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santo padre assinala 
25 anos de ordenação 
episcopal 

O Papa Francisco cumpriu 25 anos de 
ordenação episcopal na passada Terça-
-feira, 27 de Junho. Para assinalar a 
data, celebrou uma missa na Capela 
Paulina, com vários membros do Colégio 
Cardinalício. “Somos avôs chamados a 
sonhar e transmitir os nossos sonhos à 
juventude de hoje, que precisa deles”, 
referiu, durante a homilia. João Paulo II 
nomeou-o bispo auxiliar de Buenos Aires 
em 1992. Foi ordenado bispo a 27 de 
Junho desse ano e assumiu a liderança da 
diocese a 28 de Fevereiro de 1998, após a 
morte do cardeal Antonio Quarracino.

papa francisco envia 
ajuda a população no 
sudão do sul 

O Papa Francisco vai enviar ajuda 
ao Sudão do Sul, onde metade da 
população é vítima de fome, o número 
de deslocados ultrapassa os dois 
milhões de habitantes e uma epidemia 
de cólera tem afectado os locais. “O 
Papa pelo Sudão do Sul” é o nome 
do projecto que pretende apoiar a 
população nas áreas da saúde, educação 
e agricultura. Este apoio reforça a 
ajuda prestada pelas missionárias 
combonianas, presentes no local, e pela 
Cáritas Internacional. O Sudão do Sul 
está em guerra desde 2013.

cabo verde investe
em turismo
religioso 

Cabo Verde vai reabilitar algumas 
das igrejas mais antigas do país, com 
o objectivo de potenciar o turismo 
religioso. O projecto é do Ministério da 
Cultura e das Indústrias Criativas do 
país. Os trabalhos de recuperação têm 
início previsto para o próximo ano, e 
incidem sobre igrejas do século XIX 
e XX, como a de Nossa Senhora do 
Rosário e o Convento de São Francisco. 
A criação de roteiros está também a 
ser pensada, nomeadamente pelo local 
onde o padre António Vieira pregou um 
dos seus sermões.

DR dr

PAPA FRANCISCO
@pontifex_pt

23 de Junho de 2017
Vão, cheguem a todas as periferias! 
Vão, e lá sejam Igreja, com a força 
do Espírito Santo.

22 de Junho de 2017
Não nos deixemos distrair pelas 
falsas sabedorias deste mundo,  
mas sigamos Jesus como único guia 
seguro que dá sentido à nossa vida.

D. JORGE ORTIGA
@djorgeortiga

24 Junho de 2017
É necessário ultrapassar o medo 
e lutar pela justiça e verdade para 
que a sociedade portuguesa 
não se perca em questões que 
interessam a poucos.

dr

no estado de Jharkhand, nordeste 
da Índia. “Na Igreja, os homens 
tradicionalmente recebem posições 
de autoridade e de liderança e 
as mulheres, religiosas ou leigas, 
geralmente ficam com papéis 
subservientes e não cargos com 
poder de decisão”, continua.
A Irmã Carmelita Vimala 
Chenginimattam, teóloga do ateneu, 
chama a atenção particular para 
o status das religiosas na Igreja. 
Segundo ela, as mulheres são 
“miseravelmente marginalizadas” por 
uma estrutura hierárquica que “não 
garante a participação das religiosas 
no planeamento estratégico ou na 
liderança da Igreja”. “A flagrante 
injustiça de rebaixar as mulheres 
a meras operadoras não advém 
da natureza, mas da sociedade e 
da tradição patriarcal”, escreve 
Chenginimattam. “A voz religiosa 
feminina é muitas vezes silenciada 
na Igreja: concretamente nas suas 
vidas e teoricamente na liturgia e 
na literatura”, acrescenta. “As irmãs 
também são frequentemente tratadas 
como trabalhadoras baratas... [e] as 
suas vozes são afogadas no oceano do 
clericalismo”. Astrid Lobo Gajiwala, 
membro do comité dos bispos 
indianos que elaborou o documento 
“Política de género na Igreja Católica 
da Índia”, dá esperança para quem 
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“O ideal brilha, mas o real às vezes 
envergonha”, escreve Ignathios.
O bispo, chefe da Eparquia Syro- 
-Malankara de Mavelikara, no estado 
de Kerala, no Sul da Índia, critica o 
sistema patriarcal da Igreja e diz que 
“não há absolutamente nenhuma 
dúvida” de que homens e mulheres 
tiveram papéis iguais nas Escrituras.
“O patriarcado, por sua própria 
natureza, é explorador”, escreve. “Ele 
não facilita a mudança da situação 
subordinada das mulheres de forma 
significativa”.
Ignathios é um dos 36 colaboradores 
da colecção “Justiça de Género na 
Igreja e na Sociedade: Artigos do 
Segundo Seminário Nacional da DVK 
sobre Teologia Moral”, publicada 
pela editora Dharmaram Vidya 
Kshetram, um ateneu pontifício de 
teologia, filosofia e direito canónico 
com sede em Bangalore.
A colecção aborda a sua conferência 
de 2014 sobre o tema, apresentando 
chamadas audaciosas por uma 
melhor inclusão das mulheres nas 
estruturas da Igreja, destacando 
também a injustiça em relação às 

mulheres na vida familiar, na saúde e 
na acção policial.
O padre carmelino Shaji George 
Kochuthara, um teólogo do 
Dharmaram que convocou a 
conferência e é editor do volume, diz 
na introdução que os organizadores 
escolheram o tema devido às suas 
reflexões após a brutal violação 
colectiva de uma mulher numa 
viagem de autocarro em Deli, 
em 2012. O incidente atraiu a 
atenção dos media internacionais 
e deu destaque à violência que as 
mulheres indianas vivenciam todos 
os dias. Kochuthara cita estatísticas 
nacionais de que foram registados 
cerca de 133 mil casos de violência 
sexual contra mulheres indianas em 
2014. Ele sugere que muitos outros 
provavelmente não tenham sido 
registados no país, que tem cerca de 
1,25 bilhões de habitantes.
Dom Felix Toppo, outro colaborador 
do volume, sugere que a própria 
estrutura da Igreja Católica, com 
homens em todos os papéis de 
tomada de decisão, leva a uma 
maior aceitação da discriminação 
e da violência contra as mulheres. 
“Uma das principais razões para 
a desigualdade e a discriminação 
contra as mulheres é a Cultura 
Patriarcal universal”, escreve Toppo, 
líder da diocese de Jamshedpur, 

O patriarcado, e não a natureza, torna as mulheres desiguais
procura um melhor tratamento para 
as mulheres na Igreja. A política de 
género, elaborada por uma equipa 
de mulheres e aprovada pelos bispos 
indianos em 2008, é o primeiro 
desse tipo na Igreja global. Ele pede 
uma melhor inclusão das mulheres 
a todos os níveis, com base na 
compreensão cristã da igualdade de 
género. “Com este documento, os 
bispos estão a dizer: «a Igreja está 
comprometida a fazer isso pelas 
mulheres; estamos dispostos a 
disponibilizar recursos para isso»”, 
escreve Gajiwala, uma médica que 
lidera o banco de tecidos no Tata 
Memorial Hospital, em Mumbai. 
“Os bispos responsabilizaram-se”, 
acrescentou. “Cabe a nós, pessoas 
e sacerdotes, garantir que eles 
mantenham a sua palavra”.
“Mais espaços devem ser criados para 
que as vozes das mulheres sejam 
ouvidas – nos órgãos de decisão, 
governo, púlpitos e ministérios – e 
devem ser disponibilizados recursos 
para a capacitação necessária e para 
o treino teológico, para que elas 
possam assumir papéis de liderança 
na Igreja.” 

*artigo publicado em “National Catholic 
Reporter”, a 14/06/2017. Tradução de 
Luísa Flores Somavilla. Adaptação de Filipa 
Correia.

Joshua J. McElwee
jornalista
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JOSÉ LIMA
padre | Professor

AS FESTAS
Teologia simplificada

nossos lugares e das nossas aldeias 
e cidades e até o espaço em que se 
celebram é cheio de beleza, flores e 
cores: são o momento de admirar, de 
contemplar o que discretamente faz a 
honra da terra, que se apresenta com 
garbo e elegância. Hoje é tudo mais 
uniformizado: apresentamos o que é 
original em forma estereotipada. O 
tempo mudou e com ele alterou-se 
também a imaginação.
Uma terra pode dizer-se na sua 
singularidade, se apresenta as gentes 
naquilo que fazem e as faz sonhar de 
forma única: não se trata de carícia 

C elebrámos na semana 
passada as festas de  
S. João na “cidade dos 
Arcebispos” (24 de 
Junho) e em muitos 
lados festejamos nesta 

semana o S. Pedro (29 de Junho). 
Particularmente de Abril a 
Setembro, apresentam-se em todo 
o país as Festas que congregam, 
fazem ruído, animam, esconjuram 
males nunca confessados, 
rodopiam e fazem rodopiar, 
entretêm e distraem, retiram do 
anonimato, fazem arraial e mesmo 
desempoeiram o nosso património 
colectivo religioso escondido 
durante o ano por vezes em Igrejas, 
sacristias e arrecadações: uma 
vez no ano saem em procissão ou 
desfile e ostentam uma riqueza 
que é nossa. Os “santos populares” 
(Santo António, S. João e S. Pedro) 
são disso boa denúncia neste mês 
de Junho.
As Festas não são hoje o que eram 
numa sociedade de antanho. 
Em evolução, como a sociedade 
que as celebra, as Festas dizem 
o que somos, mostram o que 
nos constitui e imprimem em 
nós alguma forma de viver: num 
vertiginoso processo de mudança, 
somos os construtores de uma 
atmosfera social que a todos 
congrega e a todos diz respeito. As 
festas mostram-nos e mostram o 
nosso trabalho: a imaginação alia- 
-se à sabedoria. 
As nossas festas tornam bem 
visíveis as bonitas moças dos 
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com o simples objectivo de dizer 
o que nos vai fazendo e moldando 
as nossas crenças no dia-a-dia. Ser 
autêntico é simplesmente ser o que 
se é, sem fingimentos; na nobreza 
de se apresentar sem adereços. E as 
nossas gentes são de uma riqueza 
estonteante, quando se deixa falar 
o que são. As festas são ocasião 
para tal autenticidade, sem criar 
atritos, sem vinganças; na singela 
autenticidade de estar bem, de 
promover o viver juntos, de dizer 
sem subterfúgios em Quem se 
Acredita, na beleza das celebrações, 

gabarola, mas sobretudo de ser 
autêntico com o que é seu, de forma 
modesta e imaginativa. Sem desfigurar 
nem ostentar, mas apresentando de 
forma autêntica. O que é genuíno não 
precisa de vitrinas espampanantes.
O tempo foi passando e parece que 
o aspecto religioso tem hoje outras 
plateias: a autenticidade que é sempre 
humilde, a forma serena de ser religioso 
sem objectivos desfocados, sem 
ostentação delirante e imprópria, mas 

nos andores artísticos, na especial 
atenção de testemunhar no meio de 
todos o dinamismo que nos salva.
Não necessitamos de modernices 
espampanantes, mas apenas da 
serena vontade de ser de Deus. 
As festas para Deus encaminham, 
ainda que só em apontamento: estar 
em Deus é muito fugitivo para nós, 
já que Ele nos devolve a caminhada 
e vai na frente! Estar com Deus 
implica estar com todos.
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derramamento de sangue. E é esta fama 
que é o princípio para tudo começar.

QUAL É O SEU PAPEL NO PROCESSO DE 
CANONIZAÇÃO DO FREI BARTOLOMEU  
DOS MÁRTIRES?
Eu sou o colaborador externo. Há uma 
postulação na Ordem, encarregaram-
-me de trabalhar neste caso por ser 
português e por causa da minha devoção 
pessoal ao Beato Bartolomeu dos 
Mártires. O que é que neste momento 
eu tenho que fazer? Uma vez que o 
Santo Padre nos concedeu esta graça de 
podermos avançar directamente para 
a canonização sem esperar um sinal 
de Deus, um novo milagre — temos 
um milagre para a sua beatificação e 
o Santo Padre dispensou o milagre 
para a canonização — a minha função 
é elaborar um documento chamado 
“Positio” para a canonização. É um 
texto com diversas partes, segundo 
os trâmites próprios da Congregação 
para a Causa dos Santos, no qual 
essencialmente relembro a vida dele, a 
história do processo — ele já morreu no 
século XVII, já passaram muitos séculos 
— a vida, o trabalho, a sua importância 
para a Igreja. Sobretudo, procura-se 
perceber, uma vez que o Santo Padre 
dispensou do milagre, por que é que o 

Santo Padre fez isto. E por que é que o 
Santo Padre fez? Porque ele é realmente 
importante na história da Igreja, e de 
forma particular na história da Igreja 
portuguesa.

UMA DAS FUNÇÕES DE QUEM TRABALHA NA CAUSA 
DOS SANTOS É DESTACAR AS VIRTUDES QUE O 
SANTO MAIS EXERCEU OU QUE PRATICOU DE UM 
MODO EXCEPCIONAL…
Isso é o primeiro passo, porque esta 
“Positio” não é sobre as virtudes. Na 
práxis da Congregação da Causa dos 
Santos há habitualmente um primeiro 
passo, que é a declaração ou a busca 
das virtudes heróicas de alguém. Quer 
dizer que a pessoa viveu em grau 
heróico sobretudo as virtudes teologais, 
fé, esperança e caridade, as virtudes 
cardeais, prudência, justiça, fortaleza 
e temperança, e depois as virtudes que 
nós chamamos conexas com o estado de 
vida e a sua função na Igreja. Isso foi um 
primeiro processo. Para ser mais exacto, 
o Papa Gregório XVI reconheceu as 
virtudes em grau heróico a 23 de Março 
de 1845. No caso do Bartolomeu dos 
Mártires, essas virtudes heróicas estão 
provadas, ele foi declarado venerável, e 
houve um milagre que foi reconhecido 
como tal e que conduziu ao seu 
reconhecimento como Beato. Eu tenho 

Frei Rui Carlos Lopes sobre o Frei Bartolomeu dos Mártires:

 “O que é que eu vejo neste 
homem? Em primeiro lugar o 
coração de pastor”

Rui Carlos Lopes é frei, dominicano, e está 
em Roma há três anos a trabalhar na Cúria 
Generalícia da Ordem. Foi nomeado colaborador 
externo no processo de canonização do Frei 
Bartolomeu dos Mártires, de quem é devoto. 

Debruçado sobre a história do Beato, admira a sua  
“vida de oração”, a “pobreza no modo de estar” e, sobretudo,  
o “coração de pastor”.

ANTES DE MAIS, PEDIA-LHE  
QUE SE APRESENTASSE.
Eu sou o Frei Rui Carlos Antunes de 
Almeida Lopes, sou dominicano. Nasci 
em África, no actual Zimbabué, mas 
desde muito pequeno fui viver para 
a zona de Fátima, e entrei na Ordem 
Dominicana há uns 36 anos. Fui durante 
26 anos, quase toda a minha vida de 
sacerdote, capelão militar, e desde há 
três anos e meio que estou em Roma. 
Trabalho na Cúria Generalícia da Ordem 
e o meu trabalho é contactar, ajudar, 
oferecer meios de formação ao laicado 
que está em ligação com a nossa Ordem. 
São mais ou menos 200 mil leigos, 

dispersos por todo o mundo, que eu 
tenho que visitar, apoiar e ajudar no 
seu crescimento da fé e também no seu 
serviço à Igreja, na dimensão apostólica, 
que faz parte da vocação destes leigos.

COMO É QUE SE FAZ UM SANTO?
Um santo faz-se a partir da fama que 
alguém adquire pelo seu modo de 
testemunhar a vida cristã. É importante 
esta fama de santidade, este odor 
de santidade que a vida de alguém 
deixou pairar na vida da Igreja, na sua 
actividade apostólica, na sua actividade 
caritativa e, claro, deixou pairar na 
entrega da sua vida, muitas vezes com o 

DACS
Fotos: Ana MArques Pinheiro e Filipa Correia
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aqui a “Positio”, para mostrar que o 
milagre que se atribui à sua intercessão 
foi verdadeiramente um milagre que 
pode ser proposto como prova verídica 
da acção de Deus através da intercessão 
de Bartolomeu dos Mártires. O Santo 
Padre dispensou um segundo milagre, 
mas, claro, para o Santo Padre assumir 
com a plenitude das suas funções como 
sucessor de S. Pedro este grande dom 
para a Igreja que é a canonização de 
alguém, precisará de estudos prévios 
e de uma posição de teólogos, e depois 
dos cardeais e bispos que fazem parte da 
Congregação da Causa dos Santos.

FALÁMOS DE UMA DEVOÇÃO ESPECIAL PELO FREI 
BARTOLOMEU DOS MÁRTIRES. O QUE É QUE O ATRAI 
NA FIGURA DO FREI?
(…) O que é que eu vejo neste homem? 
Em primeiro lugar o coração de pastor. 
É de facto um modelo de pastor da 
Igreja. Ele manteve integralmente a 
vida de oração, a pobreza no modo 
de estar e de se mostrar como pastor. 
Isso para mim foi uma descoberta. 
Para além disso, destaca-se a sua 
humanidade. Bartolomeu dos Mártires 
era um homem muito humano, mesmo 
quando via que as pessoas eram rudes, 
tinham dificuldades em compreender 
a doutrina. Há uma grande busca, um 
olhar de pastor com o coração cheio de 
bondade em relação àqueles a quem 
tinha sido dado por Deus como pastor.

PODIA PARTILHAR CONNOSCO ALGUMA DAS 
HISTÓRIAS ONDE SE REVELA O CORAÇÃO DE PASTOR 
DO FREI BARTOLOMEU DOS MÁRTIRES? OU UMA 
FRASE QUE TENHA FICADO?
Nós lembramo-nos sempre da vida de 
Bartolomeu dos Mártires como ela nos 
é apresentada pelo Frei Luís de Sousa. A 
história que me lembro sempre é aquela 
de ele encontrar um pastor um dia que 
ia em visita pastoral. Ele estava a fazer as 
visitas e encontrou um pastor, um rapaz, 
que estava à chuva e ao vento a olhar 
pelas suas ovelhas, e perguntou-lhe: 
“Mas por que é que tu não te refugias 
ali num penedo? Está tanta chuva, 
por que é que tu não te refugias?”. Ao 
que o pastor respondeu: “Não, porque 
depois o lobo vem e tira-me ou mata 
uma das minhas ovelhas”. E Bartolomeu 
dos Mártires depois comentou: “Eu 
percebi o que era ser pastor com este 
pastorinho”. Toda a minha vida, quando 
me lembro do Frei Bartolomeu dos 
Mártires, lembro-me desta história tão 
simples. Há também aquela de ele um 
dia ser acolhido por uma velhinha que 
lhe deu uma sopa muito pobrezinha, 
e o comentário dele foi: “Esta sopa foi 
para mim como a maior das iguarias”. 
Depois, marcou-me o cuidado — que 
é descrito pelo Frei Luís de Sousa — 
na celebração nocturna. Ele manteve 
com alguma fidelidade ao seu projecto 

Para além da formação, de ter trazido 
os jesuítas para a sua diocese, de ter 
instalado os dominicanos em Viana 
do Castelo, essas coisas todas, havia 
uma preocupação com os padres que já 
estavam ao serviço. Ele foi um pai para 
os sacerdotes. Para mim, a lição mais 
clara, até documental, é o catecismo. 
O catecismo seria, certamente, para 
as pessoas, mas também para os 
sacerdotes. Sem esquecer as homilias, 
que também eram para os sacerdotes, 
não é?

NOTA UMA SEMELHANÇA ENTRE O FREI 
BARTOLOMEU DOS MÁRTIRES E O PAPA FRANCISCO, 
NA MEDIDA EM QUE O PAPA TAMBÉM INSISTE 
NA QUESTÃO DA FORMAÇÃO, E ÀS VEZES ATÉ É 
ENTENDIDO COMO UM POUCO DURO NA FORMA 
COMO SE REFERE AOS SACERDOTES, E AO MESMO 
TEMPO TEM ESSE CORAÇÃO DE PASTOR E É MUITO 
PRÓXIMO DAS PESSOAS?
Claramente, claramente, sim. E já agora, 
igualmente com a figura de S. Carlos 

Borromeu, que é o meu patrono, por 
isso tenho de facto uma devoção muito 
particular a ele. Para o Bartolomeu 
dos Mártires — e depois S. Carlos disse 
isso muito claramente — o coração 
da sua actividade apostólica era a 
visita pastoral. Isso, creio eu, é uma 
coisa bastante nova relativamente ao 
que era habitual fazer-se, e S. Carlos 
fará a mesma coisa. E o que são as 
visitas senão o contacto claro com as 
pessoas, com os problemas de cada 
paróquia, com os problemas concretos 
das pessoas? Quem lê, por exemplo, 
as visitações, percebe claramente 
que o bispo conhecia a Arquidiocese 
e conhecia a paróquia, conhecia as 
pessoas pelo nome. Quando leio 
isto lembro-me sempre do texto do 
evangelho de S. João: “Eu conheço 
as minhas ovelhas”. Se conhece as 
ovelhas também trará, como diz o Papa 
Francisco, o cheiro delas na sua vida.

AGORA, DEPOIS DE O PAPA JOÃO PAULO II O TER 
DECLARADO BEATO, O QUE É QUE FALTA PARA SER 
CANONIZADO? QUANDO É QUE PODEMOS TER UMA 
PREVISÃO DA SUA CANONIZAÇÃO?
Bom, da minha parte espero terminar 
o trabalho até ao fim do ano corrente. 
Entretanto, isto tem que passar pelos 
trâmites próprios da Congregação dos 
Santos: é analisado pelos teólogos, 
depois há a grande reunião em que os 
bispos e cardeais votarão e no final é 
apresentado pelo cardeal-perfeito ao 
Santo Padre. Do Santo Padre há garantia 
que não porá nenhum obstáculo em 
canonizar logo que as coisas lhe sejam 
apresentadas.

religioso a oração durante a noite. 
Aliás, é um projecto de S. Domingos. 
Sobre S. Domingos dizia-se que o dia 
era dado às pessoas e a noite era dada 
a Deus, e ele viveu essa dimensão. Isto 
tocou-me sempre muito no Bartolomeu 
dos Mártires, esta espiritualidade, esta 
humanidade, este cuidado pelas pessoas 
simples, pelos doentes. Durante o seu 
episcopado, a peste atingiu Braga e ele 
não moveu pé, ele ficou... É o seu grande 
coração de pastor, muito a expressão 
do coração do bom pastor que é Jesus. 
Isso para mim foi sempre a grande 
mensagem do Frei Bartolomeu dos 
Mártires.

BARTOLOMEU DOS MÁRTIRES TAMBÉM SE 
PREOCUPOU COM A FORMAÇÃO DO CLERO. NESTE 
ASPECTO CONCRETO DA SUA MISSÃO, QUAL É O 
MAIOR LEGADO QUE DEIXOU?
Parece-me que a maior lição é aquela 
que vem com o catecismo e o cuidado 
que ele teve em deixar sermões para 
os padres instruirem a sua população. 
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LITURGIA da palavra

XIV domingo 
comum a

Leitura I Zac 9, 9-10
Leitura da Profecia de Zacarias
Eis o que diz o Senhor: “Exulta de alegria, filha de Sião, solta brados de júbilo, 
filha de Jerusalém. Eis o teu Rei, justo e salvador, que vem ao teu encontro, 
humildemente montado num jumentinho, filho duma jumenta. Destruirá 
os carros de combate de Efraim e os cavalos de guerra de Jerusalém; e será 
quebrado o arco de guerra. Anunciará a paz às nações: o seu domínio irá de um 
mar ao outro mar e do Rio até aos confins da terra”.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 144 (145)
Refrão: Louvarei para sempre o vosso nome, 
Senhor, meu Deus e meu Rei. 

Leitura II Rom 8, 9.11-13
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos: Vós não estais sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o 
Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não 
Lhe pertence. Se o Espírito d’Aquele que ressuscitou Jesus de entre os mortos 
habita em vós, Ele, que ressuscitou Cristo Jesus de entre os mortos, também 
dará vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. 
Assim, irmãos, não somos devedores à carne, para vivermos segundo a carne. 
Se viverdes segundo a carne, morrereis; mas, se pelo Espírito fizerdes morrer as 
obras da carne, vivereis.

EVANGELHO Mt 11, 25-30
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo  
segundo São Mateus
Naquele tempo, Jesus exclamou: “Eu Te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da 
terra, porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes e as revelaste 
aos pequeninos. Sim, Pai, Eu Te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Tudo 
Me foi dado por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai e ninguém 
conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde 
a Mim, todos os que andais cansados e oprimidos, e Eu vos aliviarei. Tomai 
sobre vós o meu jugo e aprendei de Mim, que sou manso e humilde de coração, 
e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e a 
minha carga é leve”.

CONCRETIZAÇÃO: A acção de graças brota da escuta e do acolhimento 
da Palavra. Quando ela é o centro da nossa vida, a atitude de gratidão brota 
naturalmente. Por isso, propomos que se faça um arranjo floral de tonalidade 
amarela, no meio do qual estará um suporte para se colocar o livro da Palavra 
de Deus, que virá na procissão no momento do início da proclamação.

itinerário

Sugestão de cânticos
— Entrada: Alegra-te, ó Jerusalém, Borges de Sousa
— ofertório: Instrumental
— Comunhão: Vinde a mim vós todos, C. Silva
— Final: Eu quero viver na tua alegria, H. Faria

Eucologia
Orações próprias do XIV Domingo do Tempo Comum (Missal 
Romano, p. 408).
Oração Eucarística V/D (Missal Romano, pp. 1175-1179). 
Bênção solene para o Tempo Comum III (Missal Romano, p. 561).

Viver a alegria
Durante esta semana vamos entronizar a Bíblia em nossa Casa e vamos 
sinalizar as passagens: Zac 9, 9-10; Sl 144; Rom 8, 9.11-13 e Mt 11, 25-30. 
Propomos que haja especial cuidado em reler/rezar cada um destes textos 
ao longo da semana.

ATITUDE MARIANA
Acção de graças.

CARACTERÍSTICA
Gratidão pela Palavra.

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES

“APRENDEI DE MIM, QUE SOU 
MANSO E HUMILDE DE CORAÇÃO”
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O Décimo Quarto Domingo (Ano A) insiste no contraditório e paradoxal: um 
rei vitorioso vem “montado num jumentinho” para anunciar a paz e derrotar os 
“carros de combate” e os “cavalos de guerra” (primeira leitura); o conhecimento 
de Deus está, em primeiro lugar, ao alcance dos simples, dos designados de 
“pequeninos” (evangelho). A verdade é que essa é a maneira de ser e de agir de 
Deus. Ele, que “é bom para com todos” (salmo), habita em cada pessoa para a fazer 
viver segundo as obras do Espírito e não as “obras da carne” (segunda leitura). 
Abramos o coração para acolher essa proposta de vida.

“Aprendei de Mim, que sou manso e humilde de coração”
A leitura contínua do evangelho segundo Mateus faz a passagem do discurso 
missionário (Domingo passado) para o discurso das parábolas (próximo Domingo) 
com um texto intermédio que alguns designam de “magnificat” de Jesus Cristo.
O fragmento começa com uma acção de graças que Jesus Cristo dirige ao Pai 
porque tem primordial preferência pelos “pequeninos”. Estes estão antes dos 
“sábios e inteligentes”. No processo de revelação e conhecimento de Deus (Pai) é 
decisiva a mediação de Jesus Cristo (Filho). Na segunda parte, em consonância 
com a anterior, Jesus Cristo, “manso e humilde de coração”, surge como único 
caminho para conhecer o Pai. O Filho une aprender e coração: “Aprendei de Mim, 
que sou manso e humilde de coração”. A aprendizagem enraíza-se no coração, 
por outras palavras, no modo de amar. O mestre-escola é o coração “manso e 
humilde”. Ser cristão é um desafio para toda a vida, desafio esse que tem como 
ensino básico a frequência na “escola” do coração de Jesus Cristo “manso e 
humilde”. Ser discípulo é deixar-se transformar por dentro, a partir do coração. 
Nele se aprende o sentido pleno da vida. Mansidão e humildade indicam a atitude 
misericordiosa que há-de orientar a vida cristã.
“Quando recebemos o alívio e a consolação de Cristo, por nossa vez somos 
chamados a tornar-nos alívio e consolação para os irmãos, com atitude mansa e 
humilde, à imitação do Mestre. A mansidão e a humildade do coração ajudam- 
-nos não apenas a carregar o fardo dos outros, mas também a não pesar sobre 
eles com os nossos pontos de vista pessoais, os nossos juízos, as nossas críticas ou 
a nossa indiferença. Invoquemos Maria Santíssima, que acolhe sob o seu manto 
todas as pessoas cansadas e abatidas a fim de que, através de uma fé iluminada 
e testemunhada na própria vida, possamos servir de alívio para quantos têm 
necessidade de ajuda, ternura e esperança” (Francisco, Angelus de 6 de Julho de 
2014).

Louvor
Há muita gente mansa e humilde de coração que se esforça por viver de acordo 
com a vontade do Pai. É bom e conveniente sabermos agradecer todo o bem que 
há no nosso mundo, a começar pela nossa família e pela nossa paróquia, pelos que 
conhecemos e nos estão próximos. Saber agradecer e louvar a Deus faz-nos bem, 
aproxima-nos dos sentimentos do Mestre e recorda-nos que esse é o caminho que 
conduz à paz duradoura e à alegria profunda.

REFLEXÃO

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

elementos celebrativos a destacar

Dinâmica do Tempo Comum

Liturgia da Palavra
Sugerimos que se faça procissão com a Palavra, após a oração de 
coleta e enquanto se lê a admonição.

Introdução à Liturgia da Palavra
Uma vez mais, queremos contemplar a mesa na qual nos será agora 
servido o alimento da Palavra. Queremos participar nesta mesa, 
queremos renovar o nosso empenho em abrir a inteligência e o 
coração àquilo que o Pai tem para nos dizer! Eis que Deus nos fala e 
nos diz palavra de vida!

Cuidados na proclamação da Palavra

Primeira leitura: Chamamos a atenção para os contrastes 
permanentes deste texto profético:

– contraste entre a alegria transbordante do convite e a 
humildade do Messias cuja vinda é saudada;
– contraste entre o aspecto simples da montada e o efeito 
proclamado;
– contraste entre o local (Sião, Jerusalém) e a dimensão 
universal do reino deste rei de paz.

Segunda leitura: Prosseguimos com a argumentação de Paulo 
perante a comunidade de Roma. O leitor pode enriquecer-se se ler as 
passagens dos Domingos anteriores.

Oração universal
Caríssimos irmãos e irmãs: Oremos ao Senhor, que nos deu a força do 
Espírito para fazermos morrer as obras da carne, e, em nome de toda 
a humanidade, invoquemo-l’O, dizendo (ou cantando): 

R. Ouvi, Senhor, a nossa oração.

1. Pelo Papa Francisco, pastor dado por Deus à sua Igreja, pelos 
bispos, sacerdotes e diáconos a ele unidos na caridade e por cada 
uma das dioceses onde trabalham, oremos.    

2. Pelos jovens que se abrem à possibilidade de seguir uma 
vocação sacerdotal, religiosa ou missionária, de modo particular os 
seminaristas que são ordenados diáconos neste Domingo, para o 
serviço da Palavra e da caridade na nossa Arquidiocese, oremos.

3. Pelos cientistas e homens cultos que não crêem em Deus, por 
aqueles que O procuram, mas não O encontram, e pelos pequeninos, 
a quem Jesus revela o Pai, oremos. 

4. Pelos que andam cansados e oprimidos, pelos que vivem 
dominados pelo medo e pelos que se deixam conduzir pelo Espírito, 
oremos. 

5. Pelos que exultam de alegria no Senhor, pelos que oferecem a 
Cristo a própria vida e pelos que lutam contra o mal que os rodeia, 
oremos. 

6. Pelos que se alimentam do pão que vem do Céu, pelos que 
bendizem o Senhor dia após dia e pelos defuntos que O amaram e 
serviram, oremos. 

Senhor, que na palavra proclamada neste dia nos revelais a mansidão 
do vosso Filho, o Salvador que veio ao nosso encontro, ensinai-nos 
a louvar o vosso nome e a exaltar-Vos como nosso Deus e nosso Rei. 
Por Cristo, Senhor nosso.



8 ACTUALIDADE IGREJA VIVA

FICHA TÉCNICA
Director: Damião A. Gonçalves Pereira
Coordenação: Departamento Arquidiocesano da 
Comunicação Social (Pe. Tiago Freitas, Pe. Paulo 
Terroso, Ana Pinheiro, Filipa Correia), Flávia Barbosa
Design: Romão Figueiredo
Fontes: Agência Ecclesia e Diário do Minho
Contacto: comunicacao@arquidiocese-braga.pt

AGENDA

FICHA TÉCNICA

Director: Damião A. Gonçalves Pereira
Coordenação: Departamento Arquidiocesano da 
Comunicação Social (Pe. Paulo Terroso, Pe. Tiago 
Freitas, Filipa Correia, Flávia Barbosa)
Design: Romão Figueiredo
Multimédia: Ana Pinheiro
Contacto: comunicacao@arquidiocese-braga.pt

Fale connosco no

Leitor de Código

01.07.2017 a 12.07.2017
GUIMARÃES "O VERÃO É JAZZ"
Vários locais na cidade  
de Guimarães

30.06.2017
SEMINÁRIO "OBJECTIVOS 
DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL – AGENDA 2030"
14h30 / Biblioteca Lúcio Craveiro  
da Silva (Braga)

10% *
Desconto

     Livraria Diário do Minho

€
PVPO livro "Gente Feliz com Fé" junta mais de 30 

conversas que a jornalista Ângela Roque teve com 
alguns convidados que se dedicam aos outros e 
a causas maiores. Capelães prisionais, músicos, 
advogados, cozinheiros e voluntários, "uns mais 
conhecidos que outros", são exemplos de alguns 
dos entrevistados. A condição para a escolha das 
pessoas foi, precisamente, explica a autora, serem 
"felizes e com fé", para poder desmentir a ideia de 
que "as pessoas com fé são sisudas".

* Na entrega deste cupão. Campanha válida de 29 de Junho a 06 de Julho de 2017.

Ângela 
Roque

gente feliz 
com fé
conversas na Rádio

14

30.06.2017 a 16.07.2017
FEIRA DO LIVRO DE BRAGA 2017 
(26ª EDIÇÃO)
Avenida Central

O programa Ser Igreja entrevista, esta semana, 
D. Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz.

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

O programa comemorativo das 
Bodas de Ouro Sacerdotais do 
Arcebispo Primaz, D. Jorge Ortiga, 
foi divulgado na passada Sexta- 
-feira. A conferência de imprensa de 
apresentação decorreu às 10h30 nos 
Serviços Centrais da Arquidiocese 
de Braga, pela voz do presidente da 
comissão organizadora do Jubileu 
Sacerdotal do Arcebispo, cónego 
José Paulo Abreu.

O programa contempla momentos 
de formação e oração para 
membros do clero, consagrados, 
responsáveis da Arquidiocese, 
Movimentos Eclesiais e Ministérios 
Laicais, bem como momentos 
de convívio, como concertos 
e jantares, abertos a outras 
entidades. As iniciativas decorrem 
no Auditório Vita, na Cripta do 
Sameiro e na Sé Catedral, entre os 
dias 9 e 16 de Julho.
Durante esse período realizam- 
-se ainda ordenações diaconais e 
presbiterais.

As iniciativas contempladas no 
programa têm também como 
objectivo pensar e trabalhar 
uma estratégia de renovação da 
Arquidiocese.

Comemoração das Bodas de Ouro 
Sacerdotais do Arcebispo Primaz

PROGRAMA DETALHADO

09 de Julho 
Ordenações diaconais
Local: Cripta do Sameiro
Horário: 15h30

10 de Julho 
Destinatários: Clero e Consagrados
Local: Auditório Vita 
Horário 

09h45: Momento musical 
10h00: Laudes 
10h20: Espiritualidade sacerdotal 
11h15: Intervalo 
11h30: Debate sobre o DNA do clero 
e futuro da Arquidiocese 
13h00: Almoço 
15h00: Espiritualidade dos 
consagrados 
17h00: Lanche 

11 de Julho 
Destinatários: Conselhos Económicos
Local: Cripta do Sameiro 
Horário 
21h15: Perspectiva bíblica sobre a 
caridade e uso dos bens

22h00: Aspectos práticos para os 
conselhos económicos

12 de Julho 
Destinatários: Movimentos Eclesiais
Local: Auditório Vita 
“O presbítero no meio dos leigos” 
Horário
21h15: Painel de testemunhos sobre 
os movimentos na Igreja

13 de Julho 
Destinatários: Ministérios Laicais
Local: Auditório Vita 
Horário 
21h15: Introdução sobre “Ministérios 
e novas ministerialidades”
22h00: Debate

14 de Julho 
Destinatários: Bispos, Cabido de 
Santiago de Compostela, Sacerdotes, 
Cristãos, Entidades civis e militares
Local: Sé Catedral
Horário 
18h00: Pontifical 
19h30: Sessão solene 
21h30: Concerto na Sé Catedral pelo 
Spirit Alive 

16 de Julho 
Ordenações presbiterais
Local: Cripta do Sameiro
Horário: 15h30


