
QUINTA-FEIRA / 16 DE SETEMBRO / 2021 WWW.ARQUIDIOCESE-BRAGA.PT

E
st

e
 s

u
p

le
m

e
n

to
 f

a
z
 p

a
rt

e
 i

n
te

g
ra

n
te

 d
a
 e

d
iç

ã
o

 n
.º

 3
2

9
5

7
 d

o
 D

iá
ri

o
 d

o
 M

in
h

o
. 
N

ã
o

 p
o

d
e

 s
e

r 
v
e

n
d

id
o

 s
e

p
a
ra

d
a
m

e
n

te
.

ENTREVISTA 

 "CANTAR EM CORO 
 AJUDA A UM BOM 
 CRESCIMENTO" 
 ANDRÉ CARVALHO 
 PUERI CANTORES DA SÉ DE BRAGA 
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Suicídio, palavra proibida

Carla Rodrigues
advogada

"Cinco minutos antes da morte da pessoa que amamos somos 
uma pessoa, cinco minutos depois da morte somos outra. Per-
di o futuro e grande parte da minha identidade". Anna Wes-
terlund, viúva do actor Pedro Lima, falou emocionada, numa 

entrevista intimista, sobre a morte do seu marido. Aquele que é o 
grande amor da sua vida suicidou-se, em Junho de 2020. Deixou 
mulher, filhos, amigos, família, emprego e projectos. Com uma vi-
da familiar estável, feliz, unida e saudável, sem aparentes proble-
mas financeiros, com amigos que o ama(va)m verdadeiramente, 
Pedro Lima não sobreviveu a uma depressão de longa data, que 
a dada altura, quiçá agravada pela pandemia e pelo isolamento, 
assumiu uma “expressão galopante” (conforme palavras de Anna 
Westerlund). 

Estamos a falar de quê? De saúde mental, de depressão, de sui-
cídio, encarados como temas tabu, como um sinal de fraqueza. 
Durante séculos os doentes mentais foram mal tratados, estigma-
tizados, como que padecendo de um defeito, de uma culpa, co-
mo se esta doença fosse uma opção para os fracos, chegando mes-
mo a ser encarada como um castigo de Deus. Mas a verdade, é 
que esta doença não escolhe idade, classe social, saldo bancário ou 
grau académico. Esta doença existe! E como qualquer outra doen-
ça “ataca” as pessoas, fragilizando a saúde, bem-estar, equilíbrio 
e qualidade da vida emocional, Sejamos realistas, a história tem 
falado de nomes, com grandes obras reconhecidas no palco in-
ternacional e com doenças mentais, muitos deles com conheci-
dos surtos de depressão e psicóticos, como é o caso de Ernest He-
mingway, Churchill, Roosevelt e Vicent Van Gogh. Ter uma doen-
ça mental não é uma vergonha nem nos define enquanto pessoas. 
Consultar um psiquiatra ou um psicólogo não é e não pode conti-
nuar a ser visto como uma vergonha, como uma fraqueza. 

“Setembro Amarelo” é uma campanha internacional de cons-
ciencialização para a prevenção do suicídio. O objectivo é chamar 
a atenção das pessoas, falar abertamente sobre o assunto como se 
fala de outras doenças, sem vergonhas, sem culpas, sem estigmas 
ou tabus. A saúde mental não é o parente pobre da saúde. A saú-
de mental comporta as dores da alma, as inseguranças e fantasmas 
que assaltam a nossa mente. A saúde mental comporta as dores 
que teimamos em esconder, os gritos que teimamos em silenciar, 
as lágrimas que teimamos em secar. A saúde mental é toda uma 
tempestade interior que ensombrece os dias e as noites, que se-
questra a vontade de viver, que ceifa a esperança. É um poço fun-
do e escuro do qual muitas pessoas não conseguem se libertar.  

É urgente falar de suicídio. É urgente prevenir o suicídio, prin-
cipal causa de morte das crianças e jovens adultos. Por isso, trans-
crevendo as palavras de Teresa Roque, “da próxima vez que al-
guém se aproximar de si em busca de apoio, pelo amor de Deus, 
não lhe dê um sermão pedindo-lhe que pense em “todas as coisas 
maravilhosas que tem na sua vida” ou não o aconselhe a “muito 
simplesmente ultrapassar o problema”. Isto é o mesmo que dizer 
a um paraplégico para parar de reclamar, meter pés ao caminho 
e correr a maratona. Ouça-o, apoie-o, tente conseguir-lhe alguma 
assistência, mas, acima de tudo, aceite-o como o indivíduo incrível 
e único que é. Afinal, todos nós temos um pouco de louco, a nossa 
parcela de “peculiaridades”.”

OVaticano, ciente dos efeitos 
da pandemia de Covid-19 no 
sector do Turismo, aderiu ao 
tema escolhido pela Organi-

zação Mundial do Turismo para es-
te ano: “Turismo para o crescimento 
inclusivo”. Assim o afirmou o prefei-
to do Dicastério para a Promoção do 
Desenvolvimento Humano Integral, o 
Cardeal Peter Turkson, com a mensa-
gem que preparou para o Dia Mun-
dial do Turismo, que se celebra todos 
os anos no dia 27 de Setembro.

“Por ocasião do Dia Mundial do 
Turismo de 2021, o Dicastério para a 
Promoção do Desenvolvimento Hu-
mano Integral reconhece o grave im-
pacto da pandemia de Covid-19 sobre 
as empresas e os trabalhadores envol-
vidos neste sector, em particular so-
bre os trabalhadores a tempo parcial 
e os trabalhadores mal remunerados 
que recebem subsídios do Estado, as-
sim como os trabalhadores que se en-
contram sem nenhum apoio financei-
ro”, afirmou na sua mensagem.

O Cardeal lembrou também que, 
durante o seu pontificado, o Papa 
Francisco “exortou com frequência 
os fiéis católicos e todas as pessoas de 
boa vontade a irem além dos dados 
económicos para encontrar a pessoa 
em dificuldade” e, a partir daí, “exer-
cerem a criatividade que permite en-
contrar soluções para um impasse; in-
vocarem a dignidade humana diante 
da rigidez da burocracia e promove-
rem o bem-estar social e económico 
de toda a humanidade, oferecendo a 
cada pessoa a oportunidade de procu-
rar o seu próprio desenvolvimento”.

“Antes da pandemia de Covid-19, 
o Santo Padre fez um apelo a toda a 
família humana porque não podemos 

INTERNACIONAL

Vaticano junta-se à Organização 
Mundial de Turismo por um 

“crescimento inclusivo”

voltar às falsas certezas das estruturas 
políticas e económicas que tínhamos 
antes da crise”, recordou Turkson.

Em vez disso, o Cardeal defendeu 
que “são necessários sistemas econó-
micos que permitam a todos ter aces-
so aos frutos da criação, às necessi-
dades básicas da vida: terra, casa e 
trabalho”.

“Este é, de facto, o tipo de cresci-
mento inclusivo ou, na linguagem da 
Doutrina Social da Igreja, de desen-
volvimento humano integral, que o 
Dicastério quer promover por oca-
sião deste Dia Mundial do Turismo”, 
afirmou.

O prelado explicou que o cresci-
mento inclusivo diz respeito ao de-
senvolvimento individual e que con-
templa todas as dimensões da pessoa, 
respeitando igualmente a Terra, ou 
“a casa comum”.“A pandemia fez-nos 
perceber que estamos ligados uns aos 
outros. O Turismo num país também 
é afectado se as pessoas noutros paí-
ses não puderem viajar devido a res-
trições de saúde”, apontou.

O Cardeal sublinhou ainda a ne-
cessidade de “uma abordagem in-
clusiva do Turismo” e de resistên-
cia “às tentações do individualis-
mo e do nacionalismo que são de-
masiado frequentes na sociedade 
contemporânea”.

“Só assim seremos capazes de evi-
tar a variante do vírus que se espa-
lha quando fomentamos uma econo-
mia doente que permite a uns poucos 
muito ricos possuírem mais do que 
o resto da humanidade, e quando os 
padrões de produção e consumo des-
troem o planeta”, concluiu, pedindo a 
promoção de uma economia justa e 
inclusiva.

Leia a notícia completa em www.diocese-braga.pt/
revistaimprensainternacional/noticia/30075/
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Papa francisco

14 DE SETEMBRO 2021 · Para tornar 
grande a vida, precisamos de amor e 
heroísmo. Olhemos para Jesus, con-
templemos o Crucifixo: um amor 
sem limites e a coragem de dar a vi-
da até ao fim, sem meias medidas. 
#ViagemApostólica

15 DE SETEMBRO 2021 · Nossa Senho-
ra Das Dores, ao pé da cruz, não foge 
da dor. Fica, com o rosto marcado pe-
las lágrimas, mas com a fé de quem 
sabe que, no seu Filho, Deus trans-
forma o sofrimento e vence a morte. 
#ViagemApostólica

Ano Inaciano

Papa concede 
indulgência plenária
A Santa Sé vai conceder a indulgência plenária 
aos fiéis que visitarem uma das igrejas jubilares 
designadas – da Companhia de Jesus (ou confia-
da aos jesuítas) –, acederem ao sacramento da 
reconciliação e da eucaristia e rezarem pelas in-
tenções do Papa.
A graça especial poderá ser recebida pelos fiéis 
até finais de Julho de 2022 e acontece porque os 
jesuítas em todo o mundo celebram o Ano Ina-
ciano, que assinala os 500 anos da conversão de 
Santo Inácio de Loyola.
A possibilidade de receber esta graça especial foi 
solicitada pelo Superior Geral dos Jesuítas, o Pe. 
Arturo Sosa, ao Papa Francisco, que entendeu 
concedê-la aos fiéis por se tratar de um meio que 
poderá ajudá-los a progredir na sua conversão 
espiritual.
As igrejas jubilares onde os fiéis podem cumprir 
esta devoção são a Capela do Imaculado Coração 
de Maria (Soutelo, Braga), Igreja de S. Paulo (Bra-
ga), Igreja do Colégio das Caldinhas, nas Caldas 
da Saúde (Santo Tirso), Igreja de Nossa Senho-
ra de Fátima (Porto), Igreja do Sagrado Coração 
de Jesus (Covilhã), Igreja da Sé Nova de Coimbra 
(Coimbra), Igreja de São Roque (Lisboa) e Igreja 
de São Francisco Xavier (Pragal).

opinião

Regresso do medo

Paulo aido
Fundação AIS

No mesmo dia em que 
no Afeganistão se po-
deria celebrar o 102º 
aniversário da inde-

pendência do país do domí-
nio britânico, a 19 de Agosto 
–, foi declarado pelo porta-
-voz dos Talibãs o Emirato Is-
lâmico. Uma declaração que 
faz temer o pior no que diz 
respeito à liberdade religiosa 
neste país…

É o regresso ao medo. 
Com a chegada ao poder dos 
Talibãs, ninguém esconde o 
receio de que o país regres-
se aos tempos negros da vio-
lência, perseguição e obscu-
rantismo que marcaram os 
anos em que estes radicais is-
lâmicos detiveram o poder no 
Afeganistão. Thomas Heine-
-Geldern, presidente executi-
vo da Fundação AIS, foi uma 
das primeiras personalidades 
a expressar a profunda preo-
cupação com o que pode sig-
nificar a declaração de um 
Emirado Islâmico. Basta lem-
brar o governo anterior, entre 
os anos de 1996 e 2001, quan-
do os Talibãs impuseram em 

todo o país uma versão estrita 
da lei islâmica. “Podemos es-
perar que o Islão sunita seja a 
religião oficial, que seja rein-
troduzida a ‘sharia’ e que se-
jam revogadas as liberdades e 
os direitos fundamentais, in-
cluindo a liberdade religiosa, 
que têm sido tão difíceis de 
alcançar nos últimos 20 anos”, 
disse Heine-Geldern num 
breve comunicado emitido na 
sede internacional da institui-
ção, na Alemanha.

Para a Fundação AIS, na-
da disto surpreende. No seu 
recente Relatório sobre a Li-
berdade Religiosa no Mun-
do, publicado em Abril deste 
ano, dá-se conta de que o Afe-
ganistão sempre esteve entre 
os países que mais violam a 
liberdade religiosa como um 
direito fundamental. O Rela-
tório enfatiza o facto de que, 
especialmente nos últimos 
três anos, houve um crescen-
do de ataques a locais de cul-
to, a líderes religiosos e a fiéis. 
O presidente da Fundação 
AIS diz que a constatação des-
tes factos não deixa muito es-
paço para qualquer esperança. 
“Todos aqueles que não abra-
çam as visões islâmicas extre-
mistas dos Talibãs estão em 
perigo, até mesmo os sunitas 
moderados.” O perigo de que 
fala Thomas Heine-Geldern 
inclui os xiitas, que represen-
tam cerca de 10 por cento da 
população, a pequena comu-
nidade cristã e todas as ou-
tras minorias religiosas. Todas 
elas, prevê este responsável da 
AIS, “sofrerão uma opressão 
ainda maior”.

Imagens de desespero
A conquista do poder pe-

los Talibãs, poderá ser um 
incentivo também para ou-
tros grupos radicais existentes 
noutros países, noutras latitu-
des. O presidente executivo 
da Fundação AIS alerta tam-
bém para isso e para as con-
sequências dramáticas que 
poderão daí advir para algu-
mas comunidades religiosas, 
nomeadamente os cristãos. A 
chegada ao poder dos Talibãs, 
diz Heine-Geldern, “acabará 
por funcionar também como 
um íman para grupos islâmi-
cos radicais mais pequenos, 
criando uma nova constela-
ção de facções terroristas que 
podem suplantar formações 
históricas como a Al-Qaeda e 
o Estado Islâmico”. “Entre ou-
tras áreas, estamos preocupa-
dos com o Paquistão, a Pales-
tina e a província de Idlib na 
Síria. A situação dos cristãos e 
de outras comunidades reli-
giosas minoritárias que já so-
frem discriminação nesses lu-
gares vai deteriorar-se ainda 
mais”, acrescenta.

Para a Fundação AIS é im-
portante que a comunida-
de internacional se manifeste 
em defesa dos direitos huma-
nos de todos os cidadãos do 
Afeganistão. As imagens que 
têm corrido mundo de milha-
res de pessoas desesperadas a 
procurarem abandonar o país 
num ambiente de caos na ci-
dade de Cabul, não nos pode 
deixar indiferentes. No Afega-
nistão estão registados apenas 
200 católicos. Todos eles estão 
agora em risco.
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[Igreja Viva] Como é que sur-
giu a ideia de formar os Pueri 
Cantores da Sé de Braga?
[André Carvalho] A ideia sur-
giu de uma vontade já expres-
sa há algum tempo por parte 
do senhor arcebispo D. Jorge, 
que já tinha visto esse tipo de 
coro em muitas catedrais pela 
Europa fora e gostava de ver, 
também na nossa catedral, 
um grupo de pueri cantores. 
Já havia sido falado com o se-
nhor cónego Hermenegildo 
há algum tempo, mas os con-
tratempos da pandemia fize-
ram atrasar o início do pro-
jecto. Agora queremos avan-
çar com a iniciativa, e a partir 
de Outubro vamos começar 
as actividades.

[Igreja Viva] Tem havido in-
teresse dos pais e crianças, já 
tiveram muitas inscrições?
[André Carvalho] Já temos ti-
do algumas inscrições, já te-
mos tido algum interesse por 
parte de algumas crianças. 
Agora, na segunda quinze-
na de Setembro, vamos fazer 
umas visitas às escolas cató-
licas da zona da Arquidioce-
se, vamos distribuir panfle-
tos para que toda a gente te-
nha a informação disponível 
e algum programa será colo-
cado na internet. No último 
sábado deste mês, durante a 
manhã, haverá um momen-
to aberto na Escola de Músi-

ca Litúrgica de São Frutuoso, 
para que quem quiser possa 
prestar provas e ficar a saber 
mais... Junto das escolas tam-
bém vamos procurar saber se 
há alguém interessado em fa-
zer essas provas.

[Igreja Viva] Ou seja, as 
crianças acabam por se candi-
datar ao grupo, e não apenas 
inscrever-se.
[André Carvalho] Exacta-
mente, candidatam-se por-
que será feita uma selecção. 
A ideia é fazer um coro dife-
renciado, com uma qualida-
de elevada. Daí que as vin-
te crianças com que propo-
mos dar início a este coro te-
nham que ser seleccionadas. 
Não basta querer, é necessária 
aptidão musical e não só para 
integrar esse primeiro grupo 
dos Pueri Cantores. O coro é 
só para rapazes. Nesta primei-
ra fase, queremos que entrem 
vinte crianças masculinas. Lá 
está, existem muitos coros, 
por isso a ideia é fazer um co-
ro diferenciado. Estes coros 
existem por toda a Europa, 
sabemos que o Vaticano tem 
um coro desta forma, a Aba-
dia de Westminster também, 
por exemplo. A ideia é fazer 
como se faz por quase toda a 
Europa, não uma réplica, mas 
trilhar o mesmo caminho.
[Igreja Viva] Talvez o Coro 
do King’s College, em Cam-

bridge, seja um exemplo mais 
conhecido.
[André Carvalho] Exacta-
mente. A imagem é essa.

[Igreja Viva] Depois desses 
vinte, o grupo vai crescer?
[André Carvalho] O coro te-
rá duas fases. A primeira fa-
se será de crianças e a segun-
da fase será de adultos, isto é, 
começamos com as crianças e 
claro que essas vinte crianças 
se vão renovando à medida 
que envelhecem – este é um 
coro que vive de voz bran-
ca e nós sabemos que, a dada 
altura, as crianças começam 
a mudar de voz, e então te-
remos que substituir a crian-
ça, ou então eles passam para 
o grupo de adultos. Algumas 
crianças poderão fazer parte 
do coro, mais tarde, durante 
muitos anos.

[Igreja Viva] Que formação é 
que as crianças vão ter?
[André Carvalho] As crianças 
terão uma formação litúrgica 
e musical. Na musical, terão 
um instrumento musical. À 
partida, a base será piano ou 
órgão, mas estamos abertos à 
possibilidade de haver um ou 
outro instrumento para além 
desse. A formação musical vai 
ser direccionada para a leitura 
das partituras à primeira vis-
ta, para a leitura rítmica, pa-
ra que tenha bases para ler as 

É em Outubro que começam as actividades dos pueri cantores da sé de 
Braga, um novo projecto da escola de música litúrgica de são Frutuoso. 
Na Sé, em conversa com André Carvalho – o professor que vai liderar 
o coro de crianças –, descobrimos quais são as intenções para este 
grupo.

ENTREVISTA

"A IDEIA É FAZER 
COMO SE FAZ POR 
QUASE TODA A 
EUROPA"
JOÃO PEDRO QUESADO (ENTREVISTA E FOTOS)  

pautas – não só na notação 
moderna, mas também na 
notação gregoriana. Teremos 
pequenos seminários dedica-
dos ao gregoriano, às bases, 
ao moderno, e a coro.

[Igreja Viva] E na parte litúr-
gica, do que é que vão falar?
[André Carvalho] Na parte li-
túrgica, queremos fazer per-

ceber para que é que serve es-
te coro, qual é o intuito deste 
coro, que não é um coro co-
mo outro qualquer, é um co-
ro que visa estritamente a li-
gação sacra e litúrgica – nós 
apenas faremos esses dois ti-
pos musicais, digamos assim. 
A intenção é inserir as crian-
ças no contexto que vão viver 
a partir desse momento.
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não seja tão nua, digamos as-
sim. Nós sabemos que para um 
músico, qualquer tipo de mú-
sico, ler ou cantar a cappella é 
uma dificuldade acrescida. A 
ideia é o instrumento ajudar 
nesse equilíbrio inicial, para se 
habituarem e crescerem nesse 
ambiente, o que é normal em 
música.

[Igreja Viva] E quais são os 
planos para este primeiro 
ano? Já têm algum concerto 
pensado?
[André Carvalho] O que foi 
pensado é, se possível, ter 
uma pequena intervenção 
no período da Semana Santa, 
aqui, na Sé Catedral. É preciso 
perceber de que modo evo-
luímos, mas seria excelente 
se no primeiro ano já pudés-
semos ter uma pequena par-
ticipação em algum momen-
to. Mas também sabemos que, 
se não for possível, não é gra-
ve. A ideia é cultivar. Sabemos 
que um projecto destes não 
evoluí rapidamente, é preci-
sa muita paciência e são pre-
cisos anos de trabalho para 
constituir um coro assim. Sa-
bemos que demora, mas es-
tamos com vontade e vamos 
trabalhar para que possamos, 
o mais rapidamente possível, 
atingir uma base boa em ter-
mos sonoros.

[Igreja Viva] É um ano de 
construção, portanto?
[André Carvalho] Sim, é 
um ano de base para criar o 
hábito.

[Igreja Viva] O presidente da 
primeira Federação Interna-
cional de Pueri Cantores, o 
monsenhor Maillet, dizia que 
“todas as crianças do mundo 
cantarão a Paz de Deus”. Con-
sidera que as músicas canta-
das por crianças, os “peque-
nos cantores”, acabam por 
ter um impacto diferente nas 
pessoas?
[André Carvalho] Garanti-
damente. O próprio timbre 
de uma criança é diferen-
ciado. Quando nós ouvimos 
uma criança de seis anos a fa-
zer um dó sobreagudo, por 
exemplo, é diferente de ou-
vir uma soprano com 25 anos 
a fazer essa mesma nota. É a 
simplicidade, a naturalida-
de, o fascínio do que é puro. 
Quando ouvimos uma música 
– bem escrita, claro – cantada 
por uma voz branca, num co-
ro bem preparado, essa afina-
ção, essa forma de cantar, es-
sa energia que está ali presen-
te vai passar uma mensagem 
completamente diferente a 
quem nos escuta.

[Igreja Viva] Como é que se 
vai notar a diferença, numa 
eucaristia, das vossas inter-
venções musicais em com-
paração com as de um coro 
mais convencional?
[André Carvalho] A gran-
de diferença, à partida, será 
a composição do coro. Nós 
sabemos que existem vá-
rios géneros de coros, coros 
mistos, coros a uma só voz, 
e nós, neste caso, temos a 
pretensão de chegar a qua-
tro vozes – mas quatro vozes 
iguais, porque os sopranos 
e contraltos serão feitos por 
rapazes e os tenores e baixos 
por homens. Só o facto de 
ser preenchido por este tipo 
de vozes já dará uma sono-
ridade completamente dife-
rente. Outra diferença vai ser 
a escolha do programa. Co-
mo vamos ser, desde muito 
cedo, exigentes na escolha e 
no trabalho de estudo, con-
seguiremos certamente fazer 
repertório que não é utiliza-
do normalmente, porque sa-
bemos que a maioria dos co-
ros litúrgicos existentes, fe-
lizmente e infelizmente, não 
tem a formação suficiente 
para pegar numa partitura 
de barroco, por exemplo, e 

conseguir executá-la de for-
ma plena.

[Igreja Viva] Há uma mais-
-valia humana em estar nos 
Pueri Cantores?
[André Carvalho] Sim. Em 
primeiro lugar, nós sabemos 
que o facto de cantar em coro 
ajuda a um bom crescimento, 
a desenvolver a capacidade de 
concentração, a desenvolver 
um bom saber estar, porque o 
rigor que nós vamos ter a can-
tar em coro, a base dos valo-
res para cantar em coro rege, 
também, o dia-a-dia. Estou 
certo que, se temos um nai-
pe de 10 crianças, a partir do 
momento que eu peço para 
as ouvir como se fossem ape-
nas uma, eles vão saber que 
ninguém se pode sobrepor 
um ao outro, que vão estar de 
igual para igual, que têm to-
dos que se ajudar mutuamen-
te para chegar às notas e can-
tar da melhor forma. Desde 
muito novos, vão-se habituar 
a valores que estão na música 
e no nosso dia-a-dia.

[Igreja Viva] Que desafios é 
que há a ensinar crianças mais 
pequenas neste ambiente e 
com esta exigência?
[André Carvalho] Primeiro, o 
facto de não haver um hábi-
to já é um problema. Nós sa-
bemos que em Portugal há 
muitos coros, mas são pou-
cos os que têm esta exigência. 
E também sabemos que to-
do o ser humano vai mudan-
do e adaptando-se. Claro que 
ao início será mais custoso 
para eles, não vamos come-
çar logo com ensaios longos, 
porque sabemos que não se-
rá produtivo; é preferível ter 
um ensaio de 45 minutos, que 
sabemos que será frutuoso, e 
as crianças vão aprendendo 
aos poucos. O facto de esco-
lhermos crianças a partir de 
uma idade muito tenra ajuda-
rá a, quando chegarem à ado-
lescência,  estejam muito mais 
competentes e habituados.

[Igreja Viva] Como é que vai 
ser estruturado o programa 
lectivo?
[André Carvalho] Como dis-
se, primeiro temos que perce-
ber as valências de cada uma 
das crianças escolhidas. Esco-
lhemos o piano como base, 
mas nem toda a gente tem que 
ter aptidão para tocar piano. A 
criança pode ter uma belíssima 
voz e não ter aptidão nenhu-
ma para tocar piano. Vamos es-
tar atentos a isso e a ideia é que 
o instrumento cultive o ensino 
da música e que os ajude, pa-
ra que a pauta que têm que ler 

A ideia é cultivar. 
Sabemos que 
um projecto destes 
não evoluí rapidamente, 
é precisa muita paciência 
e são precisos 
anos de trabalho 
para constituir 
um coro assim. 
Sabemos que demora.



6 IGREJA VIVA // QUINTA-FEIRA | 16 DE SETEMBRO | 2021 

LITURGIA da palavra

LEITURA I Num 11, 25-29
Leitura do Livro dos Números
Naqueles dias, o Senhor desceu na 
nuvem e falou com Moisés. Tirou uma 
parte do Espírito que estava nele e 
fê-lo poisar sobre setenta anciãos do 
povo. Logo que o Espírito poisou sobre 
eles, começaram a profetizar; mas 
não continuaram a fazê-lo. Tinham 
ficado no acampamento dois homens: 
um deles chamava-se Eldad e o outro 
Medad. O Espírito poisou também 
sobre eles, pois contavam-se entre 
os inscritos, embora não tivessem 
comparecido na tenda; e começaram 
a profetizar no acampamento. Um 
jovem correu a dizê-lo a Moisés: 
“Eldad e Medad estão a profetizar no 
acampamento”. Então Josué, filho de 
Nun, que estava ao serviço de Moisés 
desde a juventude, tomou a palavra e 
disse: “Moisés, meu senhor, proíbe-os”. 
Moisés, porém, respondeu-lhe: “Estás 
com ciúmes por causa de mim? Quem 
dera que todo o povo do Senhor fosse 
profeta e que o Senhor infundisse o 
seu Espírito sobre eles!”.        
    
Salmo responsorial
Salmo 18 (19), 8.10.12-13.14 (R. 9a)  
Refrão: Os preceitos do Senhor 
alegram o coração.

LEITURA II Tg 5, 1-6
Leitura da Epístola de São Tiago
Agora, vós, ó ricos, chorai e 
lamentai-vos, por causa das 
desgraças que vão cair sobre vós. As 
vossas riquezas estão apodrecidas 
e as vossas vestes estão comidas 
pela traça. O vosso ouro e a vossa 

“Quem não é contra nós é por nós”

itinerário

REFLEXÃO
 
Acolher com benevolência todas as 
pessoas, em virtude dos ensinamentos 
divinos que “alegram o coração”, é atender 
às necessidades dos outros. Não optar 
por “uma vida regalada e libertina”, mas 
por uma vida orientada pelo amor, no 
seguimento de Jesus Cristo.
 
“Vida regalada e libertina”
A segunda leitura do Vigésimo Sexto 
Domingo (Ano B) sublinha dois tópicos 
profundamente cristãos: a injustiça contra 
os pobres e o fim desastroso de quem 
vive apenas na busca exacerbada de êxito, 
“vida regalada e libertina”.
A Carta de Tiago é incisiva e provocadora, 
na linha da tradição profética do Antigo 
Testamento. Não elabora teorias ou 
análises abstratas. Como uma flecha, 
acusa e condena as riquezas obtidas à 
custa da exploração e da opressão do 
trabalho dos outros.
Somos todos irmãos! A fraternidade é 
cristã quando alarga os seus horizontes à 
universalidade, ao mesmo tempo que une a 
dimensão espiritual e a dimensão material, 
o espírito e a carne, o divino e o humano, a 
relação com Deus e com os outros.
A união entre o espiritual e o material, à 
luz deste ‘episódio’, diz-se com a palavra 
profeta. “Quem dera que todo o povo 
do Senhor fosse profeta!”, exclama 
Moisés, na primeira leitura. Tem razão 
Joan Chittister quando declara que “a 
menos que aceitemos o chamamento de 
profeta, e enquanto isso não acontecer, 
podemos ser grandes cuidadores, bons 
estudiosos, buscadores sinceros, ótimas 
pessoas, mas nunca seremos plenamente 
‘espirituais’. Seremos apreciados, 
admirados, respeitados e… seguros. 
Mas verdadeiramente espirituais? Não 
completamente”. Explicita esta beneditina 
norte-americana: “Profecia é ser uma 
voz clara acerca de uma necessidade 

prata enferrujaram-se, e a sua 
ferrugem vai dar testemunho contra 
vós e devorar a vossa carne como 
fogo. Acumulastes tesouros no fim 
dos tempos. Privastes do salário os 
trabalhadores que ceifaram as vossas 
terras. O seu salário clama; e os brados 
dos ceifeiros chegaram aos ouvidos 
do Senhor do Universo. Levastes na 
terra uma vida regalada e libertina, 
cevastes os vossos corações para o dia 
da matança. Condenastes e matastes o 
justo e ele não vos resiste.   

EVANGELHO Mc 9, 38-43.45.47-48 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Marcos 
Naquele tempo, João disse a Jesus: 
“Mestre, nós vimos um homem a 
expulsar os demónios em teu nome e 
procurámos impedir-lho, porque ele 
não anda connosco”. Jesus respondeu: 
“Não o proibais; porque ninguém pode 
fazer um milagre em meu nome e depois 
dizer mal de Mim. Quem não é contra 
nós é por nós. Quem vos der a beber um 
copo de água, por serdes de Cristo, em 
verdade vos digo que não perderá a sua 
recompensa. Se alguém escandalizar 
algum destes pequeninos que crêem 
em Mim, melhor seria para ele que lhe 
atassem ao pescoço uma dessas mós 
movidas por um jumento e o lançassem 
ao mar. Se a tua mão é para ti ocasião 
de escândalo, corta-a; porque é melhor 
entrar mutilado na vida do que ter as 
duas mãos e ir para a Geena, para esse 
fogo que não se apaga. E se o teu pé é 
para ti ocasião de escândalo, corta-o; 
porque é melhor entrar coxo na vida 
do que ter os dois pés e ser lançado na 
Geena. E se um dos teus olhos é para 
ti ocasião de escândalo, deita-o fora; 
porque é melhor entrar no reino de Deus 
só com um dos olhos do que ter os dois 
olhos e ser lançado na Geena, onde o 
verme não morre e o fogo nunca se 
apaga”. 

específica. É identificar as forças que 
cobrem de nuvens o horizonte humano”.
O que mais importa, em nome da profecia 
da fraternidade, é a abertura aos outros, 
acolher cada pessoa como irmã. Umas 
vezes para sermos ajudados, outras 
para darmos o nosso contributo a fim 
de colmatar as necessidades alheias. 
Assim se mede a sinceridade da nossa 
experiência religiosa.
Em vez de uma ‘vida regalada e libertina’, 
o cristão busca uma vida profética e 
abençoada. O Mestre, no evangelho, 
concretiza: “Quem vos der a beber um 
copo de água, por serdes de Cristo, em 
verdade vos digo que não perderá a sua 
recompensa”.

Benevolência
O bem comum e a procura do bem 
do outro produz uma vida saudável 
e abençoada. A benevolência é 
compromisso por tudo o que “impele 
a encher a vida dos outros com coisas 
belas, sublimes, edificantes” (FT 112). 
O benevolente cultiva os valores da 
fraternidade, em detrimento do foco 
exagerado no bem-estar material.
“Voltemos a promover o bem, para nós 
mesmos e para toda a humanidade, e assim 
caminharemos juntos para um crescimento 
genuíno e integral. Cada sociedade precisa 
de garantir a transmissão dos valores; 
caso contrário, transmitem-se o egoísmo, 
a violência, a corrupção nas suas diversas 
formas, a indiferença e, em última análise, 
uma vida fechada a toda a transcendência 
e entrincheirada nos interesses individuais” 
(FT 113).

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

Semear caridade
Acólitos
Os ministros do altar movem-se na 
proximidade do presidente. Essa 

XXVI Domingo comum

Apresentar o Círio Pascal com a base bem florida.

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES
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proximidade traduz a disponibilidade no 
serviço para responder a um pedido ou 
uma indicação. Josué estava ao serviço 
de Moisés desde a juventude. Todavia, ele 
achou que isso se traduzia em capacidade 
de influência. O ministro nunca se deve 
esquecer que é ele que está ao serviço e 
não tentar usar o seu lugar para pôr os 
outros ao seu serviço.

Leitores
O leitor não tem o exclusivo da Palavra de 
Deus. Como Moisés, ele deveria desejar: 
“Quem dera que todo o povo do Senhor 
fosse profeta”. Muitos artistas escondem 
os segredos da sua arte por medo de 
que, outros sabendo, eles se tornem 
dispensáveis. A alegria daquele que 
trabalha na Vinha do Senhor é saber que 
outros se disponibilizam para o trabalho 
do anúncio do Evangelho, dóceis ao 
Espírito que sopra onde quer.

Ministros Extraordinários 
da Comunhão
“Quem vos der a beber um copo de água, 
por serdes de Cristo, não perderá a sua 
recompensa”. Quando o MEC vai a casa 
de alguém, pode acontecer que a família 
que o recebe lhe ofereça nem que seja 

um simples copo de água. Aceitar é 
proporcionar ao outro a abertura à 
recompensa do Senhor. Isso acontece 
também nas visitas pascais: a mesa posta 
não é só para os membros do Compasso, 
mas para Cristo Ressuscitado.

Músicos
Há coralistas que olham enfadados para 
as pessoas que cantam na assembleia. 
Parecem achar que o canto lhes está 
reservado. “Quem não é contra nós é 
por nós”. Se as pessoas sentem prazer 
em cantar, mesmo não fazendo parte 
do grupo coral e o fazem bem, os 
coralistas devem alegrar-se por sentir 
que o exercício do seu ministério motiva 
os outros membros da assembleia a 
louvar a Deus cantando nos momentos 
próprios.

Celebrar em comunidade

Preparação Penitencial
Destacar o rito penitencial, expressando a 
vontade de deixar para trás tudo o que é 
ocasião de escândalo, sobretudo para os 
mais pequeninos do Reino.

O Senhor da misericórdia reuniu-nos à 
volta da sua mesa. Reconheçamos os 
nossos pecados e fracassos, para na sua 
misericórdia celebrarmos dignamente 
estes sagrados mistérios.

V. Pelas vezes em que as nossas mãos não 
se deram à missão, para abençoar, levantar, 
curar e libertar (EG 273), Senhor, tende 
piedade de nós! 
R. Senhor, tende piedade de nós!

V. Pelas vezes em que os nossos pés não 
saíram em missão, como os pés belos de 
Cristo, o mensageiro, que anuncia a Paz, 
Cristo, tende piedade de nós! 
R. Cristo, tende piedade de nós!

Pelas vezes em que os nossos olhos não 
irradiaram a luz de Cristo, capaz de iluminar 
e contagiar a vida dos outros, Senhor, tende 
piedade de nós! 
R. Senhor, tende piedade de nós!

Homilia
1. O Reino de Deus é demasiado valioso. 
Por isso, num tom profético, Jesus alerta 
os seus discípulos para o perigo que é 
escandalizar alguém pelo pecado. Melhor 
seria arrancar aquilo que é causa de pecado 

do que arriscar perder a vida eterna. O 
Reino de Deus é o prémio pelo qual vale a 
pena deixar tudo.
2. “Quem não é contra nós é por nós”. 
Os outros ou o mundo não está em 
oposição aos cristãos. Importa descobrir 
o bem que eles têm e o bem que eles 
nos podem fazer. Dar-lhes voz não é 
por de lado a nossa fé ou convicções. 
É entrar em diálogo com o mundo. É 
acolher o pensar e o viver diferente. 
Sempre que a Igreja dialoga ganha em 
comunhão humana e expressa a sua 
fraternidade pelo bem de todos a partir 
do ensinamento de Jesus. 
3. Os escândalos da Igreja continuam 
hoje a ser uma grande ferida aberta 
que vai corroendo e deteriorando a fé. 
A Igreja não pode deixar de acolher 
o apelo da conversão e da mudança 
que o Senhor faz desde o início do seu 
ministério público. A conversão não 
é apenas uma atitude momentânea. 
A conversão é um modo de vida, é o 
exercício da caridade ao jeito de Jesus. 
Na Eucaristia podemos aprender e 
descobrir como Jesus age diante dos 
escândalos e como os supera. 

Sugestão de cânticos
– Entrada: Povo de Reis – L. Deiss
– Comunhão: O Pão que vem do Céu – T. Sousa
– Pós-Comunhão: A Vossa Palavra, Senhor  – M. Simões
– Final: Vamos partir – F. Silva

Eucologia
Orações presidenciais: Orações próprias para 
o XXVI Domingo do Tempo Comum (Missal 
Romano, 420)
Prefácio e Oração Eucarística: Oração Eucarística 
II das Missas da Reconciliação com prefácio 
próprio (Missal Romano, 1320ss)

Sair em missão de amar
A partir da primeira leitura, desafiar o povo de 
Deus a ser profeta: “Quem dera que todo o povo do 
Senhor fosse profeta”: ser profeta da verdade, por 
uma vida mais coerente e menos escandalosa; ser 
profeta pela oferta de um simples copo de água a 
alguém que precise... 

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

Livraria diário do minho

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

“A Igreja é comunicação” é um 
livro que traz uma colaboração 
importante para a reflexão 
eclesial portuguesa. Nunca foi tão 
necessário pensar a comunicação 
social como lugar de encontro, 
ainda mais em tempos de pandemia 
e crises sociais.

A comunicação 
da Igreja é um 

encontro
Pedro Guimarães

11,5€

Compre online em 
www.livrariadm.pt

Escola de Famílias regressa 
para 3.ª edição

Abertura do Ano Pastoral 
é no dia 21 de Setembro

O Departamento Arquidiocesa-
no da Pastoral Familiar vai pro-
mover de novo a iniciativa da 
Escola de Famílias. As quatro 
sessões têm lugar presencial-
mente – com transmissão onli-
ne em simultâneo –, ao Domin-
go à tarde, e a primeira é já a 26 
de Setembro.
A Pastoral Familiar vai, nesta 
terceira edição, abordar “várias 
fases da caminhada que é a vi-
da familiar”.
Com os temas “Filhos... não tra-
zem livro de instruções!”, “Au-
toridade e Liberdade: como 
equilibrar?”, “E em caso de infi-
delidade?”, “Pontes entre nós” 
e “O ninho vazio”, as sessões 
serão ao Domingo à tarde, das 
15h30 às 17h30, e decorrem, 
este ano, nos dias 26 de Setem-
bro e 28 de Novembro e, em 

A abertura do Ano Pastoral 
2021+2022 está marcada pa-
ra o próximo dia 21 de Setem-
bro, no Espaço Vita.
O dia inicia com a oração de 
Laudes, às 9h30, seguin-
do-se uma conferência, às 
10h00, proferida por José 
Ramos Pinheiro e com o tí-
tulo "Cuidado: contágio ou 
imunidade?".
Às 11h30, decorre a apresen-
tação do programa pastoral 
– cujo tema é “Onde há amor, 
nascem gestos” –, terminan-
do a iniciativa com o almoço, 
agendado para as 12h30.

2022, a 30 de Janeiro, 20 de 
Fevereiro e 24 de Abril. 
O Departamento da Pasto-
ral Familiar propõe-se assim a 
“ajudar as famílias a encontrar 
equilíbrios no dia-a-dia, a culti-
var constantemente o amor e a 
viver a alegria em todas as fa-
ses da vida familiar”.

Agenda

BRAGABRAGAFESTIVAL INFORMAL DE ÓPERA

18
set

ESPAÇO VITA 
ESPAÇO VITA APRESENTAÇÃO DO CAMINHO JACOBEU MINHOTO RIBEIRO21H00

17
set

10% 
Desconto*

* Na entrega deste cupão. 
Campanha válida de 16 a 22  de Setembro de 2021.


