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ESPECIAL 

 UM ANO  
 EM REVISTA 
 REVEJA OS PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS 
 QUE MARCARAM 2021 E 2022  
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As primeiras seis vítimas de 
abuso sexual na Igreja france-
sa já foram indemnizadas por 
um fundo especial que os bis-

pos criaram depois do pioneiro relató-
rio Sauvé, que em Outubro passado es-
timou o número total de casos de abu-
sos desde 1950 em 330 mil.
Uma comissão independente sobre os 
abusos na Igreja, montada depois do 
relatório para verificar acusações em 
nome do fundo, disse no mês de Junho 
que 736 pessoas lhe tinham relatado os 
seus casos, e que mais pagamentos se 
seguiriam.
Os primeiros pagamentos “mostram o 
compromisso rápido do nosso fundo 
aos ficheiros que lhe são transmitidos, 
mesmo se estamos conscientes que as 
vítimas têm estado à espera há 20 ou 
30 anos”, disse um funcionário do cha-
mado Fundo Selam ao La Croix.
Os nomes das seis vítimas e os valores 
envolvidos não foram tornados públi-
cos, o que fez com que alguns criticas-
sem o processo como secreto. Mas a 
acção rápida reflectiu a visão dos bis-
pos de que o assunto não podia mais 
ser minimizado.
As dioceses já começaram a assinalar 
propriedade para venda, com o pro-
pósito de angariar dinheiro para o fun-
do chamado Selam, um acrónimo que 
significa “Solidariedade e a Luta contra 
Abusos Sexuais a Menores”.
As indemnizações serão entre os 5 mil 
e os 60 mil euros, dependendo da gra-
vidade do caso. A comissão que verifi-

INTERNACIONAL

Fundo francês começa a indemnizar 
vítimas de abusos sexuais na Igreja

ca as queixas de abuso afirmou no mês 
passado que os pedidos de indemni-
zação eram muito variados, com ape-
nas pouco mais de metade a pedir 
dinheiro.
O Fundo Selam já acumulou 20 mi-
lhões de euros em contribuições da 
conferência episcopal, das dioceses e 
de doadores individuais. Aparte das in-
demnizações, também decidiu ajudar a 
financiar duas iniciativas contra abusos 
sexuais.
Uma é um curso universitário, “Abu-
so e Cuidado”, que começa no Institut 
Catholique de Paris este Outono, para 
reforçar a luta contra o abuso na Igre-
ja. O outro tem o objectivo de sensibi-
lizar líderes de capelanias e movimen-
tos jovens.
O relatório Sauvé, lançado pela Igreja 
depois de anos de subestimar o proble-
ma, chocou a França com a sua estima-
tiva de 330 mil casos de abuso desde 
1950, dois terços deles cometidos por 
padres.
Alguns críticos têm denunciado a me-
todologia do relatório, mas a confe-
rência episcopal aceitou as conclu-
sões e a necessidade de agir decisiva e 
rapidamente.
Como disse recentemente o presiden-
te da conferência episcopal, o arcebis-
po Éric de Moulins-Beaufort, “a Igreja 
espera restaurar a confiança e humil-
demente recuperar credibilidade real… 
Através deste trabalho de verdade, do-
loroso e necessário, e das fortes medi-
das que tomou”.

Leia a notícia completa em www.diocese-braga.pt/
revistaimprensainternacional/noticia/34246/

©
 D

R

Ontem, dia 13 de Julho, o Pa-
pa Francisco nomeou três 
mulheres para o Dicastério 
dos Bispos. O Pontífice já ha-

via antecipado esta possibilidade nu-
ma entrevista à Agência Reuters, re-
ferindo-se na altura a apenas duas 
mulheres.
Entre os novos membros do Dicasté-
rio estão assim as Irmãs Raffaella Petri-
ni F.S.E., secretária geral do Governo-
rato do Estado da Cidade do Vaticano, 
Yvonne Reungoat, F.M.A., ex superio-
ra geral das Filhas de Maria Auxiliado-
ra, e Maria Lia Zervino, presidente da 
União Mundial das Organizações de 
Mulheres Católicas.
Conforme relembrado pelo Vatican 
News, “na entrevista à Reuters, em que 
havia antecipado que nomearia duas 
mulheres para o Dicastério para os Bis-
pos, o Papa também anunciou que vis-
lumbrava no futuro a possibilidade da 
nomeação de leigos à frente de Dicas-
térios como Leigos, Família e Vida, pa-
ra a Cultura e para a Educação, «ou a 
Biblioteca, que é quase um dicastério»”.
Na altura, o Santo Padre recordou ain-
da que, em 2021, pela primeira vez, ti-
nha sido nomeada uma mulher para o 
cargo número dois do Governatorato 
da Cidade do Vaticano, precisamente a 
Irmã Raffaella Petrini. 
Entretanto, a Irmã Nathalie Becquart, 
religiosa francesa das Irmãs Missioná-
rias Xavierianas, foi nomeada subse-
cretária do Sínodo dos Bispos, e irmã 
Alessandra Smerilli, das Filhas de Ma-

INTERNACIONAL

Papa nomeia três mulheres  
para o Dicastério para os Bispos

ria Auxiliadora, número dois do Di-
castério para o Serviço do Desenvolvi-
mento Humano Integral. Já no Dicas-
tério para os religiosos é subsecretária 
a irmã Carmen Ros Norten.
Entre as mulheres leigas que já ocu-
pam cargos de alto nível no Vaticano 
encontram-se Barbara Jatta, a primei-
ra directora dos Museus Vaticanos, Lin-
da Ghisoni e Gabriella Gambino, am-
bas subsecretárias no Dicastério para 
os Leigos, a Família e a Vida; a profes-
sora Emilce Cuda, secretária da Ponti-
fícia Comissão para a América Latina, 
Nataša Govekar, directora da Direcção 
teológica-pastoral do Dicastério para a 
Comunicação, e Cristiane Murray, vi-
ce-directora da Sala de Imprensa da 
Santa Sé. 
Já em 2020, uma mulher tinha sido 
nomeada pela primeira vez subsecre-
tária da Seção da Secretaria de Estado 
para as Relações com os Estados e as 
organizações internacionais, Frances-
ca di Giovanni, responsável pelo setor 
multilateral.
De notar que todas estas nomeações 
foram realizadas durante o Pontifica-
do de Jorge Mario Bergoglio.
Além das três mulheres, Francisco no-
meou ainda outros novos membros, 
onde se incluem nomes como os do 
Cardeal José Tolentino de Mendonça, 
arquivista e bibliotecário da Santa Igre-
ja Romana, o Cardeal Mario Grech, se-
cretário geral do Sínodo dos Bispos, e 
José F. Advincula, Arcebispo de Manila, 
nas Filipinas.

Leia a notícia completa em www.diocese-braga.pt/
revistaimprensainternacional/noticia/34248/
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Papa francisco

13 DE JULHO 2022 · Convido-vos a vi-
sitar os idosos mais abandonados, em 
casa ou nas residências onde estão 
hospedados. Façamos com que nin-
guém viva na solidão. A visita aos ido-
sos abandonados é uma obra de mise-
ricórdia do nosso tempo!

11 DE JULHO 2022 · Ocupar-se da his-
tória do outro, esperar para o conhe-
cer sem rotulá-lo, carregá-lo às costas 
quando está cansado ou ferido, como 
fez o bom samaritano: isto chama-se 
fraternidade.

COMECE

Comissão dos Episcopados 
Católicos da UE lamenta 
resolução sobre o aborto
A Comissão dos Episcopados Católicos da União 
Europeia (COMECE) lamentou na passada sexta-
-feira a aprovação, pelo Parlamento Europeu, de 
uma resolução sobre o “direito ao aborto”, referin-
do-se à existência de  “agendas políticas radicais”.
Na nota assinada pelo secretário-geral da COME-
CE, o padre Manuel Barrios Prieto, a organização 
lamenta a aprovação da resolução e considera que 
esta “abre caminho a um desvio dos direitos huma-
nos universalmente reconhecidos e deturpa a tra-
gédia do aborto para as mães em dificuldades”. 
Os bispos europeus pedem que as instituições eu-
ropeias trabalhem “por mais unidade entre os eu-
ropeus”, evitando criar mais “barreiras ideológicas e 
polarização”, e alertam que “a promoção de agen-
das políticas radicais põe em risco os direitos fun-
damentais, incluindo a liberdade de pensamento, 
consciência e religião, a liberdade de expressão, o 
direito de reunião e prejudica a coesão social”.

opinião

Semente de cristãos

Paulo Aido 
Fundação AIS

No espaço de poucos 
dias, em Junho, su-
cederam-se notícias 
de assassinatos de pa-

dres e até de uma irmã em di-
versos países. Desde a Nigé-
ria ao México, passando pelo 
Haiti, podemos traçar o re-
trato de um mundo perigoso 
em que nada nem ninguém 
é respeitado. Nem mesmo a 
Igreja…
No domingo, dia 26 de Junho, 
o Padre Christopher Odia, de 
41 anos, foi raptado e assassi-
nado na Nigéria. No sábado, 
dia 25 de Junho, a irmã italia-
na Luisa Dell’Orto, foi morta 
no Haiti. Era conhecida como 
o anjo das crianças de rua, pe-
lo seu trabalho notável jun-
to das crianças e adolescen-
tes que vivem nas ruas des-
te país, um dos mais pobres 
do mundo. Dia 20 de Junho, 
uma segunda-feira, dois sa-

cerdotes, dois padres jesuítas 
foram assassinados a tiro em 
plena igreja no México. Fo-
ram mortos quando procu-
ravam defender um homem 
que estava a ser persegui-
do. Três países, quatro mor-
tos, uma mesma realidade: a 
perseguição à Igreja, o mar-
tírio de padres e de irmãs, o 
sofrimento de imensas pes-
soas vítimas de violência, de 
terrorismo, vítimas também 
da pobreza, da miséria. Estes 
casos apenas surpreendem os 
que não acompanham a reali-
dade de todos os dias da Igre-
ja no mundo. Estes casos, na 
sua tragédia, são também a le-
genda mais verdadeira e cruel 
da missão que a Fundação AIS 
realiza em apoio aos cristãos 
perseguidos. 

Melhor homenagem
No mês passado, foram divul-
gados os resultados do traba-
lho da Ajuda à Igreja que So-
fre ao longo do ano de 2021.  
São números que traduzem 
uma crescente solidariedade 
dos benfeitores da AIS pre-
cisamente para com a Igre-
ja que sofre, que está na linha 
da frente nos países onde o 
terrorismo, o banditismo e a 
violência fazem parte da vi-
da quotidiana das populações. 
Nesses lugares, normalmente 
não está mais ninguém. Nem 

ONG’s, nem forças das Na-
ções Unidas, nem empresas 
privadas, nem o exército ou 
a polícia. Ninguém. Dir-se-ia 
que, na maior parte dos locais 
mais perigosos do mundo, são 
muito poucos os que arriscam 
a vida em defesa das popula-
ções locais. Para os que vivem 
por lá resta tantas vezes ape-
nas a presença da Igreja, dos 
padres, das irmãs, dos cate-
quistas e dos voluntários. To-
dos eles arriscam a vida todos 
os dias pelas multidões sem 
rosto e sem voz que se acoto-
velam nas periferias da civili-
zação. O melhor tributo que 
podemos fazer aos padres 
Christopher Odia, da Nigé-
ria, Javier Campos e Joaquin 
Mora, do México, e da Irmã 
Luisa Dell’Orto, uma italia-
na que estava no Haiti, o me-
lhor tributo que podemos fa-
zer a todos eles, que foram 
assassinados nestes últimos 
dias, é prosseguir com o tra-
balho e a missão da Funda-
ção AIS, procurando susten-
tar esta Igreja corajosa feita 
por homens e mulheres co-
muns, mas que se agigantam 
em terras de missão, todos 
os dias, ao lado dos mais po-
bres, dos deserdados da sorte, 
dos que estão esquecidos pe-
lo mundo. Sangue de márti-
res continua a ser semente de 
cristãos…
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9/10 E 17  
OUTUBRO 2021
ABERTURA DO SÍNODO

Nos dias 9 e 10 de Outubro de 2021, em Roma, o Papa Francisco 
deu início a um caminho sinodal de três anos e articulado 
em três fases (diocesana, continental, universal), feito 
de consultas e discernimento, que culmina com a 
assembleia de Outubro de 2023 em Roma. No dia 17 de 
Outubro, as igrejas locais começaram o seu percurso 
sob a presidência do Bispo diocesano. Intitulado “Para 
uma Igreja sinodal: comunhão, participação e missão”, 
este Sínodo descentralizado corresponde ao desejo 
do Papa Francisco em ver aplicada de forma concreta a 
sinodalidade, colocando toda a Igreja em diálogo e à escuta.

  

11 NOVEMBRO 2021
ANUNCIADA CRIAÇÃO DE COMISSÃO PARA ESTUDAR 
ABUSOS SEXUAIS CONTRA CRIANÇAS NA IGREJA CATÓLICA 
PORTUGUESA

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) anunciou neste dia que 
iria criar uma comissão independente para “fazer o estudo em ordem 
ao apuramento histórico” da questão dos abusos sexuais de menores 
cometidos por membros do clero. Em Junho de 2022, o coordenador 
da comissão, o pedopsiquiatra Pedro Strecht, anunciou que já tinham 
sido validadas 338 denúncias. Contactos da Comissão: 91 711 00 00 / 
geral@darvozaosilencio.org. 

ESPECIAL

UM ANO 
EM REVISTA
As férias do Igreja Viva aproximam-se a passos largos, já que o dacs 
interrompe a sua actividade em agosto. Nesta edição, recordamos 
alguns dos momentos que marcaram este ano, no período compreendido 
entre Setembro de 2021 e Julho de 2022.

© VATICAN MEDIA

© ANTÓNIO PEDRO SANTOS / LUSA
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3 DEZEMBRO DE 2021
NOMEAÇÃO DE D. JOSÉ CORDEIRO COMO ARCEBISPO DE BRAGA

A 3 de Dezembro de 2021, o Papa Francisco anunciou a nomeação de D. José Cordeiro como Arcebispo 
de Braga e Primaz das Espanhas. A Tomada de Posse decorreu a 12 de Fevereiro de 2022 e o início do 
Ministério Pastoral no dia seguinte, na Sé Catedral. A 29 de Junho, D. José recebeu o Pálio das mãos do 
Papa Francisco. A cerimónia de Imposição decorreu a 10 de Julho, na Sé, sob a presidência do Núncio 
Apostólico, D. Ivo Scapolo. 

24 FEVEREIRO DE 2022
INVASÃO DA UCRÂNIA PELA RÚSSIA

A 24 de Fevereiro, a Rússia ordenou uma invasão militar à Ucrânia. A guerra 
persiste até ao momento e a Igreja Católica em todo o mundo tem tido um 
papel extremamente activo no que diz respeito ao acolhimento de migrantes e 
refugiados, bem como em donativos enviados para a Ucrânia.

19 MARÇO DE 2022
PAPA PROMULGA A “PRAEDICATE EVANGELIUM”

O Papa Francisco promulgou neste dia a Constituição Apostólica Praedicate evangelium 
sobre a reforma da Cúria Romana. O texto encontra-se disponível em https://www.vatican.va/
content/francesco/pt/events/event.dir.html/content/vaticanevents/pt/2022/3/31/praedicate-
evangelium.html.

14 ABRIL DE 2022
ENTRADA EM VIGOR DE UMA NOVA EDIÇÃO PORTUGUESA DO MISSAL ROMANO

A Quinta-feira Santa marcou a entrada em vigor de uma nova edição portuguesa do Missal Romano, a 
terceira. O Igreja Viva desse dia foi dedicado ao tema, com uma entrevista ao Cónego Manuel Joaquim.

29 JUNHO DE 2022
PAPA PUBLICA A CARTA APOSTÓLICA “DESIDERO DERIDERAVI”

Na Solenidade dos Apóstolos Pedro e Paulo, o Papa Francisco publicou a Carta Apostólica Desiderio desideravi 
sobre a formação litúrgica do povo de Deus, um texto dirigido a bispos, presbíteros e diáconos, pessoas 
consagradas e fiéis leigos. O DACS tem uma tradução em língua portuguesa que pode ser consultada em 
https://www.diocese-braga.pt/noticia/1/34070.
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Gn 18, 20-32 
Leitura do Livro do Génesis 
Naqueles dias, disse o Senhor: “O clamor 
contra Sodoma e Gomorra é tão forte, o 
seu pecado é tão grave que Eu vou descer 
para verificar se o clamor que chegou até 
Mim corresponde inteiramente às suas 
obras. Se sim ou não, hei-de sabê-lo”. Os 
homens que tinham vindo à residência de 
Abraão dirigiram-se então para Sodoma, 
enquanto o Senhor continuava junto de 
Abraão. Este aproximou-se e disse: “Irás 
destruir o justo com o pecador? Talvez 
haja cinquenta justos na cidade. Matá-
-los-ás a todos? Não perdoarás a essa 
cidade, por causa dos cinquenta justos 
que nela residem? Longe de Ti fazer tal 
coisa: dar a morte ao justo e ao pecador, 
de modo que o justo e o pecador tenham 
a mesma sorte! Longe de Ti! O juiz de 
toda a terra não fará justiça?”. O Senhor 
respondeu-lhe: “Se encontrar em Sodoma 
cinquenta justos, perdoarei a toda a 
cidade por causa deles”. Abraão insistiu: 
“Atrevo-me a falar ao meu Senhor, eu 
que não passo de pó e cinza: talvez para 
cinquenta justos faltem cinco. Por causa 
de cinco, destruirás toda a cidade?”.  
O Senhor respondeu: “Não a destruirei 
se lá encontrar quarenta e cinco justos”. 
Abraão insistiu mais uma vez: “Talvez não 
se encontrem nela mais de quarenta”.  
O Senhor respondeu: “Não a destruirei em 
atenção a esses quarenta”. Abraão disse 
ainda: “Se o meu Senhor não levar a mal, 
falarei mais uma vez: talvez haja lá trinta 
justos”. O Senhor respondeu: “Não farei a 
destruição, se lá encontrar esses trinta”. 

“Pedi e dar-se-vos-á, procurai e encontrareis”

itinerário

a todo aquele que nos ofende; e não nos 
deixeis cair em tentação»”. Disse-lhes 
ainda: “Se algum de vós tiver um amigo, 
poderá ter de ir a sua casa à meia-noite, 
para lhe dizer: «Amigo, empresta-me 
três pães, porque chegou de viagem 
um dos meus amigos e não tenho nada 
para lhe dar». Ele poderá responder lá 
de dentro: «Não me incomodes; a porta 
está fechada, eu e os meus filhos estamos 
deitados e não posso levantar-me para 
te dar os pães». Eu vos digo: Se ele não 
se levantar por ser amigo, ao menos, por 
causa da sua insistência, levantar-se-á 
para lhe dar tudo aquilo de que precisa. 
Também vos digo: Pedi e dar-se-vos-á; 
procurai e encontrareis; batei à porta 
e abrir-se-vos-á. Porque quem pede 
recebe; quem procura encontra e a quem 
bate à porta, abrir-se-á. Se um de vós for 
pai e um filho lhe pedir peixe, em vez de 
peixe dar-lhe-á uma serpente? E se lhe 
pedir um ovo, dar-lhe-á um escorpião? 
Se vós, que sois maus, sabeis dar coisas 
boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai 
do Céu dará o Espírito Santo àqueles que 
Lho pedem!”. 

 

REFLEXÃO
 
Abraão, o pai dos crentes, oferece-nos 
um exemplo de confiança perseverante. 
Insiste com Deus, uma e outra vez, certo 
de que vai ser atendido:  “Se o meu 
Senhor não levar a mal, falarei ainda 
esta vez”. Semelhante é também o 
ensinamento do Mestre aos discípulos.

“Quem pede recebe”
Um diálogo entre amigos. O livro do 
Génesis conta que  “o Senhor continuava 
junto de Abraão” e que este se aproximou, 
para uma conversação entre amigos. 

Abraão insistiu novamente: “Atrevo-me 
ainda a falar ao meu Senhor: talvez não 
se encontrem lá mais de vinte justos”. 
O Senhor respondeu: “Não destruirei a 
cidade em atenção a esses vinte”. Abraão 
prosseguiu: “Se o meu Senhor não levar 
a mal, falarei ainda esta vez: talvez lá 
não se encontrem senão dez”. O Senhor 
respondeu: “Em atenção a esses dez, não 
destruirei a cidade”. 
    
Salmo responsorial
Salmo 137 (138), 1-3.6-8 (R. 3a) 
Refrão: Quando Vos invoco,  sempre 
me atendeis, Senhor.

LEITURA II Col 2, 12-14 
Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Colossenses 
Irmãos: Sepultados com Cristo no 
baptismo, também com Ele fostes 
ressuscitados pela fé que tivestes no 
poder de Deus que O ressuscitou dos 
mortos. Quando estáveis mortos nos 
vossos pecados e na incircuncisão da 
vossa carne, Deus fez que voltásseis à 
vida com Cristo e perdoou-nos todas as 
nossas faltas. Anulou o documento da 
nossa dívida, com as suas disposições 
contra nós; suprimiu-o, cravando-o na 
cruz. 

EVANGELHO Lc 11, 1-13 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Lucas 
Naquele tempo, estava Jesus em oração 
em certo lugar. Ao terminar, disse-Lhe 
um dos discípulos: “Senhor, ensina-nos a 
orar, como João Baptista ensinou também 
os seus discípulos”. Disse-lhes Jesus: 
“Quando orardes, dizei: «Pai, santificado 
seja o vosso nome; venha o vosso reino; 
dai-nos em cada dia o pão da nossa 
subsistência; perdoai-nos os nossos 
pecados, porque também nós perdoamos 

Há uma passagem de Isaías (41, 8) em 
que Deus se refere a Abraão como “meu 
amigo”. É de amizade que também fala 
Jesus Cristo, ao recomendar a oração 
ao Pai, seguida de explicações que 
sublinham a pertinência do diálogo, à 
maneira de Abraão e de tantos outros, ao 
longo da história:  “Pedi e dar-se- 
-vos-á; procurai e encontrareis; batei à 
porta e abrir-se-vos-á. Porque quem 
pede recebe; quem procura encontra e a 
quem bate à porta, abrir-se-á”. A oração 
parte do pressuposto de que Deus não 
está longe nem ausente; antes, conhece 
e acompanha cada um dos nossos 
passos. Deus continua junto de nós. 
Aproximemo-nos e tratemos da amizade 
com ele, como escreveu Santa Teresa de 
Jesus. Três verbos em progressão: pedi, 
procurai, batei à porta. Começa com o 
mais básico, pedir; passa pela acção de 
ir em busca, procurar; para chegar ao 
destino, bater à porta. Pedir é próprio 
do pobre e do humilde, de quem se 
reconhece necessitado do outro, de quem 
quer precisar do outro, porque se recusa a 
viver sozinho e por conta própria.  
A petição é o oposto da arrogância. 
Procurar é mais do que pedir, implica uma 
atitude ainda mais activa; é dar o primeiro 
passo, movimentar-se em busca de algo 
ou de alguém que desejamos alcançar. 
Bater à porta é o corolário da procura. 
Chegamos à meta, porque não se trata de 
uma porta qualquer; é a porta do coração 
de Deus, que se abre para derramar em 
nós o Espírito Santo:  “quanto mais o Pai 
do Céu dará o Espírito Santo àqueles que 
Lho pedem!”. O Papa Francisco, entre 
2020 e 2021, fez 38 catequeses sobre a 
oração. Vale a pena ler e saborear! Explica 
o Papa que fala muito da oração, “porque, 
se não rezarmos, não teremos forças para 
ir em frente na vida. A oração é como o 
oxigénio da vida. A oração é atrair sobre 

XVII Domingo Comum

Manter os elementos anteriores, desta vez diante do Círio 
Pascal aceso.

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES
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“Pedi e dar-se-vos-á, procurai e encontrareis”

nós a presença do Espírito Santo que 
nos leva sempre em frente”. A oração é a 
nossa vitamina!

Rezar com confiança
A oração frequente e sincera é uma 
«vitamina» poderosa, tem um impacto 
profundo em nós e ao nosso redor. 
Neste Segundo Dia Mundial dos Avós e 
dos Idosos, que foi instituído pelo Papa 
Francisco, saboreemos este convite:  
“«Tornemo-nos, também nós, um pouco 
poetas da oração: adquiramos o gosto de 
procurar palavras que nos são próprias, 
voltando a apoderar-nos daquelas que 
a Palavra de Deus nos ensina». A nossa 
imploração confiante pode fazer muito: 
é capaz de acompanhar o grito de dor de 
quem sofre e pode contribuir para mudar 
os corações. Podemos ser o «grupo 
coral permanente dum grande santuário 
espiritual, onde a oração de súplica e o 
canto de louvor sustentam a comunidade 
que trabalha e luta no campo da vida»”.

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

Semear caridade
Acólitos
A missão da Igreja é a de conduzir 
os cristãos a uma vida de oração, 
comunhão íntima com Deus no dom do 
Espírito. Esta pedagogia eclesial faz-se 
mais pelo exemplo do que por palavras 
e palestras. Os discípulos também 
pediram a Jesus que os ensinasse a 
rezar, porque O viram a rezar. A atitude 
dos ministros do altar, durantes toda a 
liturgia, deve também suscitar nos fiéis 
o desejo de aprenderem a rezar.

Leitores
Por vezes, o leitor pode sentir exaspero 
e lassidão no exercício do seu ministério. 
Prepara bem a leitura, lê, mas sente 
que a generalidade das pessoas pode 
parecer distraída e desinteressada, 
entretidas com coisas e não focadas na 
escuta atenta da Palavra de Deus. Nesse 
momento, o leitor deve pensar como 
Abraão: “nem que haja apenas uma 
pessoa atenta e desejosa da água viva 
da Palavra, o esforço já vale a pena”.

Ministros Extraordinários da Comunhão
As pessoas de mais idade ainda se 
lembram dos cobradores que iam de 
porta em porta efectuar cobranças, 
isto antes do aparecimento dos meios 
electrónicos de pagamento. Algumas 
dessas figuras tinham o nome sinistro 
de “homens do fraque”. O MEC não é 
o homem do fraque. Ele vai a casa dos 
doentes anunciando que Jesus suprimiu 
o documento da nossa dívida e as suas 
disposições contra nós pregando-o na 
Cruz.

Músicos
A forma musical que melhor exprime 
a oração insistente e perseverante é a 
ladainha ou oração litânica. Existem 
muitos exemplos dessa forma de 
oração: o Kyrie, a oração dos fiéis… 
a própria palavra “litania” significa 
“suplicar insistentemente”. Todavia, a 
súplica insistente não visa conseguir 
algo junto de Deus pela lassidão em nos 
ouvir.  
A insistência visa transformar-nos em 
suplicantes pela humildade da prece.

Celebrar em comunidade
Evangelho para a vida
As grandes temáticas do Domingo XVII 
são a dimensão penitencial, através da 
súplica insistente do Povo de Deus, e a 
bondade infinita de Deus, nosso Pai que 
dá tudo aos seus filhos. 
Na primeira leitura, encontramos Abraão 
dirigindo-se a Deus com a confiança que 
lhe foi dada pela “bênção” prenunciada 
sobre ele pelos três viajantes e que se há 
de estender a todas as nações (leitura do 
Domingo XVI). Deste modo, “atreve-se” 
a interceder por Gomorra, cujo pecado é 
grave, acreditando sempre na justiça e na 
infinita misericórdia de Deus, disposto a 
perdoar. 

(...)

Sugestão de cânticos
– Entrada: Chegue até Vós, Senhor  – F. Santos
– Ap. Dons: Sois Jesus, o meu Deus – M. Borda 
– Comunhão: Pedi e recebereis – Az. Oliveira
– Pós-Com.: Bendiz, minha alma o Senhor – A. Cartageno
– Final: Vamos em paz e alegria – Az. Oliveira

Eucologia
Orações presidenciais: Orações próprias do 
Domingo XVII do Tempo Comum (Missal Romano, 
443)
Oração Eucarística e Prefácio: Oração Eucarística 
para diversas necessidades IV – Jesus passou 
fazendo o bem – com Prefácio próprio (Missal 
Romano, 777ss) 

Sair em missão de amar
Esta semana, em família, todos rezaremos com a 
máxima atenção e meditação a oração que Jesus 
nos ensinou. 

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

Livro da semana

Livraria diário do minho

Margarita Saldaña aborda os trinta anos de 
Jesus em Nazaré através de uma linguagem 
viva, cheia de episódios da vida diária. Ideal 
para quem souber ler nas entrelinhas a 
perspectiva de uma nova profundidade.

Terra de Deus
Margarita  
Saldaña Mostajo

12,50€

Compre online em 
www.livrariadm.pt

10% 
Desconto*

* Na entrega deste cupão.
Campanha válida de 14 a 20 de Julho de 2022.

Comissão de 
Protecção de 
Menores e Adultos 
Vulneráveis

comissao.menores@
arquidiocese-braga.pt 
 

913 596 668

ESPAÇO VITA
ESPAÇO VITACONFERÊNCIA "A TEOLOGIA DO MARTELO"18H30

15
Jul

Famalicão realiza peregrinação a Nossa 
Senhora do Carmo
O arciprestado de Famalicão 
realiza, no dia 17 de Julho, a 
tradicional Peregrinação ao 
Santuário de Nossa Senho-
ra do Carmo, na paróquia de 
Lemenhe.
A peregrinação parte às 
09h30 da manhã da igre-
ja paroquial de Lemenhe, de 
onde segue em direcção ao 
Santuário de Nossa Senhora 
do Carmo, onde será celebra-
da a eucaristia, às 11h00, pre-
sidida por D. José Cordeiro e 
transmitida em directo pela 

TVI. No mesmo dia, mas da 
parte da tarde, às 17h00, tem 
lugar a oração do Terço, se-
guida de procissão e imposi-
ção do Escapulário de Nossa 
Senhora do Carmo.
A preparação da festividade co-
meçou já no dia 8 de Julho, com 
a Novena de Nossa Senhora do 
Carmo. O dia 15 será enrique-
cido pela realização da procis-
são de velas e no dia 16, entre 
as 09h00 e as 11h00, será pos-
sível celebrar o Sacramento da 
Reconciliação.

CRIPTA DO SAMEIRO
CRIPTA DO SAMEIROORDENAÇÕES DIACONAIS15H00

17
Jul

D. José Cordeiro preside a elevação da 
igreja matriz de Torre de Moncorvo a 
Basílica Menor
D. José Cordeiro vai presidir 
às celebrações da elevação da 
igreja matriz de Torre de Mon-
corvo, na Diocese de Bragan-
ça-Miranda, a Basílica Me-
nor, no dia 18 de Julho, quando 
também vai ser homenagea-
do com a “Chave de honra da 
Villa”.
Nesse dia, às 17h30, é celebra-
da a eucaristia solene da pro-
clamação do título de Basílica 
Menor, presidida pelo Arcebis-
po de Braga. A entrega da ho-
menagem a D. José Cordeiro 
tem lugar às 15 horas e é segui-
da da inauguração da exposição 
“Basílica Menor de Nossa Se-
nhora da Assunção de Torre de 

Moncorvo – o pilar uma terra”.
O Papa Francisco concedeu o 
título de Basílica Menor à igre-
ja matriz de Torre de Moncor-
vo, na Unidade Pastoral de S. 
José, do Arciprestado de Mon-
corvo, na Diocese de Bragan-
ça-Miranda, a 12 de Janeiro 
deste ano.


