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O s bispos católicos do Chile as-
seguraram ao candidato de es-
querda que venceu as eleições 
presidenciais de 19 de Dezem-

bro que vão colaborar na construção 
de um país mais justo e fraterno em 
que os pobres são respeitados e não 
excluídos.

Gabriel Boric, com 35 anos, foi líder 
estudantil e foi eleito o presidente mais 
jovem do país sul-americano ao derro-
tar o candidato de extrema-direita, José 
Antonio Kast.

“O país expressou um voto de con-
fiança em si e confiou-lhe uma grande 
missão, destinada a dirigir o destino do 
nosso país como a primeira autorida-
de e primeiro servo”, disseram os bis-
pos numa carta assinada pelo cardeal 
Celestino Aós Braco, arcebispo de San-
tiago do Chile e presidente da Confe-
rência Episcopal Chilena, e pelo bispo 
Sergio Pérez Arriagada, de Chillán, se-
cretário-geral do organismo.

Os bispos chilenos também con-
gratularam Boric pelo sucesso eleitoral 
que o vai levar a assumir a presidência 
em Março. Boric conquistou 56% dos 
votos, contra 44% do opositor.

“Rezamos a Deus para lhe dar sabe-
doria e força, que vai sem dúvida pre-
cisar. A missão é sempre maior que as 
nossas possibilidades e capacidades, 
mas confiamos que – com a colabora-
ção dos cidadãos, o trabalho de vários 
actores políticos e sociais, e a força es-
piritual que vem da fé e das convicções 
humanas mais profundas –, vai conse-
guir enfrentar esta tarefa com generosi-
dade, comprometimento e prudência”, 
declararam.

Os bispos reiteraram que a Igre-
ja Católica no Chile “quer continuar a 
contribuir, a partir da sua missão par-
ticular, para construir uma humanida-
de mais justa e fraterna, onde especial-

INTERNACIONAL

Bispos do Chile comprometem-se 
com missão de reparar o país

mente os pobres e os que sofrem são 
respeitados na sua dignidade”.

A conferência episcopal assegurou 
ainda o apoio, oração e a contribuição 
da acção pastoral, “que vamos sempre 
levar a cabo com o devido respeito pela 
ordem democrática do nosso país e pe-
las autoridades legitimamente eleitas”.

O país tem sofrido instabilidade e 
protestos violentos desde Outubro de 
2019, com a população a manifestar-se 
contra a desigualdade excessiva, outras 
injustiças e com uma exigência de mais 
direitos sociais.

As manifestações foram despole-
tadas por um aumento no preço dos 
bilhetes do metropolitano que foi, 
depois, revertido. Os manifestantes 
acabaram por acolher queixas mais 
alargadas sobre o custo de vida e a desi-
gualdade, culminande num milhão de 
pessoas a protestarem na capital Santia-
go em 2019.

Até o processo de escrever uma no-
va constituição – depois do resultado 
do referendo de Outubro de 2020 so-
bre a revisão do documento instituído 
em 1980, durante o regime do ditador 
Augusto Pinochet – não pareceu acal-
mar a tensão sentida no país.

As manifestações e violência não 
pouparam a Igreja. Em Outubro de 
2020, manifestantes atearam fogo e 
destruíram por completo a igreja de 
Nossa Senhora da Assunção, localiza-
da a poucos metros da Piazza Italia – 
o epicentro das manifestações desde 
2019.

Em 2021, vários gabinetes dioce-
sanos foram assaltados e incendiados 
quando se originaram confrontos vio-
lentos durante manifestações de larga 
escala para marcar o segundo aniver-
sário da revolta social. Duas pessoas 
morreram, 56 ficaram feridas e 450 
foram detidas.
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O s terrenos de uma igreja cató-
lica no norte da Índia foram 
vandalizados a 26 de Dezem-
bro, resultando na destruição 

de uma estátua de Jesus Cristo.
O incidente aconteceu na igreja do 

Santo Redentor, um edifício do século 
XIX em Ambala, uma cidade no esta-
do de Haryana, perto da capital nacio-
nal, Deli. Os cristãos perfazem apenas 
0,2% da população do estado, repre-
sentando 2,3% da população nacional.

A igreja estava fechada na noite do 
dia de Natal devido às restrições pan-
démicas no estado. Durante a noite, 
dois jovens saltaram os muros dos ter-
renos e vandalizaram a estátua em ta-
manho real de Cristo, danificaram a 
iluminação da propriedade e fugiram.

O bispo Ignatius Loyola Mascare-
nhas, da diocese de Simla e Chandi-
garh, disse sentir “dor e angústia” pelo 
vandalismo da igreja. “No dia de Natal, 
milhares de pessoas de outros credos 
vêm visitar o berço na igreja do San-
to Redentor. A igreja fecha às 22h30, 
por causa do recolher obrigatório às 
23 horas”, explicou ao jornal Crux. “O 
incidente aconteceu na noite entre o 
dia de Natal e 26 de Dezembro, entre 
a 1h40 e as primeiras horas da manhã”, 
acrescentou.

O bispo afirmou estar pessoalmen-
te “profundamente magoado” quando 
viu os danos na estátua. “Fiquei mui-
to emotivo e tive que controlar as mi-

INTERNACIONAL

Igreja católica vandalizada no 
norte da Índia

nhas lágrimas. Os meus pais casaram 
precisamente nesta igreja em 1948 e a 
minha irmã foi baptizada nesta igreja. 
Os padres redentores são padres mui-
to bons. Não foi uma boa surpresa ver 
a estátua destruída no chão”, explicou 
Mascarenhas.

O crime foi denunciado às autori-
dades, e a polícia local diz estar a exa-
minar as imagens para identificar os 
culpados.

De acordo com a Fundação AIS, 
também em Silchar, Nirmala, Man-
dya e Karnataka, missas e outras cele-
brações foram interrompidas por ma-
nifestantes pertencentes a grupos ra-
dicais hindus.

Nesta terça-feira o Governo da Ín-
dia, liderado pelo partido nacionalista 
de Narendra Modi, proibiu as Missio-
nárias da Caridade, congregação fun-
dada por Santa Teresa de Calcutá, de 
receber fundos estrangeiros, alegan-
do que as religiosas não cumprem as 
condições legais, e congelou as contas 
bancárias da instituição.

De acordo com o site 7 Margens, a 
decisão do Governo presidido por Na-
rendra Modi culmina uma série de ac-
tos repressivos perpetrados pelas au-
toridades e por grupos de militantes 
hindus contra a minoria cristã, sobre-
tudo as organizações católicas acusa-
das de infringirem a lei por suposta-
mente quererem converter indianos 
ao catolicismo.
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Papa francisco

27 DE DEZEMBRO 2020 · Abraçar Jesus 
nos pequenos de hoje, amá-Lo nos úl-
timos, servi-Lo nos pobres. São eles 
os mais parecidos com Jesus, nascido 
pobre. E é nos pobres que Ele quer ser 
honrado. #TempodeNatal

28 DE DEZEMBRO 2020 · Os novos He-
rodes dos nossos dias destroem a 
inocência das crianças sob o peso do 
trabalho escravo, da prostituição e da 
exploração, das guerras e da emigra-
ção forçada. #RezemosJuntos hoje 
por estas crianças e defendamo-las. 
#SantosInocentes

Fátima

Imagem da Virgem Peregrina 
faz 14 viagens em 2022
Estão previstas cerca de 14 viagens da Imagem da 
Virgem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima em 
2022.
A Imagem da Virgem Peregrina n.º 2 estará de 16 a 
23 de Maio no Colégio Conciliar de Maria Imacula-
da, em Leiria. A 25 de Junho esta imagem ruma à 
diocese de Aveiro, à Paróquia de Nossa Senhora da 
Saúde, Costa Nova do Prado.
A Imagem n.º 3 marcará presença num congresso a 
decorrer em Miami, nos EUA, de 30 de Setembro a 
5 de Novembro.
A diocese de Nanterre, França, irá acolher a Imagem 
n.º5, de 1 de Outubro de 2022 a 31 de Agosto de 
2023, numa caminhada preparatória para a Jorna-
da Mundial da Juventude 2023.
A Imagem n.º 8 estará ao longo do mês de Maio na 
Paróquia de Santa Maria la Nova, diocese de Aver-
sa, Itália. Duas paróquias de Paredes, na diocese do 
Porto, irão acolher a Imagem da Virgem Peregrina 
n.º 9 durante Setembro e Outubro.
A peregrinação pelos países do Caúcaso e a ida a 
uma paróquia na Diocese de Toledo e a várias dio-
ceses na Colômbia estão ainda por agendar.
A Imagem n.º 1, entronizada na Basílica de Nos-
sa Senhora do Rosário de Fátima, só sai em oca-
siões muito especiais e, para 2022, “não está pre-
vista nenhuma visita com esta imagem”.

opinião

Presente natalício/agradecimento

JoSé Lima
Padre

Aeleição de Dom Jo-
sé Cordeiro como 
“arcebispo de Bra-
ga” apresenta-se co-

mo um presente antecipado 
de Natal. Ao Santo Padre es-
tamos reconhecidos e ao se-
nhor Dom José ficamos mui-
to gratos, sabendo que esta 
eleição não era simples, so-
bretudo sendo a substituição 
de um arcebispo ainda vivo e 
cheio de vitalidade. Abre-se 
outra era na Arquidiocese. 

É de humilde ousadia es-
ta primeira palavra, fazendo 
a respectiva vénia ao senhor 
Dom Jorge Ortiga, que entre-
ga o seu labor ao seu suces-
sor, pois esteve entre nós co-
mo Bom Pastor, mais de vinte 
anos: muito obrigado por tu-
do o que fez connosco, na vi-
da pública ao serviço da Dio-
cese e na vida privada como 
amigo. É muito natural que 

agora mereça um descanso 
salutar com a amizade since-
ra de todos os diocesanos. O 
descanso seja muito sereno e 
retemperador, para quem tra-
balhou incansavelmente por 
nós.

Os inícios deste século 
gravam a marca do senhor 
Dom Jorge Ortiga: nunca re-
gateou qualquer iniciativa ou 
qualquer imersão no traba-
lho apostólico, escolhendo 
os (seus) mais directos cola-
boradores e estando disponí-
vel, de manhã e até de noite, 
quer como bispo auxiliar quer 
como arcebispo nas últimas 
décadas.

Nunca regateava o servi-
ço, fosse ele qual fosse, mes-
mo nas horas mais matinais 
em direcção de compromis-
sos em Lisboa, sempre bem-
-disposto e atento ao que se 
ia fazendo, abrindo a Dioce-
se ao que o presente e o fu-
turo convidavam. Tinha sem-
pre uma palavra de encoraja-
mento na ponta da língua, so-
bretudo quando previa que o 
dossiê seria complicado.

Um arcebispo simples, 
sem orgulho e aberto de co-
ração ao amor mútuo e à uni-
dade. Valeu e carimbou a sua 
experiência com os jovens, 
primeiro na Basílica dos Con-
gregados e depois por essa Ar-
quidiocese fora acarinhando, 
aconselhando e incentivando 

a partilha, o amor oblativo e 
a unidade do discipulado. Fez 
muitos discípulos, apontan-
do sempre para o Bom Mes-
tre que todos seguiam. Não 
se apontava a si, mas erguia 
bem alto o Mestre, que a to-
dos seduzia.

Suceder ao senhor Dom 
Jorge é uma tarefa bonita, 
pois exige o que todo o bis-
po deseja: estar em família 
com sua diocese, partilhar a 
vida com todos, abrir dossiês 
de comunhão, de sinodalida-
de e viver unido a todos, que 
guardam e acarinham Cristo 
no coração.

Dom José Cordeiro, seja 
bem-vindo. No dia 13 de Fe-
vereiro de 2022 acolhê-lo-
-emos como convém na Sé 
catedral.

A Arquidiocese está apta e 
ávida de si para prosseguir o 
caminho nas sendas já inicia-
das e atenta sempre às novi-
dades que o Espírito inspira-
rá com a sua presença. O tem-
po é sempre novo, porque to-
dos estamos abertos e cientes 
da sua disponibilidade para o 
Reino que desejamos conti-
nuar a construir sob a sua ba-
tuta, dirigindo esta orquestra 
arquidiocesana com orques-
tras menores nas dioceses vi-
zinhas e sufragâneas. Somos e 
vivemos com todos em sinto-
nia eclesial.

Feliz Natal. Boas festas.
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1. “Que formosos são sobre os 
montes os pés do mensageiro que 
anuncia a paz” (Is 52, 7)!

Estas palavras do profeta Isaías 
manifestam a consolação, o 
suspiro de alívio dum povo exilado, 
extenuado pelas violências e 
os abusos, exposto à infâmia 
e à morte. Sobre esse povo, 
assim se interrogava o profeta 
Baruc: “Por que estás tu em terra 
inimiga, envelhecendo num país 
estrangeiro? Contaminaste-te com 
os mortos, foste contado com os 
que descem ao Hades” (3,10-11). 
Para aquela gente, a chegada do 
mensageiro de paz significava a 
esperança dum renascimento dos 
escombros da história, o início dum 
futuro luminoso.

Ainda hoje o  caminho da paz – o 
novo nome desta, segundo São 
Paulo VI, é  desenvolvimento 
integral – permanece, 
infelizmente, arredio da vida real 
de tantos homens e mulheres 
e consequentemente da família 
humana, que nos aparece agora 
totalmente interligada. Apesar 
dos múltiplos esforços visando 
um diálogo construtivo entre 
as nações, aumenta o ruído 
ensurdecedor de guerras e 
conflitos, ao mesmo tempo que 
ganham espaço doenças de 
proporções pandémicas, pioram os 
efeitos das alterações climáticas e 
da degradação ambiental, agrava-
se o drama da fome e da sede e 
continua a predominar um modelo 
económico mais baseado no 
individualismo do que na partilha 
solidária. Como nos tempos dos 

antigos profetas, continua também 
hoje a elevar-se  o clamor dos 
pobres e da terra para implorar 
justiça e paz.

Em cada época, a paz é 
conjuntamente dádiva do Alto e 
fruto dum empenho compartilhado. 
De facto, há uma “arquitectura” 
da paz, onde intervêm as várias 
instituições da sociedade, e existe 
um “artesanato” da paz, que nos 
envolve pessoalmente a cada um 
de nós. Todos podem colaborar 
para construir um mundo mais 
pacífico partindo do próprio 
coração e das relações em família, 
passando pela sociedade e o meio 
ambiente, até chegar às relações 
entre os povos e entre os Estados.

Quero propor, aqui,  três 
caminhos para a construção 
duma paz duradoura. Primeiro, 
o  diálogo entre as gerações, 
como base para a realização 
de projectos compartilhados. 
Depois,  a educação, como factor 
de liberdade, responsabilidade e 
desenvolvimento. E, por fim,  o 
trabalho, para uma plena realização 
da dignidade humana. São três 
elementos imprescindíveis para 
tornar “possível a criação dum 
pacto social” [4], sem o qual se 
revela inconsistente todo o projecto 
de paz.

2. Dialogar entre gerações para 
construir a paz

Num mundo ainda fustigado 
pela pandemia, que tem causado 
tantos problemas, “alguns tentam 
fugir da realidade, refugiando-se 

em mundos privados, enquanto 
outros a enfrentam com violência 
destrutiva, mas, entre a indiferença 
egoísta e o protesto violento há 
uma opção sempre possível: o 
diálogo, [concretamente] o diálogo 
entre as gerações”.

Todo o diálogo sincero, mesmo 
sem excluir uma justa e positiva 
dialética, exige sempre uma 
confiança de base entre os 
interlocutores. Devemos voltar a 
recuperar esta confiança recíproca. 
A crise sanitária actual fez crescer, 
em todos, o sentido da solidão 
e o isolar-se em si mesmos. Às 
solidões dos idosos veio juntar-
se, nos jovens, o sentido de 
impotência e a falta duma noção 
compartilhada de futuro. Esta crise 
é sem dúvida aflitiva, mas nela 
é possível expressar-se também 
o melhor das pessoas. De facto, 
precisamente durante a pandemia, 
constatamos nos quatro cantos do 
mundo generosos testemunhos de 
compaixão, partilha, solidariedade.

Dialogar significa ouvir-se um 
ao outro, confrontar posições, 
pôr-se de acordo e caminhar 
juntos. Favorecer tudo isto entre 
as gerações significa amanhar o 
terreno duro e estéril do conflito e 
do descarte para nele se cultivar as 
sementes duma paz duradoura e 
compartilhada.

Enquanto o progresso tecnológico 
e económico frequentemente 
dividiu as gerações, as crises 
contemporâneas revelam a 
urgência da sua aliança. Se os 
jovens precisam da experiência 

DIÁLOGO ENTRE GERAÇÕES, 
EDUCAÇÃO E TRABALHO:
INSTRUMENTOS PARA 
CONSTRUIR UMA PAZ 
DURADOURA
Mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial da paz
1 de janeiro de 2022

existencial, sapiencial e espiritual 
dos idosos, também estes 
precisam do apoio, carinho, 
criatividade e dinamismo dos 
jovens.

Os grandes desafios sociais e 
os processos de pacificação não 
podem prescindir do diálogo entre 
os guardiões da memória – os 
idosos – e aqueles que fazem 
avançar a história – os jovens –; 
tal como não é possível prescindir 
da disponibilidade de cada um dar 
espaço ao outro, nem pretender 
ocupar inteiramente a cena 
preocupando-se com os seus 
interesses imediatos como se não 
houvesse passado nem futuro. A 
crise global que vivemos mostra-
nos, no encontro e no diálogo entre 
as gerações, a força motora duma 
política sã, que não se contenta 
em administrar o existente “com 
remendos ou soluções rápidas”, 
mas presta-se, como forma 
eminente de amor pelo outro, à 
busca de projectos compartilhados 
e sustentáveis.

Se soubermos, nas dificuldades, 
praticar este diálogo inter-geracional, 
“poderemos estar bem enraizados no 
presente e, daqui, visitar o passado 
e o futuro: visitar o passado, para 
aprender da história e curar as feridas 
que às vezes nos condicionam; 
visitar o futuro, para alimentar o 
entusiasmo, fazer germinar os 
sonhos, suscitar profecias, fazer 
florescer as esperanças. Assim 
unidos, poderemos aprender uns 
com os outros”. Sem as raízes, 
como poderiam as árvores crescer 
e dar fruto?



 QUINTA-FEIRA | 30 DE DEZEMBRO | 2021 // IGREJA VIVA 5

É suficiente pensar no cuidado da 
nossa casa comum, já que o próprio 
meio ambiente “é um empréstimo 
que cada geração recebe e deve 
transmitir à geração seguinte”. 
Por isso, devem ser apreciados e 
encorajados os numerosos jovens 
que se empenham por um mundo 
mais justo e atento à tutela da 
criação, confiada à nossa custódia. 
Fazem-no num misto de inquietude 
e entusiasmo, mas sobretudo com 
sentido de responsabilidade perante 
a urgente mudança de rumo, que 
nos é imposta pelas dificuldades 
surgidas da actual crise ética e 
sócio-ambiental.

Por outro lado, a oportunidade de 
construir, juntos, percursos de paz 
não pode prescindir da educação 
e do trabalho, lugares e contextos 
privilegiados do diálogo inter-
geracional: enquanto a educação 
fornece a gramática do diálogo 
entre as gerações, na experiência do 
trabalho encontram-se a colaborar 
homens e mulheres de diferentes 
gerações,  trocando entre  si 
conhecimentos,  experiências 
e  competências em vista  do 
bem comum.

3. A instrução e a educação como 
motores da paz

Nos últimos anos, diminuiu 
sensivelmente a nível mundial o 
orçamento para a instrução e a 
educação, vistas mais como despesas 
do que como investimentos; e, 
todavia, constituem os vectores 
primários dum desenvolvimento 
humano integral: tornam a pessoa 
mais livre e responsável, sendo 
indispensáveis para a defesa e 
promoção da paz. Por outras 
palavras, instrução e educação 
são os alicerces duma sociedade 
coesa, civil, capaz de gerar 
esperança, riqueza e progresso.

Ao contrário, aumentaram as 
despesas militares, ultrapassando 
o nível registado no termo 
da “guerra fria”, e parecem 
destinadas a crescer de maneira 
exorbitante.

Por conseguinte é oportuno 
e urgente que os detentores 
das responsabilidades 
governamentais elaborem 
políticas económicas que 
prevejam uma inversão na 
correlação entre os investimentos 
públicos na educação e os 
fundos para armamentos. Aliás, 
a busca dum real processo de 
desarmamento internacional só 
pode trazer grandes benefícios 
ao desenvolvimento dos povos 

e nações, libertando recursos 
financeiros para ser utilizados de 
forma mais apropriada na saúde, 
na escola, nas infra-estruturas, no 
cuidado do território, etc.

Faço votos de que o investimento 
na educação seja acompanhado 
por um empenho mais consistente 
na promoção da cultura do 
cuidado. Perante a fragmentação 
da sociedade e a inércia das 
instituições, esta cultura do 
cuidado pode-se tornar a 
linguagem comum que abate as 
barreiras e constrói pontes. “Um 
país cresce quando dialogam 
de modo construtivo as suas 
diversas riquezas culturais: 
a cultura popular, a cultura 
universitária, a cultura juvenil, 
a cultura artística e a cultura 
tecnológica, a cultura económica 
e a cultura da família, e a cultura 
dos meios de comunicação”. 
É necessário, portanto, forjar 
um novo paradigma cultural, 
através de “um pacto educativo 
global para e com as gerações 
jovens, que empenhe as famílias, 
as comunidades, as escolas e 
universidades, as instituições, 
as religiões, os governantes, a 
humanidade inteira na formação 
de pessoas maduras”. Um 
pacto que promova a educação 
para a ecologia integral, 
segundo um modelo cultural 
de paz, desenvolvimento e 
sustentabilidade, centrado na 
fraternidade e na aliança entre os 
seres humanos e o meio ambiente.

Investir na instrução e educação 
das novas gerações é a estrada 
mestra que as leva, mediante uma 
específica preparação, a ocupar 
com proveito um justo lugar no 
mundo do trabalho. 

4. Promover e assegurar o 
trabalho constrói a paz

O trabalho é um factor 
indispensável para construir e 
preservar a paz. Aquele constitui 
expressão da pessoa e dos seus 
dotes, mas também compromisso, 
esforço, colaboração com outros, 
porque se trabalha sempre com ou 
para alguém. Nesta perspectiva 
acentuadamente social, o trabalho 
é o lugar onde aprendemos a dar 
a nossa contribuição para um 
mundo mais habitável e belo.

A pandemia Covid-19 agravou a 
situação do mundo do trabalho, 
que já antes se defrontava com 
variados desafios. Faliram 
milhões de actividades 
económicas e produtivas; os 

trabalhadores precários estão 
cada vez mais vulneráveis; muitos 
daqueles que desempenham 
serviços essenciais são ainda 
menos visíveis à consciência 
pública e política; a instrução à 
distância gerou, em muitos casos, 
um retrocesso na aprendizagem e 
nos percursos escolásticos. Além 
disso, os jovens que assomam ao 
mercado profissional e os adultos 
precipitados no desemprego 
enfrentam hoje perspetivas 
dramáticas.

Particularmente devastador foi 
o impacto da crise na economia 
informal, que muitas vezes 
envolve os trabalhadores 
migrantes. Muitos deles – como 
se não existissem – não são 
reconhecidos pelas leis nacionais; 
vivem em condições muito 
precárias para eles mesmos e suas 
famílias, expostos a várias formas 
de escravidão e desprovidos 
dum sistema de segurança 
social que os proteja. Para além 
disso, actualmente apenas um 
terço da população mundial em 
idade laboral goza dum sistema 
de protecção social ou usufrui 
dele apenas de forma limitada. 
Em muitos países, crescem 
a violência e a criminalidade 
organizada, sufocando a liberdade 
e a dignidade das pessoas, 
envenenando a economia e 
impedindo que se desenvolva o 
bem comum. A resposta a esta 
situação só pode passar por uma 
ampliação das oportunidades de 
trabalho digno.

Com efeito o trabalho é a base 
sobre a qual se há-de construir a 
justiça e a solidariedade em cada 
comunidade. Por isso, “não se 
deve procurar que o progresso 
tecnológico substitua cada 
vez mais o trabalho humano: 
procedendo assim, a humanidade 
prejudicar-se-ia a si mesma. O 
trabalho é uma necessidade, faz 
parte do sentido da vida nesta 
terra, é caminho de maturação, 
desenvolvimento humano e 
realização pessoal”. Temos de 
unir as ideias e os esforços para 
criar as condições e inventar 
soluções a fim de que cada ser 
humano em idade produtiva 
tenha a possibilidade, com o seu 
trabalho, de contribuir para a vida 
da família e da sociedade.

Como é urgente promover em 
todo o mundo condições laborais 
decentes e dignas, orientadas para 
o bem comum e a salvaguarda da 
criação! É necessário garantir e 
apoiar a liberdade das iniciativas 

empresariais e, ao mesmo tempo, 
fazer crescer uma renovada 
responsabilidade social para que 
o lucro não seja o único critério-
guia.

Nesta perspectiva, devem 
ser estimuladas, acolhidas e 
sustentadas as iniciativas, a 
todos os níveis, que solicitam as 
empresas a respeitar os direitos 
humanos fundamentais de 
trabalhadoras e trabalhadores, 
sensibilizando nesse sentido não 
só as instituições, mas também 
os consumidores, a sociedade 
civil e as realidades empresariais. 
Estas, quanto mais cientes estão 
da sua função social, tanto mais 
se tornam lugares onde se cultiva 
a dignidade humana, participando 
por sua vez na construção da paz. 
Sobre este aspecto, a política 
é chamada a desempenhar um 
papel activo, promovendo um 
justo equilíbrio entre a liberdade 
económica e a justiça social. 
E todos aqueles que intervêm 
neste campo, a começar pelos 
trabalhadores e empresários 
católicos, podem encontrar 
orientações seguras na Doutrina 
Social da Igreja.

Queridos irmãos e irmãs! 
Enquanto procuramos unir os 
esforços para sair da pandemia, 
quero renovar os meus 
agradecimentos a quantos se 
empenharam e continuam a 
dedicar-se, com generosidade e 
responsabilidade, para garantir 
a instrução, a segurança e tutela 
dos direitos, fornecer os cuidados 
médicos, facilitar o encontro entre 
familiares e doentes, garantir 
apoio económico às pessoas 
necessitadas ou desempregadas. 
E asseguro, na minha oração, a 
lembrança de todas as vítimas e 
suas famílias.

Aos governantes e a quantos 
têm responsabilidades políticas 
e sociais, aos pastores e aos 
animadores das comunidades 
eclesiais, bem como a todos 
os homens e mulheres de 
boa vontade, faço apelo para 
caminharmos, juntos, por estas 
três estradas: o diálogo entre as 
gerações, a educação e o trabalho. 
Com coragem e criatividade. Oxalá 
sejam cada vez mais numerosas 
as pessoas que, sem fazer rumor, 
com humildade e tenacidade, 
se tornam dia a dia artesãs de 
paz. E que sempre as preceda e 
acompanhe a bênção do Deus da 
paz!

Vaticano, 8 de Dezembro de 2021
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Is 42, 1-4.6-7  
Leitura do Livro de Isaías
Diz o Senhor: “Eis o meu servo, a quem 
Eu protejo, o meu eleito, enlevo da minha 
alma. Sobre ele fiz repousar o meu espírito, 
para que leve a justiça às nações. Não 
gritará, nem levantará a voz, nem se fará 
ouvir nas praças; não quebrará a cana 
fendida, nem apagará a torcida que ainda 
fumega: proclamará fielmente a justiça. 
Não desfalecerá nem desistirá, enquanto 
não estabelecer a justiça na terra, a 
doutrina que as ilhas longínquas esperam. 
Fui Eu, o Senhor, que te chamei segundo a 
justiça; tomei-te pela mão, formei-te e fiz 
de ti a aliança do povo e a luz das nações, 
para abrires os olhos aos cegos, tirares do 
cárcere os prisioneiros e da prisão os que 
habitam nas trevas”.   
    
Salmo responsorial
Salmo 28 (29), 1a.2.3ac-4.3b.9b-10 (R. 11b)    
Refrão: O Senhor abençoará o seu povo 
na paz.  

LEITURA II Actos 10, 34-38
Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias, Pedro tomou a palavra 
e disse: “Na verdade, eu reconheço que 
Deus não faz acepção de pessoas, mas, 
em qualquer nação, aquele que O teme 
e pratica a justiça é-Lhe agradável. Ele 
enviou a sua palavra aos filhos de Israel, 
anunciando a paz por Jesus Cristo, que 
é o Senhor de todos. Vós sabeis o que 
aconteceu em toda a Judeia, a começar 
pela Galileia, depois do baptismo que 
João pregou: Deus ungiu com a força do 
Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que 

“Enquanto orava, o céu abriu-se”

itinerário

vos-á com o Espírito Santo e com o fogo”.
O Espírito Santo faz muito mais do que 
a água, coloca o divino e o humano em 
comunhão. O mesmo fogo de amor que 
concebeu no seio de Maria e inundou de 
luz a manjedoura de Belém, uniu para 
sempre o humano e o divino, e agora, pelo 
baptismo, consagra-nos como filhas e 
filhos amados de Deus, herdeiros da vida 
eterna.
«O céu abriu-se” é para dizer que se abriu 
o coração de Deus. E quanto isso acontece, 
quando se abre o coração do Pai, surge o 
Espírito Santo e a ‘voz’ que identifica Jesus 
Cristo como Filho muito amado, e hoje nos 
identifica como filhos muito amados.
O episódio narrado no evangelho é uma 
declaração pública deste processo da 
participação humana na filiação divina. 
Com Jesus Cristo, ser baptizado é 
compreender que toda a nossa existência 
surge do amor, é sustentada pelo amor 
e tem como finalidade o amor. Que pena 
quando pensamos apenas no baptismo 
como purificação do pecado!
Quem pensa que viver o baptismo e ser 
católico é cumprir uma série de regras 
estabelecidas pela Igreja está muito 
enganado. O cristão é aquele que, tendo 
feito a profunda experiência de ser filho 
amado de Deus, sente também o forte 
desejo de amar a Deus e de o tornar visível 
no amor aos irmãos. Viver o baptismo 
e ser católico é um compromisso de 
autêntica fraternidade.
A Carta a Tito recorda que «Deus 
derramou abundantemente o Espírito 
sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso 
Salvador”. E acrescenta que o amor de 
Deus se manifesta em nós «pelo baptismo 
da regeneração e renovação do Espírito 
Santo”.

Sem o Espírito, não haverá Sínodo 
O Espírito Santo é o verdadeiro 
protagonista da vida. Sendo o princípio 

passou fazendo o bem e curando todos os 
que eram oprimidos pelo demónio, porque 
Deus estava com Ele”. 
  
EVANGELHO Lc 3, 15-16.21-22 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas 
Naquele tempo, o povo estava na 
expectativa e todos pensavam em seus 
corações se João não seria o Messias. João 
tomou a palavra e disse-lhes: “Eu baptizo-
vos com água, mas vai chegar quem é mais 
forte do que eu, do qual não sou digno 
de desatar as correias das sandálias. Ele 
baptizar-vos-á com o Espírito Santo e com 
o fogo”. Quando todo o povo recebeu o 
baptismo, Jesus também foi baptizado; e, 
enquanto orava, o céu abriu-se e o Espírito 
Santo desceu sobre Ele em forma corporal, 
como uma pomba. E do céu fez-se ouvir 
uma voz: “Tu és o meu Filho muito amado: 
em Ti pus toda a minha complacência”. 

REFLEXÃO
Um salto da infância para a idade adulta 
permite-nos celebrar, neste domingo, 
o Baptismo de Jesus. Acontecimento 
propedêutico, que confirma a ‘epifania’ 
ou manifestação do Messias. Sim, Jesus 
Cristo está no meio de vós, «Ele baptizar-
vos-á com o Espírito Santo”.

“Ele baptizar-vos-á com o Espírito 
Santo”
Usamos o termo ‘baptismo’ para referir 
o início de algo novo na nossa vida. A 
tradição do baptismo, como ritual de 
purificação e de iniciação, é uma prática 
ancestral descrita em várias culturas. Há, 
porém, uma novidade introduzida por 
Jesus Cristo: a consagração pelo Espírito 
Santo. Declara João Baptista: «Eu baptizo-
vos com água, mas vai chegar quem é 
mais forte do que eu […]. Ele baptizar-

vital, é também o caminho para 
reencontrar a vida. Por isso, falamos de 
regeneração e de renovação. É o maior 
desafio deste momento histórico: a 
regeneração pessoal e a renovação da 
Igreja.
Esta ‘série’ quer despertar o 
protagonismo do Espírito, na vida 
pessoal e comunitária. Estamos em 
caminhada sinodal, um verdadeiro teste 
à nossa disponibilidade em acolher o 
dinamismo vital do Espírito Santo.
O Sínodo não é uma recolha de opiniões 
ou uma votação. Lembra o Papa 
Francisco que sem o Espírito, não haverá 
Sínodo. Precisamos de o acolher como 
protagonista, permitir que seja nosso 
companheiro, na oração e na escuta, no 
diálogo e no discernimento dos sinais dos 
tempos.
Reflexão preparada por Laboratório 
da Fé in www.laboratoriodafe.pt

Semear caridade
Acólitos
O acólito é aquele que segue, mas também 
aquele que precede no caminho. Ao 
encabeçar uma procissão, os acólitos 
devem ter a atitude de quem proclama: “Vai 
chegar depois de mim quem é mais forte 
do que eu, diante do qual eu não sou digno 
de me inclinar para desatar as correias das 
suas sandálias”. É claro que quem deve 
proclamar ainda com mais veemência esta 
frase de João Baptista é o presidente da 
celebração.

Leitores
A vinda do Espírito traduz-se pela escuta 
de uma voz vinda do céu que proclama a 
divindade de Jesus. Ao dar voz à Palavra 
de Deus, o leitor torna-se instrumento da 
vinda do Espírito Santo sobre a assembleia 
reunida. Através de todas a leituras que são 
feitas ao longo do ano, é sempre a mesma 

BAPTISMO do senhor Natal

A festa do Baptismo do Senhor ajuda-nos a fazer memória da 
nossa identidade cristã e da nossa missão como discípulos de 
Jesus. Por isso, vamos retomar elementos simbólicos do Baptismo, 
colocando o Círio Pascal em destaque, junto do qual estará uma 
tina com água. Podemos fazem pender sobre a tina umas fitas cor 
de fogo. Não podemos esquecer de destacar a palavra “Escutar” da 
caminhada “Gestação”. IL
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“Enquanto orava, o céu abriu-se”

voz vinda do Céu que diz pelas Escrituras: 
“Este é o meu Filho muito amado, em Ti 
pus toda a minha complacência”.

Ministros Extraordinários 
da Comunhão
No baptismo de Jesus, somos chamados 
a recordar o nosso próprio batismo e 
a dignidade a que fomos chamados. 
Exercer qualquer ministério na Igreja 
nunca é dignidade maior do que a de 
ser baptizado. A cada baptizado Deus 
diz: “Eis o meu servo, a quem Eu protejo, 
o meu eleito, enlevo da minha alma. 
Sobre ele fiz repousar o meu espírito”. 
Ser ministro é ter consciência dessa 
dignidade partilhada com todos os 
irmãos fé.

Músicos
Quem canta ora é a voz dos homens 
que se eleva para Deus, ora é a voz de 
Deus que se faz ouvir dos céus para 
relevar aos homens aquilo que lhes 
seria inimaginável se Deus não o tivesse 
revelado. Quem poderia discernir 
naquele homem que desceu ao rio Jordão 
o Filho muito amado do Pai se a voz do 

céu o não tivesse proclamado? Pela sua 
voz, acedemos aos tesouros insondáveis 
da fé que o canto proclama.

Celebrar em comunidade
Ministério da presidência
Na festa do Baptismo do Senhor, 
procurar-se-á valorizar o ministério do 
presidente da celebração, como aquele 
que está em primeiro lugar no serviço da 
comunidade cristã. Para isso, dar-se-á 
relevo aos tempos de silêncio, sobretudo 
depois do convite para as orações 
presidenciais. Também seria importante 
que o presidente da celebração cantasse 
as partes da celebração que lhe 
competem, num verdadeiro serviço à 
solenidade que é celebrada.

Rito da Aspersão
Para fazer memória da nossa 
identidade baptismal, como filhos 
de Deus e discípulos missionários de 
Jesus, far-se-á, nesta celebração, o 
rito de aspersão da água, conforme 
está previsto no Missal Romano, 
substituindo assim o rito da preparação 

penitencial.

Liturgia da Palavra
Antes da proclamação da Palavra, 
sugere-se a predisposição dos corações 
para a escuta com um longo tempo de 
silêncio. No final da proclamação do 
Evangelho, apresenta-se o Evangeliário 
à assembleia e entoa-se uma antífona 
apropriada. Segue-se novo tempo de 
silêncio antes da homilia. 

Evangelho para a vida
A festa do Baptismo do Senhor leva-nos 
a fazer memória da nossa condição de 
baptizados e, por conseguinte, de filhos 
de Deus Pai e de discípulos missionários 
do Seu Filho, Jesus Cristo, sob a acção do 
Espírito Santo.
A qualidade de serviço, que somos 
chamados a implementar na nossa vida, 
não é escravatura, mas acolhimento 
livre e generoso do projecto de vida e 
de felicidade que Deus tem para cada 
um de nós. Não pode haver cristão 
sem caridade, pelo que será necessário 
continuar a orar e a suplicar a acção do 
Espírito Santo, para vivermos horizontes 

renovados pela terceira virtude teologal. 
Porque a água é elemento fundamental 
da vida humana e da nossa condição de 
baptizados, cuidemos da Casa Comum, 
protegendo-a!

Profissão de fé
Como memória do nosso Baptismo, que 
nos configura como filhos amados de 
Deus, à semelhança da revelação em Jesus, 
façamos a profissão de fé na sua fórmula 
baptismal.

Oração Universal
Irmãs e irmãos em Cristo: celebrando o 
Batismo de Jesus, o Filho muito amado 
de Deus Pai, oremos pelas pessoas de 
toda a terra, dizendo (ou: cantando), 
confiadamente:
R. Deus de misericórdia, confirmai-nos no 
vosso Espírito.

1. Pela santa Igreja, mãe dos cristãos, 
pelos ministros da Palavra e do Batismo e 
pelos que renascem da água e do Espírito, 
oremos.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Pai, Filho, Espírito Santo – A. Cartageno
— Rito da Aspersão: Vós que fostes baptizados em Cristo 
– F. Santos
— Glória: Glória a Deus nas alturas – F. Silva
— Apresentação dos dons: Águas das fontes – A. Cartageno  
— Comunhão: Porque somos filhos de Deus – A. Cartageno
— Final: O amor de Deus repousa em mim – M. Luís

Eucologia
Orações presidenciais e Prefácio: Orações 
presidenciais e prefácio próprios da celebração 
do Batismo do Senhor (Missal Romano, 153-154)
Oração Eucarística: Oração Eucarística III (Missal 
Romano, 529ss)

Sair em missão de amar
Família: Visitar o álbum de fotografias do 
Baptismo. Colocar em destaque a toalha, 
acender a vela e rezar o Credo. Pedir a um 
mais velho da família que conte uma história 
da sua vida de fé. (Há também sugestões 
para a Catequese, os Jovens e as Escolas, que 
podem ser consultadas na versão completa da 
preparação da Liturgia em formato digital.)

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

Livraria diário do minho

Fale connosco no
Director: Damião A. Gonçalves Pereira · Coordenação: Departamento Arquidiocesano da Comunicação Social 
(Pe. Paulo Terroso, Pe. Tiago Freitas, Flávia Barbosa, João Pedro Quesado) · 
Design: Diário do Minho · Contacto: comunicacao@arquidiocese-braga.pt

Em Depois de Deus, Peter Sloterdijk 
enumera as consequências da armação 

de que “Deus morreu”, abarcando 
nessa análise a teologia e a filosofia 

atuais, assim como a política e os 
progressos registados na cultura, na 

ciência e na tecnologia.

Depois de Deus
Peter Sloterdijk

18,5€

Compre online em 
www.livrariadm.pt

10% 
Desconto*

* Na entrega deste cupão. 
Campanha válida de 30 de Dezembro de 2021 

a 6 de Janeiro de 2022.

Agenda

ESPAÇO VITA
ESPAÇO VITADIA DO COORDENADOR21H30

8
Jan

BASÍLICA  
BASÍLICA  

DOS CONGREGADOS
DOS CONGREGADOSRÉVEILLON  DA PAZ22H30

31
dez

Formação contínua e Recondução de MEC 
a 15 de janeiro
As Zonas Pastorais da Cidade 
e Este e do Cávado, no Arci-
prestado de Braga, vão orga-
nizar uma manhã de forma-
ção para todos os Ministros 
Extraordinários da Comunhão 
(MEC) no próximo dia 15 de 
Janeiro.
A formação é das 09h00 às 
12h00, no auditório S. Frutuo-
so, Rua D. Afonso Henriques.

Cripta do Sameiro tem novo sacrário

A Cripta do Santuário do Sa-
meiro, em Braga, tem, desde 
o dia 8 de Dezembro, um no-
vo sacrário, denominado “Sa-
grado Coração” e concebido 
pelo artista Jacques Ruela.
A peça está colocada no es-
paço da capela-mor, fazen-
do contraponto à imagem de 
Nossa Senhora do Samei-
ro. Concebida em madeira de 
kambala escura, tem um for-
mato retangular, é remata-
da superiormente por um pe-
queno crucifixo e, na porta do 
sacrário, sobressai uma cus-
tódia, com o receptáculo ra-
diante, os vidros da radiação 
iluminados por luzes escon-
didadas por detrás do recep-
táculo e que podem mudar de 
cor conforme a solenidade ou 
tempo litúrgico que se vive.
Da porta do sacrário emer-
gem duas mãos abertas, em 
postura de entrega, que se-
guram um coração (em pedra 
de sal), iluminado interior-
mente com uma cor verme-
lha, dando “um aspecto real 
a esse símbolo eloquente do 
amor infinito de Deus por to-
dos nós”, explica a Confraria 

de Nossa Senhora da Con-
ceição do Monte Sameiro em 
comunicado.
A porta do sacrário tem a for-
ma de ogiva romana, com 
uma escultura em baixo rele-
vo, da autoria de Pedro César 
Teles, a representar um peli-
cano a dar de comer às suas 
crias.
A Confraria do Sameiro dei-
xou ainda um agradecimento 
ao mesário Fernando Araújo, 
que custeou o investimento 
neste novo sacrário.

Na mesma acção de forma-
ção, será feita a Recondução de 
todos os MEC que tenham si-
do nomeados há três anos ou 
mais. Para o efeito, todos de-
vem entregar na Cúria Arqui-
diocesana, até ao final deste 
mês de Dezembro, o impresso 
próprio devidamente preenchi-
do e assinado pelo MEC e pelo 
seu pároco ou capelão.


