nas coisas, a pesquisar, a perguntar. Esses pequenos momentos não devem ser
ignorados. A palavra certa no
momento certo, que a pessoa
precisava de ouvir, pode fazer
a diferença. Os livros, muitas
vezes, não conseguem fazer isso, não conseguem criar esses
pequenos momentos que depois podem desencadear algo
muito maior.
[Igreja Viva] Ou seja, em todo
o lado, é procurar as palavras
certas para chamar as pessoas?
[Júlia Duro] Sim. Muito do
trabalho no digital, neste caso,
trata-se de entender o papel
certo do digital na evangelização das pessoas. No outro dia
vi um padre a dizer que quem
usa biquini vai para o Inferno,
porque é um pecado grave,
porque se está a expor o corpo. Eu pensei logo que aquele
conteúdo não é para o TikTok,
é um conteúdo de que as pessoas fogem. Em qualquer rede
é preciso entender quem é o
nosso público, qual é a maturidade que ele tem para conseguir compreender o que dizemos. Não adianta trazer a
mesma linguagem e intensidade de outros ambientes para o
digital, não vai funcionar. Vejo muitas pessoas a fazer isso,
mas não vão chegar às pessoas.
É um público que não está
sentado na igreja e totalmente
disponível, é um público desapontado, com visões negativas e até traumas relacionados com a Igreja. Muitas vezes,
é um público desconhecido.
Há quem goste desse ‘terrorismo espiritual’, como eu gosto
de dizer, mas duvido que isso vá ter um bom resultado e
vá converter corações. Não dá
para tocar as pessoas desligadas da Igreja com esse discurso agressivo, de condenação. É
preciso entender com quem
estamos a falar. Se com quem
já está ‘garantido’ ou quem está desligado; o peixe do aquário ou a ovelha perdida.
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“E vós, quem dizeis que Eu sou?”
XXIV Domingo comum

itinerário
Afixar a interrogação: “E vós, quem dizeis que Eu sou?”

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES

LITURGIA da palavra
LEITURA I Is 50, 5-9a
Leitura do Livro de Isaías
O Senhor Deus abriu-me os ouvidos
e eu não resisti nem recuei um passo.
Apresentei as costas àqueles que me
batiam e a face aos que me arrancavam
a barba; não desviei o meu rosto dos
que me insultavam e cuspiam. Mas
o Senhor Deus veio em meu auxílio
e por isso não fiquei envergonhado;
tornei o meu rosto duro como pedra e
sei que não ficarei desiludido. O meu
advogado está perto de mim. Pretende
alguém instaurar-me um processo?
Compareçamos juntos. Quem é o
meu adversário? Que se apresente!
O Senhor Deus vem em meu auxílio.
Quem ousará condenar-me?
Salmo responsorial
Salmo 114 (116), 1-2.3-4.5-6.8-9 (R. 9)
Refrão: Andarei na presença do Senhor
sobre a terra dos vivos.
LEITURA II Tg 2, 14-18
Leitura da Epístola de São Tiago
Irmãos: De que serve a alguém dizer
que tem fé, se não tem obras? Poderá
essa fé obter-lhe a salvação? Se um
irmão ou uma irmã não tiverem que
vestir e lhes faltar o alimento de cada
dia, e um de vós lhes disser: “Ide em
paz. Aquecei-vos bem e saciai-vos”,
sem lhes dar o necessário para o
corpo, de que lhes servem as vossas
palavras? Assim também a fé sem
obras está completamente morta. Mas
dirá alguém: “Tu tens a fé e eu tenho as
obras”. Mostra-me a tua fé sem obras,
que eu, pelas obras, te mostrarei a
minha fé.

EVANGELHO Mc 8, 27-35
Evangelho de Nosso Senhor Jesus
Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo, Jesus partiu com os seus
discípulos para as povoações de Cesareia
de Filipe. No caminho, fez-lhes esta
pergunta: “Quem dizem os homens que
Eu sou?”. Eles responderam: “Uns dizem
João Baptista; outros, Elias; e outros, um
dos profetas”. Jesus então perguntou-lhes:
“E vós, quem dizeis que Eu sou?”. Pedro
tomou a palavra e respondeu: “Tu és o
Messias”. Ordenou-lhes então severamente
que não falassem d’Ele a ninguém. Depois,
começou a ensinar-lhes que o Filho do
homem tinha de sofrer muito, de ser
rejeitado pelos anciãos, pelos sumos
sacerdotes e pelos escribas; de ser morto e
ressuscitar três dias depois. E Jesus dizialhes claramente estas coisas. Então, Pedro
tomou-O à parte e começou a contestá-l’O.
Mas Jesus, voltando-Se e olhando para
os discípulos, repreendeu Pedro, dizendo:
“Vai-te, Satanás, porque não compreendes
as coisas de Deus, mas só as dos homens”.
E, chamando a multidão com os seus
discípulos, disse-lhes: “Se alguém quiser
seguir-Me, renuncie a si mesmo, tome
a sua cruz e siga-Me. Na verdade, quem
quiser salvar a sua vida perdê-la-á; mas
quem perder a vida, por causa de Mim e do
Evangelho, salvá-la-á”.

REFLEXÃO
É difícil o compromisso de tomar a
(própria) cruz, como pede Jesus Cristo, para
o seguir. Aceitá-lo é andar ou caminhar “na
presença do Senhor”. Por exemplo, implica
unir a fé com as obras, pois “a fé sem obras
está completamente morta”.
“A fé sem obras está completamente
morta”
Como Pedro, à pergunta do Mestre, “E
vós, quem dizeis que Eu sou?”, também

nós podemos dizer: “Tu és o Messias”.
E até acrescentar: és o Filho de Deus,
o Salvador enviado pelo Pai. Contudo,
quando um amigo me pergunta o que
tenho a dizer sobre ele, não espera que
dê uma resposta genérica ou os seus
dados biográficos. A questão é: Quem
sou eu para ti? Sem desconsiderar o que
aprendemos a partir da catequese ou da
teologia, é mais importante responder
sobre o que representa para a nossa vida
ou como é que a relação com Jesus Cristo
influencia a nossa maneira de viver, no
dia a dia.
Chegamos assim ao coração da Carta
de Tiago: a fé que não se faz carne, a fé
que não se expressa em compromisso,
a fé que não influencia a nossa maneira
de viver, a fé que não se vê em ações,
não pode ser cristã; não é teoria ou mero
sentimento, a fé cristã é prática.
O trecho da segunda leitura deste Vigésimo
Quarto Domingo (Ano B) confirma os
anteriores ‘episódios’: cumpridores
da palavra (primeiro) e não admitir
acepção de pessoas (segundo). De facto,
estes versículos do segundo capítulo
concentram o essencial de toda a Carta
de Tiago: a intrínseca relação entre a fé
e as obras, porque “a fé sem obras está
completamente morta”.
Ser cumpridores da palavra (e não apenas
ouvintes) é vestir os nus e saciar os
famintos. As palavras de conforto precisam
de ser acompanhadas de gestos concretos
e eficazes, as nossas tradicionais obras de
misericórdia corporais e espirituais.
“Quem estuda as raízes das palavras diz
que o termo obra deriva, provavelmente, de
um antigo verbo que significa não somente
construir, mas também tocar, colher e
reunir. Neste sentido, podemos dizer que as
obras de misericórdia são gestos concretos,
especialmente das mãos e dos braços”
(Antonietta Potente).
Acreditar em Jesus Cristo é viver com
generosidade e desprendimento. A fé
consiste em levar alguém ou alguma coisa

às costas. Este é o significado do tomar a cruz.
Acreditar é amar!
Criados para amar
A caridade e a fé são inseparáveis. O Papa
Francisco exorta a valorizar a dimensão
fraterna da espiritualidade. Onde há amor
nascem gestos! É característica essencial do
ser humano, “frequentemente esquecida:
fomos criados para a plenitude, que só se
alcança no amor. Viver indiferentes à dor não
é uma opção possível; não podemos deixar
ninguém caído ‘nas margens da vida’. Isto
deve indignar-nos de tal maneira que nos faça
descer da nossa serenidade alterando-nos
com o sofrimento humano. Isto é dignidade”
(FT 68).
Existem apenas dois tipos de pessoas
cristãs: as que, em nome da fé em Jesus
Cristo, se esforçam por praticar as obras de
misericórdia; aquelas que, diante do irmão,
desviam o olhar e aceleram o passo. Qual é o
teu tipo de pessoa?
Reflexão preparada por Laboratório
da Fé in www.laboratoriodafe.pt

Semear caridade
Acólitos
Do Evangelho de hoje poder-se-ia tirar a
oração do acólito. Ao paramentar-se, o acólito
veste a túnica branca, sinal da renúncia a
si mesmo e do revestimento de Cristo, e
coloca a Cruz ao peito, sinal do cumprimento
da Palavra de Jesus: “tome a sua Cruz”;
seguidamente, o acólito segue a procissão de
entrada seguindo a cruz hastil. Cumpre-se
assim na linguagem simbólica da liturgia o
preceito do Evangelho.
Leitores
“Só ouves o que te interessa”. Muitas vezes
ouvimos esta reprimenda. De facto, muitas
vezes não é a nossa capacidade física de ouvir
que está alterada; somos nós que colocamos
filtros nos ouvidos e nos nossos sentidos em
geral. Por isso pedimos a Deus que nos abra

QUINTA-FEIRA | 2 DE SETEMBRO | 2021

Eucologia

Sair em missão de amar

Orações presidenciais: Orações
próprias do XXIV Domingo do Tempo
Comum (Missal Romano, 418)
Prefácio e Oração Eucarística:
Oração Eucarística V/C com prefácio
próprio (Missal Romano, 1169-1173)

Vamos! Confiemos no Senhor
Deus que vem sempre em nosso
auxílio. É urgente seguir O Messias
na terra dos vivos. Levemos no
peito a alegria de concretizar,
à sombra da fé, as boas obras.
Durante esta semana escolhamos
uma obra de misericórdia

os lábios para proclamar o seu louvor,
os olhos para contemplar as maravilhas
de Deus e os ouvidos para acolher
cordialmente a Palavra de Deus.
Ministros Extraordinários
da Comunhão
Por vezes, o MEC vai levar a comunhão a
doentes que vê estarem em situação de
necessidade. Seria hipócrita se executasse
todo o ritual previsto para a Comunhão
e depois lhe dissesse: “Fica em paz”. É
obrigação do MEC não apenas prestar
auxílio pessoalmente, mas também
reportar discretamente à comunidade
cristã que ele representa as situações de
necessidade que encontra, porque a fé sem
obras está completamente morta.
Músicos
Num grupo musical, todos têm a sua opinião
de como se deveriam fazer as coisas. Uns
acham que deveria ser mais lento, outros
mais rápido; uns em polifonia, outros a uma
voz só; uns que se devia cantar determinado
cântico, outros que se deveria variar mais.
Todavia, não se podem seguir todas as
sugestões e cada um deve saber renunciar
a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir de
coração generoso quem dirige.
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Sugestão de cânticos
corporal para a realizar:
1ª Dar de comer a quem tem fome;
2ª Dar de beber a quem tem sede;
3ª Vestir os nus;
4ª Dar pousada aos peregrinos;
5ª Assistir aos enfermos;
6ª Visitar os presos;
7ª Enterrar os mortos.

Celebrar em comunidade
Acolhimento
Viemos à casa do Pai carregar baterias
para seguirmos O Messias. Hoje,
precisamos encontrar a resposta para
a questão que Jesus nos coloca: “E vós,
quem dizeis que Eu sou?” O Mestre não
se preocupa com a opinião daqueles
que não O seguem. Jesus quer escutar
da nossa boca o que sentimos, porque
ama-nos como um amigo ama os seus
verdadeiros amigos. Que o nosso coração
responda, hoje e para todo o sempre: “Tu
és o Messias”.
Homilia
1. Isaías apresenta a figura do “Servo
do Senhor”, visto profeticamente como
Jesus, na sua Paixão. É o momento
daquele que não oferece resistência e
cumpre a vontade de Deus, pois Este é
o seu advogado, que está sempre perto
dele! É preciso ser muito forte, nestes
tempos em que vivemos, para darmos as
costas a quem nos flagela e permanecer
no caminho que o Senhor nos aponta.
Este gesto de dar a outra face àqueles
O escarnecem e o insultam, está fora de

– Entrada: Dai a paz, Senhor – M. Faria
– Comunhão: Se alguém quiser seguir-Me – C. Silva
– Pós-Comunhão: Quero amar-Te, meu Jesus – H. Faria
– Final: Eu quero viver na tua alegria – H. Faria

moda... No entanto, para os que seguem
Jesus será mais um gesto de Amor!
2. O salmo é uma declaração de amor
a Deus! “Amo o Senhor, porque ouviu a
voz da minha súplica. Ele me atendeu,
no dia em que O invoquei”. Na verdade,
nunca dizemos a Deus que O amamos...
Quantas vezes rezamos, apenas com
a intenção de O louvarmos, sem pedir
algo em troca, sem querer alterar uma
cláusula no contrato?
3. Jesus, no Evangelho, perguntanos: “E vós, quem dizeis que eu
sou?” Vós que me seguis, vós que
partilhais comigo a dor, o desânimo,
a tristeza, mas também a alegria, a
força, a audácia... Vós... Vós que sois
meus amigos! As redes sociais vieram
alargar o nosso leque de amigos, mas
nem todos querem partilhar a nossa
cruz. A maioria quer apenas rir-se da
nossa cruz! Temos a vida partilhada na
internet, mas não partilhamos o que
sentimos, nem quem realmente somos!
4. Precisamos que o tema da amizade
seja tratado ao jeito de S. Tiago: com
uma Fé que opera! Que faz milagres!
Que nos faz edificar obras de Amor! É
urgente ir ao encontro de quem anda
perdido numa rede social fictícia, com

amigos que não sabem abraçar, nem beijar
de verdade. Tomar a nossa cruz e seguir
o Messias é fazer com que o bem ganhe
forma.
Oração Universal
Caríssimos fiéis: voltemo-nos para
Cristo, que Se fez igual a nós, para Se
compadecer daqueles que O invocam, e
digamos, confiadamente:
R. Ouvi, Senhor, a nossa oração.
1. Pela Igreja santa, fermento de vida e de
salvação, para que procure a sua força na
cruz de Cristo e seja sempre testemunha da
esperança, oremos.
2. Pelos governantes do mundo inteiro,
para que Jesus Cristo lhes dê a graça de
promoverem a paz e a justiça, oremos.
3. Pelos leitores e pelos ouvintes da
Palavra, para que o Filho de Deus lhes
grave no coração que a fé sem obras é
morta, oremos.

A versão completa do subsídio litúrgico encontra-se
disponível em www.arquidiocese-braga.pt/liturgia/
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III Jornada de Filosofia da Religião
é a 25 de Setembro
A Jornada de Filosofia da Religião está de regresso no dia
25 de Setembro. O evento tem
como tema “A viragem teológica da fenomenologia francesa” e decorre no Auditório Isidro
Alves, na Universidade Católica
em Braga, das 9h30 às 17h30.
As jornadas, acreditadas como
formação de curta duração para professores do ensino básico
e secundário, terão como palestrantes convidados Andreas
Lind, s.j., Carlos Morujão, João
Manuel Duque e João Paulo Brito da Costa.
As inscrições estão abertas e
têm um custo de 15 euros até
ao dia anterior e de 20 euros no
próprio dia, sendo que a acreditação acresce cinco euros ao valor. O almoço está incluído. Pode
consultar o programa e inscre-
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ver-se no site: www.braga.ucp.
pt/filosofiadareligiao.
O encontro é organizado pelo
Centro de Estudos Filosóficos e
Humanísticos da Faculdade de
Filosofia e Ciências Sociais e o
Centro de Investigação em Teologia e Estudos da Religião, da
Universidade Católica Portuguesa, em Braga.

Centro San Camilo
retoma oferta formativa
O Centro San Camilo, dos religiosos Camilianos, vai retomar a
sua programação formativa em
Outubro. Agora é possível frequentar os programas através de
videoconferência, não sendo necessário deslocar-se a Madrid.
O Centro de Humanização em
Saúde é uma das respostas do
Centro San Camilo e consiste numa plataforma de animação e
capacitação especializada na humanização da saúde.
Em Outubro serão leccionados
os seguintes cursos:
– “Curso de atenção integral ao
paciente em final de vida”, a 6 e 7
de Outubro, com a possibilidade

Agenda

de contactar directamente com a
Unidade de Cuidados Paliativos
de San Camilo;
– “Como acompanhar a solidão
indesejada”, de 19 a 21 de Outubro, focado no campo da espiritualidade e da pastoral da saúde.
O formador é o professor Xabier
Azkoitia, chefe do Serviço de
Atenção Espiritual e do Centro de
Voluntariado San Camilo.
– “Coronavírus: dor e esperança”,
de 1 de Outubro a 1 de Dezembro, ministrado por Valentín Rodil, especialista em luto e chefe
da Unidade Móvel de Intervenção
em Luto do Centro de Escuta de
San Camilo.

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

Russell Re Manning

4
ALVELO

set

S (B

GISELA ARCELOS)
JOÃO
21H30

Siquismo, luteranismo, islamismo,
judaísmo e espiritualismo? Com
certeza já ouviu falar delas.
Mas sabe o suficiente acerca destas
crenças religiosas para saciar a
sua sede de esclarecimento ou
participar num debate com amigos
acerca da diversidade de religiões
no mundo?
Religião em 30 Segundos
desmistifica as crenças
fundamentais das principais
religiões, denominações e seitas
menos difundidas.

Fale connosco no

Compre online em
www.livrariadm.pt

