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Breves

Francisco convida a rezar 
oração dos “porquês”
O Papa disse ontem que os católicos podem rezar 
uma oração dos “porquês”, perante os momentos 
dolorosos da vida, alertando contra distracções 
e a preguiça espiritual que dificultam a vivência 
espiritual.
“Quando nos zangamos um pouco com Deus e 
começamos a dizer ‘por quê?’, estamos a atrair 
o coração do nosso Pai para a nossa miséria, 
para as nossas dificuldades, para a nossa vida. 
Zangar-se com Deus faz bem, pois faz desper-
tar a relação de filho com o Pai, de filha com o 
Pai, que nós temos de ter com Deus”, indicou aos 
participantes na audiência pública semanal que 
decorreu no Pátio de São Dâmaso, do Palácio 
Apostólico.
Francisco realçou que a vida espiritual de muitos 
santos incluiu momentos de “desolação” e silên-
cio, convidando os católicos a nunca desanimar, 
neste esforço de oração.

Secretário de Estado do 
Vaticano apela a cessar-
fogo urgente entre Israel e 
Palestina
O secretário de Estado do Vaticano apelou esta 
terça-feira a um cessar-fogo “urgente” entre Israel 
e Palestina, sublinhando a preocupação do Papa e 
da Santa Sé com escalada de violência na região. 
“Este conflito está a provocar ruína e morte”, disse 
o cardeal Parolin.
D. Pietro Parolin evocou a mensagem lançada pe-
lo Papa no último domingo, pedindo a atenção do 
mundo, sobretudo para as “crianças mortas”. “A 
nossa preocupação é a do Santo Padre e o nosso 
compromisso o de fazer todos os possíveis para 
conter o conflito”, destacou.
O secretário de Estado considera que não estão 
reunidas as condições para uma mediação da San-
ta Sé, mas mostrou-se disponível para “qualquer 
acção que possa ajudar, em primeiro lugar, a um 
cessar-fogo”.

opinião

Obstinações

Jorge vilaça
padre

1E se/quando estiver 
numa fase crítica e 
terminal da vida? Os 
tratamentos médicos 

chegam? Não, mas sem eles 
a coisa fica feia. O amor che-
ga? Não, mas sem ele a coi-
sa fica feia. A 14/07/2020 (dia 
de S. Camilo de Lélis, patro-
no dos doentes e dos hospi-
tais) a Congregação da Dou-
trina Fé enviou uma carta 
sobre o cuidado das pessoas 
nas fases críticas e terminais 
da vida. Nela se concretiza a 
mensagem do bom samarita-
no, recuperando, por exem-
plo, o sentido integral do cui-
dar, a aliança terapêutica en-
tre pacientes e profissionais 
e a urgência de comunidades 
curadoras.  

2. Se tiverem fôlego, leiam 
este parágrafo da referida car-
ta: “O Magistério da Igreja re-
corda que, quando se aproxi-
ma o término da existência 
terrena, a dignidade da pessoa 
humana é concretizada no di-
reito a morrer na maior sere-
nidade possível e com a dig-
nidade humana e cristã que 
lhe é devida. Tutelar a digni-
dade do morrer significa ex-
cluir seja a antecipação da 

morte, seja a sua dilação com 
a chamada ‘obstinação tera-
pêutica’. A medicina atual dis-
põe de meios capazes de re-
tardar artificialmente a mor-
te, sem que o paciente receba, 
em alguns casos, um real be-
nefício. Na iminência de uma 
morte inevitável é, pois, líci-
to tomar a decisão, em ciência 
e consciência, de renunciar 
a tratamentos que provoca-
riam somente um prolonga-
mento precário e penoso da 
vida, sem todavia interrom-
per os cuidados normais de-
vidos ao doente em casos si-
milares. Isto significa que não 
é lícito suspender os cuidados 
eficazes para sustentar as fun-
ções fisiológicas essenciais, 
até quando o organismo seja 
capaz de beneficiar deles (su-
portes à hidratação, à nutri-
ção, à termorregulação; ou-
trossim, ajudas adequadas e 
proporcionadas à respiração 
e ainda outras, na medida em 
que sejam requeridas para su-
portar a homeostasia corpó-
rea e reduzir o sofrimento do 
órgão e sistémico). A suspen-
são de toda a obstinação irra-
zoável na administração dos 
tratamentos não deve ser de-
sistência terapêutica (...) No 
caso específico da obstinação 
terapêutica, deve-se reafir-
mar que a renúncia a meios 
extraordinários e/ou despro-
porcionais ‘não equivale ao 
suicídio ou à eutanásia; expri-
me antes a aceitação da con-
dição humana diante da mor-
te’ ou a escolha ponderada de 
evitar a aplicação de um dis-
positivo médico despropor-
cionado aos resultados que se 
poderiam esperar. A renúncia 
a tais tratamentos, que provo-

cariam somente um prolon-
gamento precário e penoso 
da vida, pode também querer 
exprimir o respeito à vontade 
do moribundo, expressa nas 
assim chamadas declarações 
antecipadas de vontade quan-
to ao tratamento, excluindo 
porém todo o ato eutanásico 
ou suicida. Com efeito, a pro-
porcionalidade refere-se à to-
talidade do bem do doente”. 

3. Para si é claro o que foi 
escrito? Muito bem. Não con-
seguiu terminar a leitura ou 
não entendeu? Então permita 
que seja simplista:

a) Eutanásia: provocar 
deliberadamente a morte. 
Acabar com o “assunto”. Al-
guns defendem e alguns pe-
dem. A Igreja Católica e as re-
ligiões em geral não concor-
dam. Uma barulheira social.

b) Obstinação terapêuti-
ca (distanásia): obrigar alguém 
a ficar vivo através de meios/
tratamentos através dos quais 
o doente não tira vantagens, 
prolongando o seu sofrimen-
to. Acontece diariamente, por 
responsabilidades várias. To-
dos estão contra. Um silêncio 
social. 

4. Concluindo: ainda há 
quem pense obstinadamen-
te que a Igreja Católica defen-
de que se sofra cruelmente 
até quando Nosso Senhor nos 
chamar. Como se pode ler, 
defende proporcionalidade e 
cuidados integrais; defende 
que há um momento para o 
coro de intervenientes dizer 
“basta” e oferecer conforto. 
Quando quisermos fazer al-
go mais, pessoal e socialmen-
te, para reduzir o “crime” da 
obstinação terapêutica... va-
mos lá! 

©
 O

M
A
R
 L

O
PE

Z
/U

N
S
PL

A
S
H



 QUINTA-FEIRA | 20 DE MAIO | 2021 // IGREJA VIVA 3

Papa francisco

1 7 DE MAIO 2021 · A todos os homens 
e mulheres da terra, peço que em-
preguem bem os dons que o Senhor 
nos confiou para conservar e tor-
nar ainda mais bela a sua criação. 
#SemanaLaudatoSi'

18 DE MAIO 2021 · Para assegurar o jus-
to cuidado à nossa Casa comum, deve-
mos constituir-nos num ‘nós’ cada vez 
maior, cada vez mais corresponsável, 
na forte convicção de que todo o bem 
feito ao mundo é feito às gerações pre-
sentes e futuras. #SemanaLaudatoSi'

19 DE MAIO 2021 · Nestes dias de pre-
paração para a Solenidade de Pente-
costes, peçamos ao Senhor que nos 
envie os dons do Espírito Santo para 
podermos perseverar na nossa vida de 
oração com humildade e alegria, supe-
rando as dificuldades com sabedoria e 
constância. 

Semana Laudato si'

Organizações católicas 
reforçam desinvestimento 
em combustíveis fósseis
Um conjunto de organizações católicas assinou, 
esta quarta-feira, um compromisso de desinvesti-
mento em combustíveis fósseis.
O Movimento Católico Global pelo Clima sublinha 
que as várias instituições se unem a dezenas de or-
ganismos que já responderam ao convite da Santa 
Sé, que em Junho de 2020 publicou um conjun-
to de directrizes ambientais, nas quais se enquadra 
o desinvestimento em combustíveis fósseis como 
“uma escolha ética”.
As directrizes sugerem que os compromissos éti-
cos das instituições católicas devem “evitar o apoio 
a empresas que prejudicam a ecologia humana ou 
social (por exemplo, aborto e armas) e ecologia am-
biental (por exemplo, combustíveis fósseis)”.
A proposta é acompanhada por um “guia de inves-
timento ético, numa visão abrangente do desin-
vestimento em combustível fóssil escrito sob uma 
perspectiva católica.

Nacional

Companhia de Jesus celebra 500 anos 
da conversão de Santo Inácio

As comunidades inacianas 
de todo o mundo comemo-
ram os 500 anos da conver-
são de Santo Inácio de Loyo-
la, fundador da Companhia de 
Jesus.

O Ano Inaciano foi convo-
cado pelo Superior Geral dos 
Jesuítas, o Pe. Arturo Sosa, sj 
e vai iniciar-se amanhã, 20 
de Maio, dia em que se assi-
nalam os 500 anos da batalha 
de Pamplona. Foi nesta guer-
ra que o então jovem guerrei-
ro Iñigo foi atingido por uma 
bala, iniciando um longo pe-
ríodo de convalescença, tem-
po que viria a ditar a sua pro-
funda conversão e, mais tarde, 
a fundação da Companhia de 
Jesus.

Em Portugal, esta festa ina-
ciana vai começar com várias 
celebrações que acontecerão, 
em simultâneo, nas principais 
cidades onde se dá a presença 
dos jesuítas: Braga, Santo Tir-
so, Porto, Coimbra, Covilhã, 
Lisboa, Almada (Pragal), Évora 
e Portimão.

Antes dessas eucaristias lo-
cais que reunirão os grupos 
que integram as várias comu-

nidades inacianas, haverá uma 
emissão online, com uma liga-
ção ao vivo a todos os locais, 
onde será apresentado este 
Ano e as suas principais inicia-
tivas. Depois, as missas acon-
tecerão localmente, sendo que 
a missa presidida pelo Padre 
Provincial, na comunidade 
inaciana de Lisboa, será trans-
mitida no Ponto SJ.

O Provincial dos Jesuítas 
em Portugal sublinha a im-
portância da “ferida que trans-
formou totalmente a vida de 
Inácio de Loyola”, lhe deixou 
marcas físicas para o resto da 
vida, “mas cuja marca mais in-
delével foi a marca interior”.

O Pe. Miguel Almeida, sj 
lembra que o dia 20 de Maio 
de 1521 marca o início de uma 
peregrinação que vai levar Iná-
cio a "ver novas todas as coisas 
em Cristo", palavras escolhi-
das, aliás, para o lema deste 
ano festivo.

“O seu olhar sobre o mun-
do, a sociedade, a Igreja e a 
própria vida oferecem-lhe 
uma perspectiva absolutamen-
te nova. Chamamos-lhe con-
versão. Este Ano Inaciano po-

de também ajudar-nos, hoje, 
a olhar para as nossas feridas, 
pessoais ou sociais, e vê-las co-
mo um ponto de partida para 
uma nova vida”, acrescenta o 
Provincial dos jesuítas.

O Ano Inaciano vai prolon-
gar-se até 31 de Julho de 2022, 
Dia de Santo Inácio, sendo que 
a 12 de Março comemorar-se-
-ão os 400 anos da sua cano-
nização. Neste período, haverá 
inúmeras iniciativas, realizadas 
localmente ou de âmbito mais 
global: peregrinações, exercí-
cios espirituais, encontros, for-
mações, debates, novos livros 
e publicações e muitas ativi-
dades que procurarão apro-
fundar a dimensão espiritual 
e pastoral da família inaciana.

A primeira iniciativa acon-
tece já no Domingo, dia 23, 
com uma vigília de oração in-
ternacional, que reunirá as co-
munidades inacianas de todo 
o mundo, contará com a pre-
sença do P. Geral e uma inter-
venção do Papa Francisco.

Mais informações serão 
publicadas no site www.pon-
tosj.pt/ano-inaciano, que será 
lançado no dia 20.
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[Igreja Viva] Em primeiro lu-
gar, como e quando surge es-
ta IPSS?
[Filipa Pinto Coelho] A asso-
ciação VilacomVida nasceu 
em Dezembro de 2016, por 
iniciativa de um grupo de pais 
de jovens com perturbações 
do desenvolvimento cogniti-
vo, pais esses que tinham von-
tade de criar uma resposta al-
ternativa e indicada para o po-
tencial de autonomia que estes 
jovens apresentam, indepen-
dentemente da resposta que 
infelizmente lhes é dada pe-
los mecanismos sociais actuais 
– que basicamente são os cen-
tros ocupacionais.

[Igreja Viva] Sentiram que 
faltava mais alguma coisa na 
resposta dada nessa altura e 
ainda hoje, portanto?
[Filipa Coelho] Exactamen-
te. Há um potencial para um 
emprego que existe em mui-
tas destas pessoas e as respos-
tas que hoje estão presentes 
não estão em linha com este 
potencial e desperdiçam-no. 
Nós quisemos, por um lado, 
criar uma resposta que des-
se mais visibilidade à diferen-
ça no meio de toda a gente e, 
por outro lado, criar uma es-
tratégia de comunicação dos 
talentos destas pessoas peran-
te a sociedade. Entendemos a 
sociedade como um todo co-
mo um público-alvo porque 
consideramos que, por mais 

empresas que estejam interes-
sadas em ser inclusivas – que 
começam a ser mais, até por 
força das leis que vão sendo 
aprovadas e que exigem mais 
inclusão das pessoas com de-
ficiência –, se nós não traba-
lharmos a sociedade como um 
público-alvo que deverá per-
der, também, esse medo do 
desconhecido, todo este cami-
nho e toda esta inclusão social 
será mais difícil e mais lenta.

[Igreja Viva] Estão no quin-
to ano de vida da associação, 
com o quinto aniversário no 
final deste ano. Como é que 
tem sido o caminho até aqui?
[Filipa Coelho] Tem sido su-
persónico, diria eu. Acho que 
é a melhor expressão. A nossa 
equipa tem uma visão muito 
mais ligada ao projecto de em-
preendedorismo social, quase 
uma start-up nesta área... Uma 
visão muito mais ligada a is-
so do que à imagem de nor-
mal uma instituição ou IPSS. 
Somos IPSS, mas temos es-
sa visão empresarial e, tal co-
mo tantos outros projectos 
que começam a surgir nesta 
área, com pessoas com novas 
visões, há muito para fazer. O 
nosso caminho foi sendo ace-
lerado por si mesmo, força das 
portas que se iam abrindo e se 
continuam a escancarar à nos-
sa frente. São oportunidades 
que consideramos, todas, mui-
to pertinentes para a missão 

que temos, que é promover a 
inclusão social e a vida autó-
noma como ser humano reali-
zado na sua diferença e, como 
tal, tem sido possível – porque 
o bem traz o bem – avançar 
neste caminho de forma bas-
tante rápida, e é bom que as-
sim seja porque acho que não 
há tempo a perder neste tema.

[Igreja Viva] Como é que 
começou o projecto do 
CafécomVida?
[Filipa Coelho] Nós, para além 
de termos esta missão, acha-
mos que existem imensas ins-
tituições espalhadas pelo país 
que já trabalham com pes-
soas com deficiência há mui-
tos anos e com técnicos incrí-
veis, que todos os anos e a to-
da a hora fazem o melhor pe-
la autonomia destas pessoas. 
Nós não queríamos ser mais 
uma...  Não fazia falta mais 
uma associação a trabalhar 
com pessoas com deficiên-
cia. Nós precisávamos de criar 
um impacto positivo da dife-
rença no meio da sociedade, e 
era importante, de facto, tam-

bém mostrarmos que a em-
pregabilidade de pessoas com 
deficiência é algo que traz va-
lor às equipas e à sociedade. 
Eu tive oportunidade – tam-
bém pela minha curiosidade 
– de perceber como é que este 
tema e como é que esta espe-
rança era vivida na Europa, e 
conheci alguns projectos, co-
mo o Cafe Domenica, em Bri-
ghton (Reino Unido). Esse café 
é numa rua central da cidade 
e tem um protocolo com uma 
escola local, em que os jovens 
– quando terminavam este 
percurso – seguiam da esco-
la para este café, que lhes dá 
formação em contexto de tra-
balho e, para além disso, tem 
uma agência de emprego e 
um centro de formação agre-
gados. Depois, com a vivência 
que existia destas pessoas no 
meio da cidade, era mais fá-
cil empregá-las. Estas pessoas 
acabavam por sair deste café 
formadas para o saber ser, sa-
ber estar, tudo isso, e encon-
travam mais facilmente lugar 
na comunidade. Eu lembro-
-me de ter visto deste projec-

to e ter-me feito luz, de ter di-
to ‘é isto mesmo!’, um café é 
um sítio onde toda a gente vai, 
nós precisamos de pôr a di-
ferença no meio das pessoas 
– não podemos estar con-
tinuamente à espera que as 
pessoas vão visitar-nos mais 
longe, porque as instituições 
estão longe do nosso caminho 
normal e, por consequência, 
a deficiência também –, pre-
cisamos de levar a montanha 
a Maomé e trazer a diferen-
ça para o meio das pessoas. 
Foi assim que nos lembramos 
de criar o projecto-piloto que 
foi o CafécomVida. Ele esteve 
aberto no Museu das Comu-
nicações, em Santos (Lisboa), 
durante 18 meses – de Outu-
bro de 2018 a Março de 2020. 
Conseguimos provar que, 
com uma proposta de quali-
dade, as pessoas vão porque é 
bom e não porque querem ser 
solidárias. O ‘gatilho’ da ac-
ção tem que ser a qualidade, e 
foi por isso que as pessoas nos 
procuraram, porque gostavam 
de ir lá almoçar, gostavam de 
ser servidos pelas pessoas que 

Filipa Pinto coelho preside à direcção da associação 
vilacomvida, uma Instituição particular de solidariedade 
social que, ainda a caminho de completar cinco anos, 
abriu um café para "pôr a diferença no meio das 
pessoas" e agora é a associação que traz para portugal 
a já conhecida marca do café joyeux. Como é que isto 
aconteceu, e como é que têm sido estes quatro anos de 
trabalho pelas pessoas com deficiência?

ENTREVISTA

"NÃO HÁ TEMPO 
A PERDER NESTE 
TEMA"
JOÃO PEDRO QUESADO (ENTREVISTA)  
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[Igreja Viva] Como é que sur-
giu esta oportunidade de re-
presentação do Joyeux surgiu 
logo, mal tomaram conheci-
mento do projecto em França?
[Filipa Coelho] Nós fizemos 
um concerto de angariação 
de fundos e lançamento deste 
conceito em Maio de 2018. No 
dia 3 de Maio de 2018 conhe-
ci o Yann Bucaille. Sentei-me 
à frente dele, no seu escritó-
rio, e mostrou-me uma pilha 
enorme de emails de França 
inteira a pedir o Café Joyeux. 
E disse-me que aquela pi-
lha de emails era a razão pela 
qual não podia ir para Lisboa 
já, pela procura que tinha em 
França. Eu disse que sim, tudo 
bem, mas quem estava senta-
da à frente dele naquele mo-
mento era eu (risos). Aquilo ti-
nha que ter uma razão de ser, 
porque a velocidade com que 
a oportunidade do encontro 
se apresentou foi muito rápi-
da. Uma amiga disse-me que 
tinha o contacto da pessoa que 
criou o logótipo e a marca do 
Café Joyeux. Só não estava era 
à espera que, uma semana de-
pois, uma outra amiga me dis-
sesse que tinha o contacto do 
criador da marca e a pergun-
tar se eu queria o telefone de-
le. Eu achei que ela estava a 
brincar comigo (risos). E claro 
que queria o contacto porque, 
lá está, não precisávamos de 
reinventar a roda. Quando eu 
volto de Paris, fazemos o con-
certo e o Alexander [o criador 
da marca] foi e ficou muito 
impressionado com a energia 
positiva à volta de tudo aquilo. 
Depois disso surgiu a propos-
ta de explorar o café no mu-
seu da Fundação Portuguesa 
das Comunicações, e quando 
nós assinamos esse contrato, 
já era para se tornar Joyeux. 
Não existir cá um estatuto de 
empresa social como há em 
França tornou o processo bu-
rocrático um bocadinho mais 
complicado, daí não nos tor-
narmos Joyeux mais cedo... E 
quando estávamos na iminên-
cia de começar as obras para 
fazer a mudança, a Fundação 
resolveu chumbar o processo 
das obras. Não me pergunte 
porquê, mas Deus escreve di-
reito por linhas tortas e, dois 
meses depois, estava a estalar a 
pandemia. O que para nós foi 
uma lição, foi um fechar des-
te projecto e assumi-lo como 
um piloto, aprender com tudo 
o que tínhamos vivido, tirar as 
ilações que eram necessárias 
e focar em encontrar um no-
vo espaço, desenvolver as liga-
ções com a marca e chegar ao 
ponto de assinatura do contra-
to, que muito nos honra.

[Igreja Viva] Ou seja, o Café-
comVida deu a perceber que 
existe abertura para este tipo 
de projectos, que a barreira 
é mais baixa do que se podia 
pensar?
[Filipa Coelho] Sim, comple-
tamente. Aquilo que eu dis-
se ao Yann Bucaille, fundador 
deste conceito, foi que, se o 
nosso site estivesse em fran-
cês, diria exactamente aqui-
lo que vocês estão a dizer, no 
sentido de ser importante tra-
zer a diferença para o centro 
das nossas vidas e das nossas 
cidades. Era exactamente is-
to que nós queríamos dizer e 
não fazer sentido reinventar a 
roda. Identificamo-nos muito 
com os valores e com a mis-
são do Café Joyeux. Obvia-
mente que a associação Vila-
comVida não vai ser só o Café 
Joyeux, nós temos um mode-
lo de intervenção para a vida 
autónoma que implica seguir 
os jovens desde a escola até à 
assinatura do seu contrato de 
trabalho e durante a sua vida 
laboral – não é porque um jo-
vem está capacitado para um 
contrato que deixa de ter ne-
cessidades e deixam de exis-
tir desafios, porque existe um 
défice cognitivo. Ou seja, há 
sempre necessidade de sentir 
algum apoio e nós queremos 
ser estes parceiros nas esco-
las – onde existe uma enorme 
necessidade de suportes alter-
nativos para o despiste voca-
cional – e nas empresas. Esta 
nossa postura de prepararmos 
para a vida autónoma e aju-
darmos a pessoa a conhecer 
os seus talentos e a traçar um 
caminho profissional concre-
tiza-se completamente no Ca-
fé Joyeux, que não só é forma-
dor, mas também é emprega-
dor. Basta serem maiores de 
idade para estes jovens terem 
um contrato de trabalho. Nós 
assumimos que eles vão fa-
zer um caminho de formação 
connosco, um caminho que os 
vai ajudar a ter regras e medi-
das de desempenho – que tes-
tam a evolução – em direcção 
a um grau de autonomia que 
vai ser conquistado duran-
te um curso de dois anos, no 
qual estes jovens vão passar 
por três níveis distintos de au-
tonomia em várias áreas-cha-
ve no negócio da restauração. 
Ao fim desse tempo têm a 
possibilidade de ter o seu di-
ploma de colaborador na res-
tauração, e com isto podem 
continuar empregados no Ca-
fé Joyeux – em formação já 
têm o seu contrato de traba-
lho com termo incerto – ou ir 
trabalhar para outro sítio. Para 
isto, temos que abrir muitos! 

O 'gatilho' da acção tem 
que ser a qualidade, 
e foi por isso que as 
pessoas nos procuraram, 
porque gostavam de ir 
lá almoçar, gostavam 
de ser servidos pelas 
pessoas que tínhamos 
na equipa.

tínhamos na equipa e, quando 
se juntam estas duas coisas – 
a refeição de qualidade num 
ambiente agradável ao mes-
mo tempo que se contribui 
para uma causa –, temos uma 
combinação perfeita. Quan-
do nós estávamos na iminên-
cia de lançar esta ideia do Ca-
fécomVida tivemos conhe-
cimento do lançamento do 
Café Joyeux, e abrimos o Ca-
fécomVida já para nos trans-
formarmos em Café Joyeux, 
só que esse caminho demorou 
mais tempo e, com esse tem-
po – nós somos pessoas muito 
positivas, eu sou uma pessoa 
muito positiva e acho que isso 
ajuda muito o projecto e a for-
ma como falamos, que apro-
xima as pessoas, que se que-
rem envolver e ajudar –, agar-
ramos o CafécomVida como 
oportunidade de conhecer-
mos o negócio, que temos que 
ser gerido com muita qualida-
de e, para nós, acabou por nos 
lançar a rampa para hoje con-
seguirmos abraçar esta missão 
enorme que é trazer a marca 
Joyeux para Portugal.
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Deut 4, 32-34.39-40 
Leitura do Livro do Deuteronómio 
Moisés falou ao povo, dizendo: “Interroga os 
tempos antigos que te precederam, desde 
o dia em que Deus criou o homem sobre 
a terra. Dum extremo ao outro dos céus, 
sucedeu alguma vez coisa tão prodigiosa? 
Ouviu-se porventura palavra semelhante? 
Que povo escutou como tu a voz de Deus a 
falar do meio do fogo e continuou a viver? 
Qual foi o deus que formou para si uma 
nação no seio de outra nação, por meio de 
provas, sinais, prodígios e combates, com 
mão forte e braço estendido, juntamente 
com tremendas maravilhas, como fez por 
vós o Senhor vosso Deus no Egipto, diante 
dos vossos olhos? Considera hoje e medita 
em teu coração que o Senhor é o único 
Deus, no alto dos céus e cá em baixo na 
terra, e não há outro. Cumprirás as suas 
leis e os seus mandamentos, que hoje te 
prescrevo, para seres feliz, tu e os teus 
filhos depois de ti, e tenhas longa vida na 
terra que o Senhor teu Deus te vai dar para 
sempre”.    
    
Salmo responsorial
Salmo 32 (33), 4-5.6.9.18.19.20.22 (R. 12b) 
Refrão: Feliz o povo que o Senhor 
escolheu para sua herança. 

LEITURA II Rom 8, 14-17  
Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Romanos 
Irmãos: Todos os que são conduzidos 
pelo Espírito de Deus são filhos de 
Deus. Vós não recebestes um espírito 
de escravidão para recair no temor, mas 
o Espírito de adopção filial, pelo qual 
exclamamos: “Abá, Pai”. O próprio Espírito 
dá testemunho, em união com o nosso 

“Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos”

itinerário

a missão que lhes foi confiada: fazer 
discípulos. Há, portanto, uma implicação 
com a vida humana, o mistério de Deus 
tem radicais consequências em nós.
Hoje, celebramos o Deus vivo de quem 
somos imagem e semelhança. Compete-
nos tornar presente, em nós e ao nosso 
redor, a beleza e o amor que unem o Pai e o 
Filho e o Espírito Santo.
Nós somos imagem e semelhança de 
Deus, quando percebemos a nossa missão 
de filhos dos nossos pais e pais dos nossos 
filhos, e irmãos entre todos. Nós somos 
imagem e semelhança de Deus, quando 
perdoamos e somos misericordiosos. 
Sim, quando nos dispomos activamente a 
viver em fraternidade universal tornamos 
efetiva a comunhão humana que espelha a 
perfeita comunhão divina.
O breve trecho da Carta aos Romanos 
recorda-nos o essencial: viver ancorados 
no Espírito Santo. É o Espírito do 
Ressuscitado, celebrado na liturgia do 
passado domingo, que nos torna cristãos, 
discípulos missionários de Jesus Cristo, 
que nos faz passar da morte à vida. Ressoa 
de novo o Mistério Pascal, o sofrimento e a 
glória, dos quais também somos herdeiros.
A nossa participação na glória divina 
realiza-se pela acção do Espírito Santo. É 
uma transformação tão radical que nos 
permite estabelecer uma relação com 
o Pai como a do Filho. Somos filhos no 
Filho. Somos herdeiros. Somos seres 
espirituais e orantes no Espírito Santo. 
Somos da família de Deus. “Todos os que 
são conduzidos pelo Espírito de Deus são 
filhos de Deus”.

Família de Deus
A acção fundamental do Espírito Santo 
é fazer de todos os seres humanos 
participantes da vida divina. “O Espírito 
Santo é a fonte inesgotável da vida de 
Deus em nós”, disse o Papa Francisco. 
Pertencemos à família divina. Somos seres 
“espirituais”.
Quando nós dizemos ‘vida espiritual’, não 

espírito, de que somos filhos de Deus. Se 
somos filhos, também somos herdeiros, 
herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo; 
se sofrermos com Ele, também com Ele 
seremos glorificados.   
  
EVANGELHO Mt 28, 16-20
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Mateus 
Naquele tempo, os Onze discípulos 
partiram para a Galileia, em direcção ao 
monte que Jesus lhes indicara. Quando O 
viram, adoraram-n’O; mas alguns ainda 
duvidaram. Jesus aproximou-Se e disse-
lhes: “Todo o poder Me foi dado no Céu 
e na terra. Ide e ensinai todas as nações, 
baptizando-as em nome do Pai e do Filho e 
do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir 
tudo o que vos mandei. Eu estou sempre 
convosco até ao fim dos tempos”.   

REFLEXÃO
 
Quem é Deus? A Liturgia da Palavra deste 
que é o Domingo da Santíssima Trindade 
não nos dá uma resposta clara e evidente. 
Recorre a uma paciente pedagogia, como 
que nos toma pela mão e ajuda-nos a fazer 
memória da revelação de Deus.

“Conduzidos pelo Espírito de Deus”
A celebração de hoje, como a da próxima 
quinta-feira, apesar de não fazerem parte 
do tempo litúrgico da Páscoa, são uma 
espécie de prolongamento da dinâmica 
inaugurada com o acontecimento pascal. 
Estão incluídas na ‘série’ sobre o Espírito 
Santo.
Deixemos de lado as palavras abstratas 
com as quais muitas vezes queremos 
expressar o mistério da Santíssima 
Trindade. Os primeiros discípulos 
entenderam que Jesus Cristo era o 
Messias, o Salvador enviado pelo Pai. No 
Pentecostes, experimentaram a acção do 
Espírito Santo. E cumpriram, sem medo, 

estamos a referir uma vida distinta das 
características fisiológicas. Queremos 
confirmar que, no ser humano, a parte 
biológica é também “vida no Espírito”. Em 
rigor, não há humanos sem vida espiritual. 
Porque todos somos seres espirituais, isto 
é, vivemos pelo e no Espírito de Deus.
Já tomaste consciência de que, porque 
és humano, pertences à família de Deus? 
Conscientes ou não, estamos mergulhados 
no mistério da Trindade, na sua graça 
criadora e redentora. 

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

Semear caridade
Acólitos
Um ministério pode ser exercido à maneira 
de um funcionário, de um assalariado ou 
mesmo de um escravo. Nenhuma destas 
atitudes é agradável aos olhos de Deus. 
Deus derramou sobre nós um Espírito de 
adoção filial que faz de nós filhos de Deus. 
O funcionário faz porque tem que ser, o 
assalariado por interesse financeiro e o 
escravo por medo. O filho é aquele que faz 
por amor tendo sempre Jesus, o Filho, por 
modelo.

Leitores
Uma boa leitura da Palavra de Deus não 
basta que seja percetível e clara, não basta 
que faça compreender o texto lido; ela 
deve suscitar a ponderação e a meditação 
interior. Por isso, a segunda leitura nos 
exorta com estes termos: “Considera hoje 
e medita em teu coração”. Devemos, pois, 
suscitar no ouvinte um caminho próximo 
da Lectio divina: ouve, compreende, 
considera e medita a Palavra no teu coração 
que ouves hoje.

Ministros Extraordinários 
da Comunhão
Poucos como os MEC entenderão o “Ide 
em paz e o Senhor vos acompanhe” da 

Santíssima Trindade Solenidade

Celebrar a solenidade da Santíssima Trindade é adentrarmo-nos no 
mistério da nossa fé num Deus uno e trino. Por isso, do arranjo floral 
emergirão três círios iguais acesos.
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“Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos”

Eucaristia, não como um ponto final a uma 
cerimónia, mas como o convite a prolongar 
e a alargar a mesa da Comunhão. “Ide em 
paz e levai o Senhor aos irmãos que aqui 
não estão hoje”. O MEC, pelo exercício do 
seu ministério, mostra que a Eucaristia não 
se circunscreve aos muros da igreja, mas 
congrega mesmo os que não podem estar.

Músicos
Os antigos consideravam a música como 
uma arte pertencente ao “Quadrivium” ao 
mesmo título que a álgebra, a geometria 
e astronomia. A Santíssima Trindade foi, 
durante muito tempo, pensada em termos 
algébricos: 1+1+1=1. Muitos músicos, em 
particular J. S. Bach, tentavam falar da 
Trindade usando os elementos do discurso 
musical. Seria muito útil que os músicos 
conhecessem estas cripto-linguagens.

Celebrar em comunidade

Saudação inicial e bênção final
Dado o teor solene desta celebração, 
propõe-se que a saudação inicial e a 
bênção final sejam cantadas.

Introdução ao espírito celebrativo

A solenidade que hoje celebramos não é 
um convite a decifrar o mistério que se 
esconde por detrás de “um Deus em três 
pessoas”; mas é um convite a contemplar 
o Deus que é amor, que é família, que é 
comunidade e que nos criou para nos 
fazer comungar nesse mistério de amor. 
Celebremos com fé, envolvidos pelo amor 
de Deus!

Homilia
1. A Palavra que nos é proposta reafirma 
esta realidade: o Deus em quem 
acreditamos não é um Deus distante e 
inacessível, que Se demitiu do seu papel 
de criador e que assiste com indiferença e 
impassibilidade aos dramas das pessoas; 
mas é um Deus que acompanha com 
paixão a caminhada da humanidade e que 
não desiste de lhe oferecer a vida plena e 
verdadeira.
2. Há, ao longo da nossa caminhada 
pela vida, momentos de solidão e de 
desespero, em que procuramos Deus e não 
conseguimos descortinar a sua presença; 
mas, sobretudo nesses momentos 
dramáticos, é preciso não esquecer que 
Deus nunca desiste dos seus filhos e que 
nenhum de nós Lhe é indiferente.
3. Quem acolheu o convite de Deus 

(apresentado em Jesus) para integrar 
a comunidade trinitária, torna-se 
testemunha, no meio das pessoas, dessa 
vida nova que Deus oferece. O papel 
dos discípulos é continuar a missão de 
Jesus, testemunhar o amor de Deus pelas 
pessoas e convidá-las a integrar a família 
de Deus.

Oração Universal
Caríssimos irmãos e irmãs: oremos a 
Deus Pai todo-poderoso, por mediação 
de seu Filho, Jesus Cristo, na comunhão 
do Espírito Santo, dizendo (ou: cantando), 
cheios de confiança:
R. Pai nosso, que estais nos céus, ouvi-nos.

1. Pela santa Igreja, povo convocado e 
reunido em comunhão fraterna: seja na 
terra o sinal vivo do amor de Deus. Oremos 
ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo.

2. Pelos responsáveis no governo das 
nações: atendam sobretudo aos mais 
humildes e trabalhem pela paz e pela 
justiça. Oremos ao Pai, pelo Filho, no 
Espírito Santo. 

3. Pelo mundo, por quem o Pai entregou o 
seu Filho: não pereça quem n’Ele acredita, 

mas tenha a vida eterna. Oremos ao Pai, 
pelo Filho, no Espírito Santo. 

4. Pelos que sofrem ou desesperam: 
encontrem junto de si quem os anime e 
lhes transmita a paz que vem de Deus. 
Oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito 
Santo.

5. Pela nossa comunidade (paroquial): 
torne-se clemente e compassiva para 
com os pecadores e mais frágeis, atenta e 
fraterna para com os mais pobres. Oremos 
ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. 

6. Por todas as famílias: sejam sinal da 
presença amorosa de Deus, transmitindo 
a alegria de acreditar na Santíssima 
Trindade. Oremos ao Pai, pelo Filho, no 
Espírito Santo.

Deus Pai, clemente e compassivo, lento 
para a ira e rico de misericórdia, que, 
por vosso Filho, nos enviastes o Espírito 
Santo, ouvi as orações do vosso povo e 
dai-lhe a alegria de ver concretizados os 
seus desejos. Por Cristo, nosso Senhor.
R. Ámen.

Sugestão de cânticos
– Entrada: Ao Senhor do Universo – F. Silva
– Glória: Glória a Deus nas alturas – F. Silva
– Apresentação dos dons: Pai, Filho, Espírito Santo 
– A. Cartageno
– Comunhão: Glória ao Pai que nos criou – C. Silva 
– Final: Senhora do manto lindo – H. Faria

Eucologia
Orações presidenciais: Orações próprias da 
solenidade da Santíssima Trindade (Missal 
Romano, 431-432)
Prefácio: Prefácio próprio da solenidade da 
Santíssima Trindade (Missal Romano, 431-432)
Oração Eucarística: Oração Eucarística III (Missal 
Romano, 529ss)

Sair em missão de amar
Para marcar o ritmo do dia-a-dia a partir do 
encontro com Deus, vamos começar e terminar 
cada dia em nome da Santíssima Trindade, fazendo 
o sinal da cruz de forma assumida e comprometida.

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

O Aleph é um livro icónico de Jorge 
Luis Borges reunindo dezoito 
narrativas; entre elas, talvez as 
mais elogiadas e repetidamente 
citadas, como «O imortal», «Os 
teólogos», «A escrita de Deus» ou 
«A espera», histórias que mostram 
as possibilidades expressivas da 
«estética da inteligência» do autor 
argentino, fundindo mentalidade 
matemática, profundidade 
metafísica e compreensão poética 
do mundo. 

O Aleph 
Jorge Luis Borges

15,5€

Compre online em 
www.livrariadm.pt

10% 
Desconto

UCP em Braga associa-se à Cruz Vermelha

Espiritanos organizam Vigília ao Espírito Santo
Os Missionários do Espírito Santo 
levam a cabo, neste Sábado, dia 22 

de Maio, às 21h15, no Centro Espíri-
to Santo e Missão (CESM), Barcelos, 

uma “Vigília ao Espírito Santo”, na 
capela do CESM.
A Vigília tem como principal objec-
tivo ajudar à preparação da "grande 
festa da Igreja, o Pentecostes, na ce-
lebração dos 318 anos da fundação 
da Congregação".
Os organizadores garantem que se-
rão cumpridas as normas de segu-
rança e distanciamento.
"Tendo em conta que a casa es-
tá ocupada por um grupo grande, a 
entrada para a capela, de pessoas e 
viaturas para estacionamento, é pe-
lo portão de entrada para a quin-
ta, à esquerda do portão principal", 
explicam.

No âmbito da responsabilidade so-
cial, a Universidade Católica em Bra-
ga associa-se à II Edição da campa-
nha da Cruz Vermelha Portugue-
sa – Delegação de Braga "Uma casa 
para as pessoas em situação de Sem 
Abrigo".
Foram disponibilizados três locais 
para poder adquirir uma “casinha” 
com o valor de 2€. Este montante re-
verte na íntegra para a intervenção 
da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) 
junto da população mais vulnerável.
Assim, as "casinhas" estão disponí-
veis na recepção do edifício da fa-
culdade de Filosofia e Ciências So-
ciais, na recepção do edifício do 
Campus Camões e na Tesouraria da 
Universidade.
A campanha decorre até ao dia 2 de 
Junho e pretende sensibilizar e mobi-
lizar toda a comunidade para a temá-
tica do Direito à Habitação, em par-
ticular das pessoas em situação de 
sem-abrigo.

A CVP apoia diariamente os ci-
dadãos em situação de sem abri-
go com respostas de equipas de 
rua (Social e Saúde), alojamen-

to de emergência, alojamento as-
sistido, satisfação de necessida-
des básicas e apoio à integração 
socioprofissional.


