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vaticano recebe 
exposição do artista 
andy warhol

O Vaticano vai receber uma grande 
exposição de obras de Andy Warhol, 
artista norte-americano que constitui o 
maior símbolo da Pop Art. Nesta mostra 
estará em exibição a faceta religiosa 
do artista. De acordo com o The Art 
Newspaper, o Museu do Vaticano já 
se encontra em conversações com o 
Museu Andy Warhol, em Pittsburgh, e a 
exposição deverá acontecer em 2019. 
Entre os trabalhos expostos estará 
a série “Última Ceia”, inspirada nos 
frescos de Leonardo da Vinci sobre um 
dos momentos mais célebres da Bíblia.

Pe. Tolentino Mendonça 
vai orientar retiro de 
Quaresma do Papa

O tradicional retiro de Quaresma do 
Papa e dos seus colaboradores mais 
directos será orientado pelo padre 
Tolentino Mendonça. O retiro acontece 
entre os dias 18 e 23 de Fevereiro.
O sacerdote, vice-reitor da Universidade 
Católica de Lisboa e consultor do 
Conselho Pontifício para a Cultura 
é apresentado pelo L'Osservatore 
Romano como “teólogo e poeta”, “uma 
das vozes mais autorizadas” da cultura 
portuguesa. “O elogio da sede” é o 
tema dos exercícios espirituais do Papa 
Francisco e da Cúria Romana.

universidades católicas 
têm novas normas 
orientadoras

A Constituição Apostólica Veritatis 
Gaudium, do Papa Francisco, foi esta 
semana apresentada pelos responsáveis 
da Congregação para a Educação 
Católica. O documento com normas 
para as universidades católicas aborda 
temas como a atenção aos refugiados 
e o ensino à distância. As novas regras 
estabelecidas pelo Papa devem ser 
implementadas até Dezembro de 2019, 
com mudanças nos programas de 
estudo e nos estatutos das instituições. 
Em Portugal, o Dia Nacional da UCP 
assinala-se a 4 de Fevereiro.

dr dr

PAPA FRANCISCO
@pontifex_pt

29 de Janeiro de 2018
O bem como, aliás, o amor, a 
justiça e a solidariedade não se 
alcançam de uma vez para sempre; 
hão de ser conquistados cada dia.

29 de Janeiro de 2018
Por meio da oração, possamos 
entrar em uma relação estável com 
Deus, fonte de verdadeira alegria. 

D. JORGE ORTIGA
@djorgeortiga

29 Janeiro de 2018
O Evangelho de hoje chama-nos 
à luz e à libertação. #Twittomilia 
#EvangelhoDiário

DR

IGREJA UNIVERSAL

“Seria bom que, em cada diocese, 
restasse uma obra estrutural de 
misericórdia como recordação deste 
Ano Santo.” O desejo do Papa Francisco 
na abertura do Jubileu da Misericórdia 
encontrou terreno fértil em muitas 
dioceses italianas. (...)
A Igreja italiana pode ser uma Igreja a 
quem ainda custa sintonizar-se com a 
“conversão pastoral” pedida pelo Papa 
Francisco, mas deve reconhecer-se que, 
no compromisso com os necessitados, 
mostra uma rara capacidade de escuta. 
Bastaria pensar em quantos levam a vida 
de “padres de rua”, capazes de escutar e 
dar voz aos sofredores, aos pobres, aos 
descartados da sociedade, em quantas 
iniciativas são tomadas e renovadas com 
inteligência e caridade compassiva.
Como esquecer, no início da crise de 
2008, a oportuna criação, por parte 
do cardeal Tettamanzi, em Milão, de 
um fundo diocesano de solidariedade 
para as famílias de trabalhadores 
desempregados?
Se hoje a Igreja é acusada de “falsa 
bondade unidireccional” em relação aos 
migrantes, é também porque ela soube 
captar, antes e melhor do que outras 

instituições, o impacto devastador que 
uma gestão irracional do fenómeno 
migratório teria sobre o tecido social.
Assim, neste Sábado, abre-se em Albano 
uma “obra estrutural de misericórdia” 
que responde eficazmente a uma pobreza 
oculta: a dos homens separados que, 
apesar de terem mantido um emprego e 
o necessário para a simples subsistência, 
perderam uma casa onde possam viver.
O projecto “Per essere ancora papà” 
(Para ainda ser pai) oferece um tecto 
e um lar para alguns homens – para 
evitar objecções xenófobas, deve ser 
sublinhado que sete em cada oito são 
italianos – encontrados sozinhos, de 
modo a poder capacitá-los para levarem 
uma existência digna e a poderem, por 
exemplo, acolher calorosamente os 
filhos confiados ao outro cônjuge nos 
dias em que isso lhes é permitido.

o regresso à primazia do evangelho

enzo bianchi
fundador da comunidade de bose

dr

É um gesto simples que requereu uma 
elaboração complexa e que testemunha 
como a Igreja se esforça sempre por 
ver o ser humano, especialmente 
quando está em dificuldades, sem 
julgá-lo, sem discriminar por causa de 
eventuais “culpas” que o levaram a uma 
determinada situação.
É o Evangelho que retoma a sua 
primazia sobre a lei, sobre a doutrina 
e sobre a disciplina, necessárias, 
sim, mas não suficientes para abrir 
caminhos de esperança e de comunhão 
para aqueles que se sentem à margem 
ou mesmo condenados e excluídos.
Um Evangelho que não agrada aos 
rigoristas nem àqueles que gostam de 
exercer um ministério de condenação, 
mas que é o Evangelho de Jesus Cristo. 
O cuidado pelas pessoas e a busca por 
aliviar o sofrimento tem o primado sobre 

toda a teoria ou consideração: assim, 
diante de uma família que se despedaçou, 
não se fazem perguntas apenas sobre um 
eventual preceito violado, nem se pesam 
os percentuais de culpabilidade, mas, 
acima de tudo, cuida-se do fardo que 
pesa no coração das pessoas, começando 
pelas mais fracas.
E isso, para ser feito com inteligência, 
também requer estruturas, 
planeamento, atenção aos aspectos 
mais concretos e quotidianos, como a 
iniciativa assumida por D. Semeraro na 
diocese de Albano. É um sinal tangível 
daquela “pastoral” que, longe de ignorar 
a doutrina, se encarrega de inserir na 
carne viva das pessoas os princípios e os 
valores que nascem do Evangelho.
Para fazer isso, são indispensáveis 
uma proximidade quotidiana, um 
discernimento das necessidades, até 
mesmo das ocultas, uma escuta do grito 
de dor mesmo quando subjugado e 
sufocado, uma vigilância sobre o tecido 
social que se deteriora pouco a pouco.
Assim, o sinal revela-se capaz de ir 
além de toda pertença confessional: os 
cristãos, na sociedade, são chamados a 
permanecer perto dos mais fracos, a ir 
ao encontro das necessidades dos mais 
pobres, por mais velada e silenciosa que 
possa ser a pobreza e o sofrimento deles.

* artigo publicado no jornal “La Repubblica”, 
a 12.12.2017. Tradução de Moisés Sbardelotto, 
adaptação de DACS.
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filipa correia

   MANUAL  
"ANTI-CANCRO"

Sabia que o cancro é a 
segunda principal causa de 
morte em Portugal, logo a 
seguir às doenças cérebro-
-cardiovasculares? Sabia 
também que pelo menos um 
terço dos tipos mais comuns 
de cancro é evitável através 
de uma adaptação do estilo de 
vida e hábitos de consumo? São 
medidas simples, ao alcance de 
todos. Com este “Manual Anti- 
-cancro” conheça-as, adopte-as  
e olhe por si e pelos seus.

O que é o cancro?
O cancro é uma doença que resulta 
de um crescimento anormal e 
descontrolado das células do 
organismo que resultam na formação 
de uma massa chamada tumor, que 
se pode espalhar por diferentes partes 
do corpo. No entanto, alguns cancros, 
como os que ocorrem no sangue, não 
formam massas tumorais. O cancro 
surge devido a uma anomalia no 
ADN das células do organismo. O 

organismo possui defesas contra 
essas anomalias, mas nem sempre 
consegue vencê-las, e aí surge o 
cancro.

Afinal, quais são as causas do 
cancro? É possível evitá-las?
Existem factores genéticos, 
problemas relacionados com o 
envelhecimento celular ou outros 
problemas que contribuem para 
o aparecimento de cancro e que 
escapam ao nosso controlo.
Mas nem tudo são más notícias! 
Pelo menos um terço dos tipos 
mais comuns de cancro pode 
ser prevenido se tiver em conta 
os seguintes factores: tabaco, 
excesso de peso/obesidade, 
regime alimentar, actividade 
física, consumo de álcool, 
exposição solar, exposição a 
fontes de radiação ou a produtos 
cancerígenos (determinados 
químicos, por exemplo) e certas 
infecções. Saiba como prevenir e 
ponha mãos à obra!

ALIMENTAÇÃO

No Código Europeu Contra o Cancro 
estão inscritas algumas medidas que 
poderá adoptar para conseguir uma 
alimentação mais saudável e assim 
prevenir a doença:
               Optar por cereais integrais;
               Consumir leguminosas 
(feijão, grão, lentilhas, ervilhas, favas, 
…), hortícolas e frutas diariamente 
(quantidades de pelo menos 400g);
              Limitar o consumo de      
              alimentos ricos em calorias 
(com teores elevados de açúcar e 
gordura) e evitar bebidas açucaradas;

           Evitar carnes processadas 
(enchidos, carne de fumeiro, 
chouriços, salsichas, carne 
enlatada, …) e alimentos ricos em 
sal;
           Se consumir álcool, limitar 
           o consumo. Não consumir 
bebidas alcoólicas é benéfico para a 
prevenção do cancro;
           Reduzir o consumo de carne  
           vermelha (ex.: vaca, porco, 
cabrito);
           Rejeitar carnes carbonizadas  
           na grelha, chapa ou 
churrasco;
            Substituir, ocasionalmente,    
            a carne por refeições com 
fontes de proteína vegetal, como o 
feijão, as lentilhas ou o grão.

Outras dicas, da Liga 
Portuguesa Contra o Cancro:
            Os peixes gordos (sardinha, 
            cavala, salmão) são fontes       
             de ómega-3, que protege 
contra o cancro;

Dia Mundial da Luta 
Contra o Cancro 

4 de Fevereiro
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Evitar alimentos pré- 
-confeccionados, uma 
vez que contêm muito 

sal. Utilizar ervas aromáticas e 
especiarias para temperar;

Não reutilizar as gorduras, 
usar pouca gordura na 
confecção de alimentos e 

preferir o azeite;
As hortaliças de cor verde 
escura (espinafres, couves, 
brócolos) contêm, para 

além de fibra, sulfurafanos (ajudam 
a prevenir e a combater o cancro).

Os legumes de cor 
vermelha e roxa (tomate, 
beringela, beterraba), 

para além de fibras, vitaminas e 
minerais, são ricos em licopeno, 
que é um potente antioxidante 
(ajuda a proteger as células contra 
as agressões);

Utilizar cebola e alho para 
temperar (são ricos em 
antioxidantes).

SEDENTARISMO

A actividade física ajuda a 
melhorar os níveis hormonais e 
o modo como funciona o sistema 
imunitário. O recomendado é 
que realize uma actividade física 
de intensidade moderada pelo 
menos cerca de 150 minutos 
por semana ou 75 minutos, se 
a actividade for mais intensa. 
É também importante evitar o 
comportamento sedentário, como 
passar muito tempo sentado 
ou deitado. O exercício físico 
ajuda também a controlar o 
peso corporal, fundamental na 
prevenção do cancro, uma vez que 
o excesso de peso normalmente 
leva o organismo a produzir e a 
fazer circular mais estrogénios e 
insulina, hormonas que podem 
estimular o desenvolvimento de 
cancro.

VÍRUS E BACTÉRIAS

Sabia que quase um quinto de todos 
os cancros no mundo é causado por 
um agente infeccioso, ou seja, por 
vírus ou bactérias? Os mais relevantes 
associados ao cancro são:

VÍRUS DO PAPILOMA HUMANO (HPV): 
pode provocar cancro do colo do útero 
ou anal, e ainda alguns tipos de cancro 
oral;

VÍRUS DA HEPATITE B (VHB) e da 
HEPATITE C (VHC): susceptíveis de 
provocar cancro do fígado;

HELICOBACTER PYLORI: uma bactéria 
que pode causar úlceras no estômago, 
cancro do estômago e linfoma. 

Indirectamente, infecção por vírus 
da IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA 
(VIH/HIV): O VIH não causa cancro 
directamente, mas as pessoas com a 
infecção correm um risco acrescido 
de desenvolver certos tipos de cancro, 
uma vez que o seu sistema imunitário 
se encontra fragilizado.

A prevenção poderá passar pela 
aplicação de medidas de protecção 
para não contrair o vírus e ainda pela 
vacinação. Existem vacinas altamente 
eficazes contra os vírus VHB e HPV, 
que estão incluídas no nosso Programa 
Nacional de Vacinação. Por isso já 
sabe, vacine-se!
Se tiver problemas de estômago 
regulares consulte o seu médico… A 
infecção por Helicobacter pylori pode 
ser tratada!

SUBSTÂNCIAS

Existem algumas substâncias que 
potenciam o surgimento de cancros… 
Destacamos as seguintes: tabaco, 
álcool, radiação ionizante, certos 
químicos, radiação ultravioleta.

TABACO. O uso do tabaco é a causa 
de morte que mais se pode prevenir. 
O contacto regular com o fumo do 
tabaco aumenta o risco de cancro 
dos pulmões, laringe, boca, esófago, 
bexiga, rins, garganta, estômago, 
pâncreas, colo do útero e leucemia 
mielóide aguda.

RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA (UV). A 
radiação UV provoca o envelhecimento 
precoce da pele e alterações que 
podem levar ao cancro de pele. As 
fontes de radiação ultravioleta são o 
sol, as lâmpadas solares e as câmaras 
de bronzeamento. Para prevenir as 
consequências da exposição a esta 
radiação, a exposição solar deve 
ser cuidada e as restantes fontes de 
radiação UV devem ser evitadas. 
Para tirar proveito dos benefícios da 
exposição solar sem prejuízo para a 
saúde, deverá optar por uma exposição 
controlada: nas horas mais adequadas 
(evitar período do meio da manhã 
até ao meio/final da tarde) e com as 
devidas protecções (protector solar 
e roupas protectoras, se necessário). 
Não se esqueça que a areia, a água, 
a neve e o gelo também reflectem as 
radiações UV!

QUÍMICOS OU OUTRAS SUBSTÂNCIAS. 
A exposição a agentes como o 
amianto, o benzeno, o cádmio, 

o níquel ou o cloreto de vinilo 
potenciam o desenvolvimento de 
cancro. Deve reduzir ao máximo a 
exposição (em casa ou no emprego) 
a estas substâncias e seguir as 
instruções e conselhos de segurança, 
nomeadamente se trabalhar como 
pintor, construtor civil ou na indústria 
química, por exemplo. Deverá também 
acautelar-se quando manipular 
substâncias como pesticidas, óleo 
de motor usado, tinta, solventes ou 
outros.

ÁLCOOL. O consumo prolongado, 
regular e excessivo de álcool pode 
aumentar a probabilidade de 
desenvolver cancro da boca, da 
garganta, do esófago, da laringe, do 
fígado e da mama. O risco aumenta 
com a quantidade de álcool ingerida e 
se lhe associar o consumo de tabaco.

RADIAÇÃO IONIZANTE.  A radiação 
ionizante pode causar danos na pele 
que desencadeiam o desenvolvimento 
de tumores. Gás rádon, poeiras 
radioactivas ou raios-X são alguns 
exemplos deste tipo de radiação, 
que provém da atmosfera terrestre, 
de acidentes em fábricas de energia 
nuclear ou de armas radioactivas.
A exposição a poeiras radioactivas 
aumenta a propensão para contrair 
leucemia, cancro da tiróide, mama, 
pulmão ou estômago.
O rádon forma-se no solo e nas 
rochas, não se vê, não se cheira 
nem tem sabor. Apesar de estar 
presente na maior parte dos edifícios, 
(particularmente na zona do rés-do- 
-chão), o nível de rádon varia de zona 
para zona, de acordo com a geologia 

1/3 das mortes 
por cancro 
é atribuído 
a hábitos 
alimentares 
errados e à 
inactividade 
física
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local. Na maior parte das casas o nível 
é baixo. A concentração média do gás 
pode ser medida com um detector 
próprio. Pessoas que trabalhem 
em minas estão mais expostas ao 
rádon. Este gás contribui para o 
desenvolvimento de cancro do pulmão.

HORMONAS. Algumas hormonas, como 
o estrogénio e a progesterona, utilizados 
para controlar alguns sintomas que 
poderão surgir com a menopausa, 
podem aumentar o risco de cancro da 

mama. Se este for o seu caso, 
deverá discutir com o médico os 
possíveis riscos e benefícios da 
terapêutica hormonal e assim 
decidir sobre a sua utilização.

ESTEJA ATENTO 
AOS SINAIS…

Há alguns sinais de alerta que 
não deve ignorar. Esteja atento 

ao seu corpo, para detectá-los:
— Espessamento, massa ou “elevação” 
em qualquer parte do corpo;
— Aparecimento de um sinal novo ou 
alteração num sinal já existente;
— Ferida que não sara, ou seja, que a 
cicatrização não acontece;
— Rouquidão ou tosse que não 
desaparecem;
— Alterações relevantes da rotina 
intestinal ou da bexiga;
— Desconforto depois de comer;
— Dificuldade em engolir;
— Alterações de peso sem motivo 
aparente;
— Sangramento ou qualquer secreção 
anormal;
— Sensação de fraqueza ou cansaço 
extremo;

Se detectar algum destes sintomas, não 
se assuste! Na maioria das vezes não 
são indicativos de cancro, mas merecem 
ser investigados. Dirija-se ao médico, 
pois só o profissional de saúde poderá 
diagnosticar e tratar o problema (caso 
exista). Não se esqueça que geralmente 
as fases iniciais do cancro não causam 
dor, por isso, se tiver algum destes 
sintomas, não espere até ter dor para 
marcar uma consulta.

NO CASO DA MAMA, FAÇA O AUTO-
-EXAME TODOS OS MESES! COMO 
E QUANDO? A partir dos 20 anos, 
mensalmente, e após o período 
menstrual (cerca de uma semana 
depois). Observe as mamas e mamilos 
ao espelho em três posições: com os 
braços caídos, depois levantados, e por 
fim com as mãos apoiadas na cintura 
(avalie alterações de cor, textura ou 
tamanho). Palpe ambas as mamas e 
axilas: com o braço levantado, atrás 
da nuca, palpe com a polpa dos dedos 
em movimentos circulares e de cima 
para baixo/baixo para cima (fazer no 
banho facilita). Por último, pressione 
suavemente os mamilos para verificar 
se existe saída de líquido. Se detectar 
alguma anomalia, consulte o seu 
médico. Esta auto-avaliação não deve 
descartar uma avaliação clínica anual.

NÃO SE ESQUEÇA 
DOS RASTREIOS!

Rastreios que deve realizar 
(indicações baseadas nas 
orientações programáticas da 
Direcção-Geral da Saúde e nos 
guidelines europeus):
• Rastreio do cancro do colo 
útero: citologia cervical (teste de 
Papanicolau); iniciar dois ou três 
anos após o início da actividade 
sexual e até aos 70 anos;
• Rastreio do cancro colo-rectal: 
pesquisa de sangue oculto nas fezes 
em homens e mulheres dos 50 
aos 74 anos. A partir dos 74 anos, 
realizar mediante decisão médica 
individualizada;
• Rastreio do cancro da mama: 
mamografia a cada 2 anos nas 
mulheres dos 50 aos 69 anos. A 
partir dos 69, realizar mediante 
decisão médica individualizada.

ATENÇÃO: A IDADE DE 
INÍCIO DOS RASTREIOS 
PODE VARIAR EM FUNÇÃO 
DA SINTOMATOLOGIA DO 
PACIENTE E DO HISTORIAL 
CLÍNICO E FAMILIAR. A 
PERIODICIDADE COM QUE 
SE REALIZAM PODERÁ 
TAMBÉM ALTERAR-SE 
DEVIDO AOS RESULTADOS 
DE EXAMES ANTERIORES. 
CABE AO MÉDICO 
AVALIAR CADA SITUAÇÃO 
EM PARTICULAR.

Sabia que existe uma linha de 
apoio à pessoa com cancro, 
da Liga Portuguesa contra o 
Cancro? É o 800 100 100. Esta 
linha pretende apoiar a pessoa 
com cancro, família ou amigos, 
e informar sobre aspectos que 
digam respeito à doença, sobre 

associações de doentes 
existentes, direitos dos 
doentes ou instituições 
e centros de tratamento. 
Pode ligar de Segunda a 
Sexta-feira, das 9h às 18h.

40% dos 
cancros 

podem ser 
evitados com 
mudanças no 
estilo de vida

[Fontes: Organização Mundial 
da Saúde (Código Europeu 
contra o Cancro); Direcção- 
-Geral da Saúde; Liga Portuguesa 
contra o Cancro; American 
Cancer Society (ACS); Instituto 
de Patologia e Imunologia 
Molecular da Universidade do 
Porto (IPATIMUP)]
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LITURGIA da palavra

VI domingo
tempo comum

Leitura I Lev 13, 1-2.44-46 
Leitura do Livro do Levítico 
O Senhor falou a Moisés e a Aarão, dizendo: “Quando um homem tiver na sua pele algum 
tumor, impigem ou mancha esbranquiçada, que possa transformar-se em chaga de lepra, 
devem levá-lo ao sacerdote Aarão ou a algum dos sacerdotes, seus filhos. O leproso com 
a doença declarada usará vestuário andrajoso e o cabelo em desalinho, cobrirá o rosto 
até ao bigode e gritará: «Impuro, impuro!». Todo o tempo que lhe durar a lepra, deve 
considerar-se impuro e, sendo impuro, deverá morar à parte, fora do acampamento”. 

SALMO RESPONSORIAL Salmo 31 (32)
Refrão: Sois o meu refúgio, Senhor; 
dai-me a alegria da vossa salvação.

Leitura II 1 Cor 10, 31 – 11, 1 
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S. Paulo aos Coríntios  
Irmãos: Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para 
glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem 
aos gregos, nem à Igreja de Deus. Fazei como eu, que em tudo procuro agradar a 
toda a gente, não buscando o próprio interesse, mas o de todos, para que possam 
salvar-se. Sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo. 

EVANGELHO Mc 1, 40-45
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 
Naquele tempo, veio ter com Jesus um leproso. Prostrou-se de joelhos e suplicou-Lhe: 
“Se quiseres, podes curar-me”. Jesus, compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: 
“Quero: fica limpo”. No mesmo instante o deixou a lepra e ele ficou limpo. Advertindo-o 
severamente, despediu-o com esta ordem: “Não digas nada a ninguém, mas vai 
mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua cura o que Moisés ordenou, para lhes servir 
de testemunho”. Ele, porém, logo que partiu, começou a apregoar e a divulgar o que 
acontecera, e assim, Jesus já não podia entrar abertamente em nenhuma cidade. Ficava 
fora, em lugares desertos, e vinham ter com Ele de toda a parte.  

CONCRETIZAÇÃO: Jesus Cristo continua a agir na História e na vida 
de cada pessoa. Nem sempre é evidente a forma como age; pelo seu 
Espírito continua a exercer atracção sobre muitas pessoas de toda 
a parte. Faz-nos bem pensar nisso! Por isso, nesta semana, o Círio é 
envolvido pelas setes fitas das semanas anteriores, deixando pender 
apenas uma pequena ponta de cada fita.

itinerário

Sugestão de cânticos
— Entrada: Deus vive na sua morada santa, F. Santos (IC 363)
— apres. dons: Queremos ver transformados, Az. Oliveira (IC 455)
— Comunhão: Em Vós, Senhor, está a fonte da vida, Az. Oliveira (IC 371)
— Final: Uma certeza nos guia, M. Carneiro (IC 495)

Eucologia
— Orações presidenciais: Orações próprias do VI Domingo do Tempo 
Comum (Missal Romano, p. 400).
— Oração Eucarística: Oração Eucarística V/D com prefácio próprio (Missal 
Romano, pp. 1175ss).

Viver na Esperança
Nesta semana, vou pensar numa pessoa doente, vou visitá-la com 
disponibilidade de tempo e vou sentir-me, junto dela, presença de Jesus 
Cristo, que tem vontade de curar.

ATITUDE
Seguir.

“VINHAM TER COM ELE  
DE TODA A PARTE”.
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Sede a rocha do meu refúgio, Senhor,  
e a fortaleza da minha salvação.  
Para glória do vosso nome, guiai-me e conduzi-me. 
Salmo 30, 3-4

O Sexto Domingo (Ano B) contribuiu para nos consciencializar do poder salvífico de 
Deus presente, de modo especial, em Jesus Cristo. É a rocha onde podemos apoiar a 
existência, a fortaleza que sustenta a nossa vida. O encontro pessoal com Jesus Cristo 
abre à possibilidade da libertação de tudo o que oprime e faz sofrer o ser humano. 
Nessa proximidade manifesta-se o amor divino e a sua graça transformadora. O 
crente deixa-se guiar e conduzir pela esperança da salvação.

“Vinham ter com Ele de toda a parte”
A primeira reacção de Jesus Cristo é a compaixão. O evangelista Marcos relata apenas 
a cura de um leproso. Isto mostra o significado paradigmático deste relato. O leproso 
representa todos os que vivem marginalizados, nas periferias da sociedade. Estava 
impedido de se misturar, de habitar com os seus, de tocar, de integrar a sociedade. O 
leproso não tem nome, não tem rosto. Estava vivo, mas era praticamente considerado 
um morto, castigado por Deus. Não é essa a atitude de Jesus Cristo. Aproxima-se. 
Estende a mão. Toca o leproso. Cura.
O contacto físico, em especial com os doentes, como acontece em muitos outros 
episódios, é um sinal da proximidade de Jesus Cristo, não só ao nível físico, mas uma 
proximidade que envolve a totalidade do ser humano. A cura, dar a possibilidade de 
entrar no círculo dos “sãos”, demonstra que ninguém é marginalizado por Deus, mas 
sempre amado, seja qual for a situação ou circunstância vital.
À medida que avança a narração do Evangelho segundo Marcos, vai-se ampliando o 
círculo da missão: Cafarnaum (1, 21), Galileia (1, 39), gente de “toda a parte” (1, 45). A 
missão não se circunscreve a um lugar ou a um povo determinados.
Os quatro primeiros discípulos, sempre presentes, vão aprendendo como é a 
missão do Mestre no anúncio do Reino de Deus. Há-de ser assim connosco, actuais 
aprendizes de discípulos missionários de Jesus Cristo. O que significa hoje dar 
continuidade à missão do Mestre?

Seguir
Aproxima-se. Estende a mão. Toca o leproso. Cura-o. “Quem toma o Evangelho a 
sério tem dentro de si uma tal potência que é capaz de mudar o mundo” (Ermes 
Ronchi). Na feliz coincidência com o Dia Mundial do Doente tomemos as palavras do 
Papa Francisco: “Ao dom de Jesus corresponde o dever da Igreja, bem ciente de que 
deve pousar, sobre os doentes, o mesmo olhar rico de ternura e compaixão do seu 
Senhor”. Noutro parágrafo da Mensagem acrescenta: “Os discípulos são chamados a 
cuidar uns dos outros; mas não só: eles sabem que o Coração de Jesus está aberto a 
todos, sem exclusão. A todos deve ser anunciado o Evangelho do Reino, e a caridade 
dos cristãos deve estender-se a todos quantos passam necessidade, simplesmente 
porque são pessoas, filhos de Deus”.

REFLEXÃO

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

elementos celebrativos a destacar

DESPERTAR A ESPERANÇA
[Introdução ao espírito celebrativo]

Também nós viemos de várias partes e lugares ter com 
Jesus. Sabemos que o poder do Seu amor cura, transforma! 
Ele quer fazer novas todas as coisas na nossa vida! A 
Eucaristia que viemos celebrar, como encontro com Ele, só 
nos pode dar esperança. Celebremos com muita alegria e 
com muita atenção! 

ENRAIZAR A ESPERANÇA
[Dinâmica própria do Tempo Litúrgico]

1. Entrada
Seria muito conveniente que todas as pessoas que entram 
na igreja se sentissem verdadeiramente acolhidas e 
ajudadas a passar a uma consciência mais aprofundada de 
que vir à Eucaristia dominical é vir ao encontro de Jesus, 
para o seguir. Sempre que possível, haja pessoas à porta da 
igreja a fazer esse acolhimento.

2. Preparação Penitencial 
V/ Senhor, que fostes enviado pelo Pai a salvar e sarar os 
corações atribulados. Senhor, tende piedade de nós!   
R/ Senhor, tende piedade de nós! 
V/ Cristo, que viestes em auxílio dos pecadores e doentes. 
Cristo, tende piedade de nós! 
R/ Cristo, tende piedade de nós!
V/ Senhor, que estais à direita do Pai a interceder por nós. 
Senhor, tende piedade de nós! 
R/ Senhor, tende piedade de nós!

3. Proclamação da Palavra
[Primeira Leitura]  Este texto é um recordar da Lei de 
Moisés. Ler um extracto da Lei nem sempre é fácil... haja 
particular cuidado.
[Segunda Leitura] Este texto denso muito ganhará na 
proclamação se for lido pausadamente, respeitando a 
pontuação, particularmente todas as vírgulas.

PARTILHAR A ESPERANÇA
[Indicações para a reflexão partilhada na homilia]

. Não podemos camuflar. Teremos que ser realistas, na 
humildade e na esperança, para identificar em nós e nos 
outros os sinais de “doença” que nos tornam impuros e 
nos impedem de partilhar, na espontaneidade, a vida. 
Não podemos perder de vista o nosso maior bem e da 
comunidade.
. Continua a ser verdade que o encontro com a pessoa de 
Jesus Cristo a todos nos possibilita viver bem, de forma 
saudável, na vida e no amor. Não importa tanto dizer a toda 
a gente que fomos curados. Mais importante é viver como 
curados e na proximidade continuada d’Aquele que nos 
curou.

A versão completa do subsídio litúrgico encontra-se 
disponível em www.arquidiocese-braga.pt/liturgia/
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Fale connosco no

Leitor de Código

02.02.2018
DIA DOS CONSAGRADOS

CONFERÊNCIA E 
APRESENTAÇÃO DO GUIA  
DO BOM JESUS DO MONTE
18h30 / Hotel do Parque

EUCARISTIA SOLENE  
DA FESTA DA APRESENTAÇÃO  
DO SENHOR
21h30 / Sé Catedral

10% *
Desconto

     Livraria Diário do Minho

€

PVPO Pe. Michael Paul Gallagher s.j. foi diagnosticado 
com cancro. Nos últimos meses de vida dedicou-se 
aos testemunhos sobre a doença e a quimioterapia, 
num diário e noutros apontamentos dispersos "nos 
quais a fé e a esperança têm sempre como horizonte o 
Amor, mesmo quando o horizonte aparece desfocado 
por uma névoa feita de sofrimento e solidão". O Pe. 
Gallagher foi professor de literatura em Dublin durante 
20 anos, antes de ser convidado a integrar o Conselho 
Pontifício para a Cultura, do Vaticano, e a Faculdade de 
Teologia da Universidade Gregoriana. 

* Na entrega deste cupão. Campanha válida de 1 a 8 de Fevereiro de 2018.

Michael 
Gallagher

Prolongamento
12

O programa Ser Igreja entrevista, esta semana, 
D. Francisco Senra Coelho, Bispo Auxiliar de 
Braga.

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

No próximo dia 25 de Fevereiro 
realiza-se o I Domingo Salicus, 
iniciativa promovida pela Comissão 
Arquidiocesana de Música Sacra de 
Braga em conjunto com a Escola de 
Música Litúrgica de São Frutuoso. 
A tarde dedicada à música litúrgica tem 
início pelas 15h00, no Auditório São 
Frutuoso, e termina pelas 19h30 com 
a celebração de eucaristia na Igreja de 
São Paulo.
O encontro destina-se aos directores 
de grupos corais, organistas, salmistas, 

cantores dos grupos corais e 
sacerdotes.
O cónego Hermenegildo Faria e o 
professor João Duque são os dois 
oradores convidados. 
As inscrições estão abertas até dia  
20 de Fevereiro e devem 
ser efectuadas na página da 
Arquidiocese de Braga.
Em alternativa, o formulário pode 
também ser entregue na Secretaria  
do Seminário Conciliar ou enviado 
para salicus@arquidiocese-braga.pt.

I Domingo Salicus: tarde conta com intervenções  
de joão duque e hermenegildo faria

03.02.2018
PRÉ-SEMINÁRIO JOVEM
09h30 / Seminário Menor

XIII JORNADA DA FAMÍLIA
14h30 / Centro Pastoral de Santo 
Adrião (VNF)


