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Breves

Francisco avisa que “oração 
não é uma varinha mágica”
O Papa disse esta quarta-feira que a oração “não 
é uma varinha mágica” e que é preciso manter a 
fé, mesmo quando Deus para ignorar os pedidos 
de quem reza.
“[O Catecismo] adverte-nos contra o risco de não 
termos uma experiência autêntica de fé, mas de 
transformarmos a nossa relação com Deus em 
algo mágico. A oração não é uma varinha mági-
ca, é um diálogo com o Senhor”, referiu, durante a 
audiência pública semanal.
Francisco apresentou uma reflexão sobre a ora-
ção e os momentos em que esta “parece não ser 
ouvida”, mesmo quando acontece pela saúde de 
uma pessoa doente ou pelo fim de uma guerra.
O Papa sublinhou que a oração dos católicos de-
ve seguir o “Pai-Nosso”, ensinado por Jesus Cris-
to, no qual se pede que seja realizada “a sua von-
tade para o mundo”.

Cáritas Jerusalém no terreno 
para ajudar população de 
Gaza
A Cáritas Jerusalém está a auxiliar a população em 
Gaza, com diversos cuidados médicos, exortando 
a comunidade internacional a enfrentar as “causas 
profundas” do conflito israelo-palestino.
“A comunidade internacional deve olhar para a 
destruição e abordar as causas profundas do con-
flito”, assinalou a secretária-geral da Cáritas Jeru-
salém, irmã Bridget Tighe.
A ocupação, a expropriação, os assentamentos e 
despejos originam “violência, mais guerras e ao 
ódio entre as pessoas”, lê-se numa nota divulgada 
pela Cáritas Internacional.
“Um amigo judeu disse-me que tanto os judeus 
como os palestinos são pessoas traumatizadas. 
Eles não podem fazer as pazes sem ajuda externa 
e independente. A ajuda tem de ser independen-
te, tem de ser compreensiva e compassiva para 
permitir que esses dois povos vivam em paz”, de-
senvolveu a irmã Bridget Tighe.

opinião

Obrigada, Luna!

Carla rodrigues
advogada

“Dar um abraço a quem 
pede ajuda é a coisa mais 
normal do mundo”. Foi 
assim, que Luna Reyes 

desvalorizou aquela que é a 
imagem viral do momen-
to. O mundo surpreendeu-
-se e emocionou-se com um 
gesto simples, um toque físi-
co cheio de humanidade, ca-
rinho e compaixão: o abra-
ço entre Luna, voluntária da 
Cruz Vermelha, e um mi-
grante senegalês que havia 
chegado momentos antes ao 
enclave espanhol de Ceuta, 
no norte de África. Um abra-
ço que parece ter desperta-
do a humanidade para a im-
portância de gestos simples e 
puros, para a importância do 
afecto e do carinho. Um abra-
ço sem troca de nomes, sem 
troca de moradas, sem tro-
ca de números de telefone, 
mas um abraço pautado pe-
la generosidade de quem dá 
e de quem recebe, um abra-
ço que consegue ser colo, que 
consola e acolhe. Perante um 
homem exausto, faminto, 
desesperado, que provavel-
mente viu morrer alguns dos 

seus companheiros na difícil 
travessia a nado, um homem 
que abraçou o perigo na es-
perança de encontrar uma 
vida melhor, perante um ser 
humano sofrido e cansado 
a Luna deu-lhe o que tinha: 
água e um abraço, “Ele estava 
a chorar, eu estendi a minha 
mão e ele abraçou-me, Agar-
rou-se a mim. Esse abraço foi 
a sua bóia de salvação”. 

Milhares de pessoas che-
gam a Ceuta, entre eles, mui-
tos são menores. Entram ile-
galmente, sabendo que Espa-
nha não lhes concede o esta-
tuto de requerentes de asilo, 
que apenas as crianças que 
não estejam acompanhados 
por um adulto podem per-
manecer no país, sob a super-
visão do governo espanhol, 
mas mesmo assim arriscam, 
e arriscam não apenas serem 
deportados para o lugar de 
onde fugiram, arriscam tudo, 
arriscam a vida em busca de 
uma hipótese de felicidade, 
de uma tábua de salvação.

Luna foi alvo de variadís-
simos comentários de ódio, 
de racismo, de ataques irra-
cionais, apenas porque con-
solou um migrante exausto e 
lavado em lágrimas. Mas, ra-
pidamente, outras vozes se 
ergueram, abafando o ódio 
e enaltecendo a humanidade 
contida neste abraço. A verda-
de é que este gesto despertou 
a consciência de cada um pa-
ra a generosidade contida em 
coisas simples. Ajudar com 
carinho não significa neces-
sariamente que os migrantes 
possam permanecer no terri-
tório onde chegaram, signi-

fica sim que, independente-
mente da decisão das autori-
dades competentes, a solida-
riedade pode e deve ter rosto, 
coragem e coração. A solida-
riedade é um acto de bonda-
de e de generosidade, é fazer 
a diferença, mesmo que com 
pouco, desde que com amor. 

A psicoterapeuta Virginia 
Satir destaca o poder do abra-
ço defendendo que precisa-
mos de quatro abraços por 
dia para sobreviver. Precisa-
mos de oito abraços por dia 
para nos manter. Precisamos 
de doze abraços por dia para 
crescer. Andaremos nós a fa-
zer estas contas? Qual anota-
ção no caderninho de mer-
ceeiro, no deve e haver, no 
saldar de contas ao final de 
cada mês, estaremos com sal-
do positivo ou negativo? Es-
taremos atentos à urgência 
de um abraço? Ou estaremos 
com mais sede de julgar e 
condenar?

Como tão bem descreve 
Ana Jácome, "O melhor do 
abraço é a subtileza dele. A 
mística dele. A poesia. O se-
gredo de literalmente apro-
ximar um coração do outro 
para conversarem no silêncio 
que dá descanso à palavra. O 
silêncio onde tudo é dito sem 
que nenhuma letra precise 
se juntar à outra. O melhor 
do abraço é o charme de fa-
zer com que a eternidade cai-
ba em segundos. A mágica de 
possibilitar que duas pessoas 
visitem o céu no mesmo ins-
tante. […] O abraço é também 
isso: um presente que duas 
vidas oferecem uma a outra e 
desembrulham juntas."  
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Papa francisco

24 DE MAIO 2021 · Hoje, confiemo-nos 
à intercessão maternal de Maria San-
tíssima, a fim de que o Espírito Santo 
desça abundantemente sobre a Igreja 
do nosso tempo, encha os corações de 
todos os fiéis e faça arder neles o fogo 
do seu amor. #MãedaIgreja

25 DE MAIO 2021 · É o tempo para der-
ramar amor sobre o mundo, sem abra-
çar o mundanismo. É o tempo para 
testemunhar a misericórdia, mais do 
que para inculcar regras e normas. É 
o tempo do Paráclito! É o tempo da li-
berdade do coração, no Paráclito.

26 DE MAIO 2021 · O Espírito Santo é 
o Dom de Deus que nos ajuda a ser 
pessoas livres, pessoas que querem e 
sabem amar, pessoas que compreen-
deram que a vida é uma missão para 
anunciar as maravilhas que o Senhor 
realiza em quem n'Ele confia.

Conversão ecológica

Plataforma Laudato Si’, 
o plano de sete anos para 
combater a crise ecológica
O Papa Francisco apresentou esta terça-feira, no Vati-
cano, a Plataforma de Acção Laudato Si', que vai con-
tar com planos a sete anos para combater a actual cri-
se ecológica “sem precedentes”.
Com o fim do Ano Laudato Si', famílias, paróquias e 
dioceses, escolas e universidades, hospitais, empresas 
e negócios agrícolas, organizações, grupos e movi-
mentos e institutos religiosos são desafiados a assu-
mir uma jornada de sete anos para que todas as co-
munidades católicas “se tornem totalmente sustentá-
veis, no espírito da ecologia integral”.
O percurso é inspirado pelos sete objectivos da encí-
clica: “a resposta ao grito da Terra, a resposta ao cla-
mor dos pobres, a economia ecológica, a adopção de 
um estilo de vida simples, a educação ecológica, a es-
piritualidade ecológica e o compromisso comunitário”.
Os planos concretos serão disponibilizados a 4 de Ou-
tubro, festa de São Francisco de Assis. Estes planos 
poderão ser usados por todos para “discernir e im-
plementar uma resposta à Laudato Si'”, e constituem 
uma abordagem “orientada ao processo que atende 
ao carisma da sua instituição, comunidade ou família”.

opinião

Maria e o feminismo

José lima
Padre

Nestes tempos de fim 
do mês de Maio, uma 
leitura profícua pode 
ser a auto-biografia 

romanceada de Jeanne Bou-
rin (1922-2003), historiadora 
e literata francesa. A sua for-
mação em história e o seu es-
tro artístico-literário são ine-
gáveis. Uma excelente esco-
lha para leitura retemperante 
estival. 

Esta obra de 130 páginas 
entreteve-me durante duas 
semanas do mês em curso. A 
ela recorro frequentemente. 
A escritora é muito conheci-
da em meios franceses, pois 
revisita com cuidado a Idade 
Média (XI, XII, XII) e o sécu-
lo passado, tendo sido pro-
dutora durante mais de meio 
século.

O Sorriso do Anjo (Le sou-
rire de l’Ange) prestar-se-ia a 
uma boa tradução e edição, 
facilmente e imediatamen-
te esgotada, hoje que o livro 
e este género literário alcan-

çaram direitos de prática cor-
rente junto da população: a 
autora dá um giro pela sua vi-
da, expondo simultaneamen-
te as suas convicções crentes 
bem enraizadas e benéficas. 
Também por isso merece to-
dos os encómios.

Leitura deliciosa. O título 
tem uma audiência garantida 
nos nossos dias. A literatura 
sobre os anjos abunda e as di-
ferentes abordagens do tema 
merecem a pena de grandes 
ensaístas na actualidade, tanto 
médios como teólogos, como 
romancistas. O tempo é pro-
pício para uma literatura que 
distrai e instrui. Esta obra lê-
-se com muito deleite, o que 
lhe outorgaria plateia garanti-
da. É do fim do século passa-
do (1996), editada pela Desc-
lée de Brouwer em Paris.

A autora, tendo passado 
por períodos conturbados ao 
longo da adolescência e ju-
ventude, regressa ao seio ori-
ginal, sendo alvo de um sacer-
dote que a atraiu pela elegân-
cia do seu trabalho em Igreja, 
sua sabedoria. Além disso, tes-
temunha as suas convicções 
profundas, sem papas na lín-
gua e mostrando a sua iden-
tidade crente ao longo de to-
do o livro: tem nervo vocabu-
lar e formal. Parece ser o úl-
timo escrito romanceado da 
vida da autora, na longa estei-
ra desde os anos sessenta. Al-
guns títulos seus foram tradu-
zidos em vários idiomas.

Impressionante é o capí-

tulo V, pela destreza clarivi-
dente em assumir duas das 
figuras principais do articu-
lado da Igreja: os Anjos e Ma-
ria de Nazaré. Esta última fi-
gura é enaltecida de forma 
invulgar, não fosse a auto-
ra uma mulher. Transcrevo, 
como aperitivo a uma leitu-
ra completa, uma das pági-
nas mais marcantes que me 
levou a escrever estas linhas 
para os leitores: “Ela (Virgem 
Maria) confere às estrelas um 
diadema de luz! (…) Ela femi-
niza a aproximação do divino 
e, por seu intermédio, o olhar 
dos homens sobre as mulhe-
res transformou-se! Se, a par-
tir do século XI, o culto ma-
rial não cessou de se afirmar, 
foi um resultado que alegra a 
mulher que sou. Até esse mo-
mento, o modelo feminino 
era Eva, (…) nada valorativo. 
Com a veneração de Maria, 
tudo muda. Mãe do Salvador, 
ela participou na nossa salva-
ção pelo seu consentimento 
à vontade salvadora de Deus. 
Passar de Eva a Maria foi de-
terminante para as mulhe-
res medievais e também pa-
ra nós, suas descendentes do 
século XX. A Virgem é igual-
mente mãe de Cristo e, na sua 
pessoa, sublimou a materni-
dade de todas as mães.” (Sou-
rire de l’Ange, 86). 

Vinte e cinco anos de-
pois, esta autobiografia dá 
que pensar e incita à ação 
harmónica. Lê-se leve e 
agradavelmente.
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[Igreja Viva] Como é que sur-
ge este memorando para fazer 
a certificação ecológica das 
comunidades?
[Juan Ambrosio] Este foi um 
dos primeiros desejos da Re-
de Cuidar da Casa Comum, 
quando ela nasceu em 2017, 
dois anos depois da Laudato 
Si’. Houve uns primeiros en-
contros no âmbito da Funda-
ção Betânia, promovidos pe-
la Manuela Silva, para discu-
tir um texto relacionado com 
a importância do cuidado do 
planeta, do cuidado do plane-
ta, do ambiente, mas rapida-
mente a reflexão foi desem-
bocar na Laudato Si’. A partir 
daí, esse grupo ficou com a 
ideia clara de que necessário 
fazer qualquer coisa, não bas-
tava a reflexão. Dois anos de-
pois, havia a percepção de que 
a mensagem da Laudato Si’ 
não tinha penetrado nas co-
munidades cristãs. Se compa-
rarmos a recepção da Lauda-
to Si’ com a da Evangelii Gau-
dium, vemos uma distância 
abissal. A Manuela Silva rapi-
damente foi chamando pes-
soas para ajudar nisto e tan-
to o João Luís como eu entra-
mos na Rede por convite de-
la. Uma das inspirações foi a 
Église Verte, em França, que 
tem um processo de eco-cer-
tificação. A Rede, no seu iní-
cio, começou a querer sensi-
bilizar as comunidades para 
isso, fez um eco-diagnóstico 

que foi disponibilizado às co-
munidades e foi até ensaia-
do, mas muito na perspectiva 
apenas ambiental e climáti-
ca, e não da ecologia integral. 
Entretanto percebemos que 
éramos muito jovens e ainda 
precisávamos de amadurecer 
para embarcar numa aventu-
ra dessas, ou seja, a ideia foi 
sendo acalentada mas não im-
plementada. Há aproximada-
mente um ano fomos contac-
tados pel’A Rocha, uma asso-
ciação claramente ambiental 
de inspiração cristã e índole 
ecuménica, que perguntou se 
queríamos ser parceiros deles 
numa candidatura a um pro-
grama específico... E pensa-
mos se era a altura de dar es-
se passo da eco-certificação. 
Rapidamente se associaram o 
COPIC [Conselho Português 
de Igrejas Cristãs] e a Aliança 
Evangélica e começamos a ver 
que talvez este âmbito da re-
flexão sobre o cuidado da Ca-
sa Comum nos pudesse pro-
porcionar um tempo e um 
espaço para fazermos uma 
experiência de diálogo e ca-
minho ecuménico. Se quere-
mos uma eco-certificação pa-
ra as igrejas em Portugal, tem 
que ser uma proposta mais 
ampla, não circunscrita a uma 
comunidade. O nome que vai 
ficar andará à volta de ‘Eco’, 
‘Igrejas’ e ‘Portugal’ – preten-
de-se que seja um consórcio 
das Igrejas cristãs em Portu-

gal. O diálogo foi evoluin-
do e decidimos elaborar um 
memorando de entendimen-
to que nos permitisse dar es-
te passo maior. Quando o CO-
PIC se disponibilizou a assinar 
oficialmente o texto, percebe-
mos que tinha chegado a al-
tura de falar com a Conferên-
cia Episcopal Portuguesa, e foi 
bom vermos que aderiu igual-
mente e que está disponível 
a assinar. Talvez a comunida-
de católica tenha chegado um 
bocadinho mais tarde aqui do 
que as outras, mas este é um 
momento de mudança.

[Igreja Viva] O que é que as 
outras comunidades cristãs 
têm feito que a comunidade 
católica ainda não fez?
[João Luís Fontes] Começa-
ram, sobretudo, mais cedo a 
pôr estes assuntos na agenda 
e assumi-los como algo que 
tem que ver com a identida-
de cristã e com a mensagem 
do Evangelho. Isso aparece 
muito claramente nos vários 

pronunciamentos do Conse-
lho Mundial das Igrejas, e nos 
planeamentos que eles vão fa-
zendo... Esta questão da justi-
ça, do cuidado com a Criação, 
já está presente há muito tem-
po na agenda do Conselho. 
Por outro lado, nas assem-
bleias ecuménicas europeias, 
sobretudo no final dos anos 
90, duas delas estavam direc-
tamente relacionadas com a 
paz, a justiça e o cuidado com 
a Criação, todos considera-
dos elementos fundamentais 
da reconciliação entre as Igre-
jas e comunidades cristãs e da 
humanidade com a casa que 
habita e com os outros seres 
do planeta, e assumindo es-
ta questão como uma possi-
bilidade de um testemunho 
ecuménico, de um testemu-
nho comum. A Carta Ecumé-
nica, que celebra 20 anos ago-
ra, acaba por apontar um con-
junto de desafios para este tes-
temunho comum e entre eles 
está esta questão do cuidado 
da Casa Comum, a questão 

ecológica, a questão ambien-
tal. Na Laudato Si’, o Papa in-
sere preocupações para além 
das ambientais que também já 
estavam presentes nesta Carta 
Ecuménica, não se ficou ape-
nas pelo estritamente ambien-
tal e associa o “grito da Terra” 
ao “grito dos pobres”. Aí temos 
não só esta dimensão ambien-
tal, mas a dimensão ambiental 
associada claramente ao senti-
do da justiça. Por outro lado, 
encontramos um caminho já 
feito por outras Igrejas que es-
tão presentes em Portugal e 
que fazem parte do COPIC. A 
Igreja Anglicana, a Igreja Or-
todoxa – em que o Patriarca 
tem sido muito importante e 
tem estado em sintonia com 
Francisco... Temos muito por 
onde caminhar.

[Igreja Viva] Como é que sur-
ge este memorando para fazer 
a certificação ecológica das 
comunidades?
[Juan Ambrosio] Não, es-
ta questão da justiça social é 

No próximo dia 12 de junho será assinado um memorando 
ecuménico, memorando esse com o objectivo de criar um 
processo de certificação ecológica das comunidades 
cristãs em portugal. Falamos com Juan Ambrosio e joão 
luís fontes, elementos da rede cuidar da casa comum 
envolvidos neste projecto, para perceber como surgiu e 
que caminho vai seguir.

ENTREVISTA

"TEMOS MUITO 
POR ONDE 
CAMINHAR"
JOÃO PEDRO QUESADO (ENTREVISTA)  
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soas que dela fazem parte, e 
comprometemo-nos a desen-
volver a mudança de estilos 
de vida. Nós não fazemos re-
ferência explícita a isso por-
que o texto quer ser de alcan-
ce bastante alargado, mas os 
sete objectivos da Laudato Si’ 
cobrem bem o que é o nosso 
horizonte de entendimento. 
O memorando é muito claro 
nos seus objectivos, tem clara-
mente como meta a eco-cer-
tificação, um processo que vai 
começar por indicativos pa-
ra que as comunidades pos-
sam entender se estão, ou não, 
nessa linha, e que terá gente 
que vai ajudar a implementar 
as mudanças necessárias, sen-
do o fim do processo a tal cer-
tificação. Um dos compromis-
sos do memorando é esse, es-
tudar e montar esse projecto. 
[João Luís Fontes] Definir os 
indicadores...
[Juan Ambrosio] Tudo isso 
é um trabalho que agora nos 
comprometemos, em conjun-
to, a fazer como comunidades 
cristãs em Portugal.

[Igreja Viva] Que indicadores 
são os usados pela Église Verte 
e pela Igreja Anglicana e que 
vão servir de ponto de partida 
para aí vem?
[Juan Ambrosio] Eles são, 
num primeiro registo, mui-
to ambientais – que energias 
são utilizadas, como é que se 
utiliza a água, que tipo de con-
sumíveis utilizamos, se são 
ou não amigos do ambien-
te. Num passo mais à frente, 
focam-se na organização das 
atividades, no cuidado com a 
pegada ecológica, com os des-
cartáveis – todos vimos, nas 
nossas próprias comunida-
des, como fazemos os nossos 
grandes encontros, com gran-
de desperdício. Já começa-
ram a introduzir, por propos-
ta desta dimensão da ecologia 
integral, passos no sentido da 
justiça social. Por exemplo, as 
empresas a que compramos 
produtos são empresas etica-
mente organizadas? Os pro-
dutos que vamos comprar são 
fruto de mão-de-obra infan-
til ou escrava? Porventura te-
remos que comprar mais ca-
ro, mas mais ético... Todo esse 
tipo de coisas está a ser incluí-
do nos indicadores. Também 
teremos o cuidado de incluir 
algo cultural, que é outra di-
mensão desta ecologia in-
tegral: podendo favorecer o 
consumo que sejam expressão 
da cultura local, devemos. Mas 
existe a atenção de incluir to-
das estas dimensões, até à or-
ganização dos espaços.

to é uma proposta que foi es-
crito em conjunto e que nas-
ceu com o horizonte de uma 
candidatura a processos con-
cretos do Ministério do Am-
biente mas que, quando nos 
apercebemos do que esta-
va em cima da mesa e do que 
podia ser feito, foi rescrito no 
sentido de ser um memoran-
do de entendimento muito 
mais amplo, sendo um cha-
péu que nos permite assumir 
responsabilidades para ca-
minhar. No texto assumimos 
o cuidado da Casa Comum a 
partir do que alguns chamam 
de princípios eco-teológi-
cos, uma  teologia da Criação 
que nos permite perceber que 
uma leitura curta dos textos 
da Criação nos levou a olhar 
para o mundo simplesmen-
te como um lugar. O memo-
rando de entendimento pro-
põe um desenvolvimento em 
conjunto, ecuménico, desta 
teologia da Criação, para ten-
tar perceber que desafios e in-
terpelações é que Deus nos faz 

A Carta Ecuménica, que 
celebra 20 anos agora, 
acaba por apontar um 
conjunto de desafios 
para este testemunho 
comum e entre eles 
está esta questão do 
cuidado da Casa Comum, 
a questão ecológica, a 
questão ambiental.

absolutamente essencial. As 
questões do cuidado da Ca-
sa Comum não se podem fi-
car pelo ambiental e climá-
tico, por mais importantes e 
indispensáveis que estas duas 
dimensões sejam, que são. É 
preciso ir muito para além 
disso. Em textos posteriores à 
Laudato Si’ isto é bastante fri-
sado. Na exortação apostólica 
Querida Amazónia e na encí-
clica Fratelli Tutti é formal-
mente dito que a justiça social 
é uma exigência da nossa fé. 
Trazer a defesa do ambiente, 
do clima e da justiça social pa-
ra o núcleo da fé e experiência 
cristã é, de facto, muito, muito 
importante.

[Igreja Viva] Passan-
do mais concretamente ao 
memorando...
[Juan Ambrosio] Ainda não 
podemos divulgar o texto!
[Igreja Viva] Nem umas pis-
tas? (risos)
[Juan Ambrosio] Posso dizer 
que, de um modo geral, o tex-
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Gen 3, 9-15 
Leitura do Livro do Génesis 
Depois de Adão ter comido da árvore, o 
Senhor Deus chamou-o e disse-lhe: “Onde 
estás?”. Ele respondeu: “Ouvi o rumor dos 
vossos passos no jardim e, como estava 
nu, tive medo e escondi-me”. Disse Deus: 
“Quem te deu a conhecer que estavas nu? 
Terias tu comido dessa árvore, da qual 
te proibira comer?”. Adão respondeu: “A 
mulher que me destes por companheira 
deu-me do fruto da árvore e eu comi”. 
O Senhor Deus perguntou à mulher: 
“Que fizeste?”. E a mulher respondeu: “A 
serpente enganou-me e eu comi”. Disse 
então o Senhor Deus à serpente: “Por teres 
feito semelhante coisa, maldita sejas entre 
todos os animais domésticos e todos os 
animais selvagens. Hás-de rastejar e comer 
do pó da terra todos os dias da tua vida. 
Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, 
entre a tua descendência e a descendência 
dela. Esta há-de atingir-te na cabeça e tu a 
atingirás no calcanhar”.   
    
Salmo responsorial
Salmo 129 (130), 1-2.3-4ab.4c-6.7-8 (R. 7) 
Refrão: No Senhor está a misericórdia e 
abundante redenção. 

LEITURA II 2 Cor 4, 13 – 5, 1  
Leitura da Segunda Epístola do apóstolo 
S. Paulo aos Coríntios 
Irmãos: Diz a Escritura: “Acreditei; por 
isso falei”. Com este mesmo espírito 
de fé, também nós acreditamos, e por 
isso falamos, sabendo que Aquele que 
ressuscitou o Senhor Jesus também 
nos há-de ressuscitar com Jesus e nos 
levará convosco para junto d’Ele. Tudo 
isto é por vossa causa, para que uma 

“Quem fizer a vontade de Deus esse é meu irmão, minha irmã e minha Mãe”

itinerário

sempre”. Referia-Se aos que diziam: “Está 
possesso dum espírito impuro”. Entretanto, 
chegaram sua Mãe e seus irmãos, que, 
ficando fora, O mandaram chamar. A 
multidão estava sentada em volta d’Ele, 
quando Lhe disseram: “Tua Mãe e teus 
irmãos estão lá fora à tua procura”. Mas 
Jesus respondeu-lhes: “Quem é minha Mãe 
e meus irmãos?”. E, olhando para aqueles 
que estavam à sua volta, disse: “Eis minha 
Mãe e meus irmãos. Quem fizer a vontade 
de Deus esse é meu irmão, minha irmã e 
minha Mãe”.    

REFLEXÃO
 
A palavra bíblica confronta-nos com 
a desobediência, anuncia as nossas 
infidelidades. E também exorta a não 
desanimar, pois recorda a existência de 
uma “graça mais abundante”. Em Deus 
“está o perdão [...]. No Senhor está a 
misericórdia”.

“Graça mais abundante”
As leituras deste Décimo Domingo (Ano B) 
confrontam-nos com o problema do mal, 
correlacionado com a tentação e o pecado. 
Hoje, sem ignorar a responsabilidade sobre 
os nossos comportamentos, focamos a 
atenção no primado da iniciativa divina.
Deus não fica indiferente aos nossos 
comportamentos. É certo que nos 
confronta com a nossa responsabilidade. 
Também não desiste, nem nos 
abandona. Deus está sempre disposto 
a despertar em nós o essencial que dá 
sentido à vida.
O nosso coração, escreveu Paolo 
Scquizzato, “tem um vazio em forma de 
Deus”. Por isso, “não conhecerá quietude 
senão quando repousar no infinito, naquilo 
que, só isso, pode encher o seu abismo 
interior”. Precisamos de ‘tocar’ o infinito, 
“necessitamos de uma brecha sobre a 
realidade que ponha em comunicação com 

graça mais abundante multiplique as 
acções de graças de um maior número 
de cristãos para glória de Deus. Por isso, 
não desanimamos. Ainda que em nós 
o homem exterior se vá arruinando, o 
homem interior vai-se renovando de dia 
para dia. Porque a ligeira aflição dum 
momento prepara-nos, para além de 
toda e qualquer medida, um peso eterno 
de glória. Não olhamos para as coisas 
visíveis, olhamos para as invisíveis: 
as coisas visíveis são passageiras, ao 
passo que as invisíveis são eternas. Bem 
sabemos que, se esta tenda, que é a nossa 
morada terrestre, for desfeita, recebemos 
nos Céus uma habitação eterna, que é 
obra de Deus e não é feita pela mão dos 
homens.    
  
EVANGELHO Mc 3, 20-35
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Marcos 
Naquele tempo, Jesus chegou a casa com 
os seus discípulos. E de novo acorreu 
tanta gente, que eles nem sequer podiam 
comer. Ao saberem disto, os parentes de 
Jesus puseram-se a caminho para O deter, 
pois diziam: “Está fora de Si”». Os escribas 
que tinham descido de Jerusalém diziam: 
“Está possesso de Belzebu”, e ainda: “É 
pelo chefe dos demónios que Ele expulsa 
os demónios”. Mas Jesus chamou-os e 
começou a falar-lhes em parábolas: “Como 
pode Satanás expulsar Satanás? Se um 
reino estiver dividido contra si mesmo, 
tal reino não pode aguentar-se. E se uma 
casa estiver dividida contra si mesma, essa 
casa não pode durar. Portanto, se Satanás 
se levanta contra si mesmo e se divide, 
não pode subsistir: está perdido. Ninguém 
pode entrar em casa de um homem forte 
e roubar-lhe os bens, sem primeiro o 
amarrar: só então poderá saquear a casa. 
Em verdade vos digo: Tudo será perdoado 
aos filhos dos homens: os pecados e 
blasfémias que tiverem proferido; mas 
quem blasfemar contra o Espírito Santo 
nunca terá perdão: será réu de pecado para 

algo de grande, de diferente, de além. De 
imenso”.
Negar a nossa dimensão espiritual 
é carregar o peso do pecado. “Quem 
blasfemar contra o Espírito Santo nunca 
terá perdão: será réu de pecado para 
sempre”.
O Espírito de Deus renova o ser ‘interior’ 
(de que fala a Segunda Carta aos 
Coríntios), faz germinar dentro de nós 
a fonte da alegria, dá-nos a conhecer 
a beleza da vida, acende nos nossos 
corações o amor pelas ‘coisas invisíveis’, 
lembra-nos que somos habitados por 
uma ‘graça mais abundante’ que a nossa 
fragilidade e o nosso pecado.
O Espírito Santo ajuda-nos a estar atentos 
ao que acontece dentro de nós e ao nosso 
redor, impede-nos de viver como meros 
espectadores da nossa existência e do 
mundo. Faz de nós seres espirituais, 
membros da família divina (evocamos 
no Domingo da Santíssima Trindade). 
Diz Jesus Cristo: “Quem fizer a vontade 
de Deus esse é meu irmão, minha irmã e 
minha Mãe”.
Hoje, como ontem, não desiste de 
nós. O Espírito de Deus quer inspirar 
e transformar a nossa vida. Aqueles e 
aquelas que se fazem dóceis à ação do 
Espírito Santo aprendem a não ficar 
apegados ao carácter passageiro das 
‘coisas visíveis’, porque os seus corações 
sabem reconhecer o valor eterno das 
‘coisas invisíveis’.

Perdão
A “graça mais abundante” é talvez o perdão 
de Deus. Não há amor sem perdão! Estão 
acoplados um ao outro. A grande prova 
temo-la de Deus, sempre transbordante de 
misericórdia.
Este ‘episódio’ ensina-nos que a 
renovação começa pelo ‘interior’, pela 
docilidade que permite ao Espírito 
Santo transformar a nossa e a vida da 
comunidade. Ao mesmo tempo que 
acolhemos a ‘graça’, reconhecemos 

X Domingo comum

Em frente do altar colocar-se-á um arranjo floral generoso com flores 
brancas.
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também as nossas fragilidades e a 
importância de nos abrirmos ao perdão, 
deixar-se abraçar pela misericórdia 
divina.
“O perdão não é fruto dos nossos 
esforços, mas uma dádiva, um dom do 
Espírito Santo, que nos enche do lavacro 
de misericórdia e de graça que brota 
incessantemente do Coração aberto de 
Cristo Crucificado e Ressuscitado” (Papa 
Francisco). 

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

Semear caridade
Acólitos
“Não olhamos para as coisas visíveis, 
olhamos para as invisíveis: as coisas 
visíveis são passageiras, ao passo 
que as invisíveis são eternas”. Quem 
serve deve ter sempre presentes estas 
palavras do Apóstolo. Uma coisa é 
ser acólito para dar nas vistas, outra é 
servir sob o olhar invisível de Deus que 
vê o íntimo do coração. Se servirmos 
neste espírito também induziremos nos 
outros o zelo pelas coisas invisíveis, 
agradáveis a Deus.

Leitores
Na segunda leitura, São Paulo afirma: “Diz 
a Escritura: ‘Acreditei; por isso falei’”. Antes 
de falar é necessário um acto de fé. O leitor 
não lê um texto que lhe é indiferente; ele 
lê um texto no qual, antes de mais, ele 
acredita. Isto implica que ninguém poderá 
fazer uma leitura na Missa se não tiver fé. 
Se alguém é convidado, por exemplo num 
casamento, a fazer uma leitura, mas não 
tiver fé, deverá, obviamente, recusar.

Ministros Extraordinários 
da Comunhão
O MEC, no seu ministério de compaixão, 
levando o viático aos doentes, testemunha 
frequentemente que “ainda que em nós 
o homem exterior se vá arruinando, o 
homem interior vai-se renovando de 
dia para dia”. Os olhos até podem ver o 
contrário, mas os olhos da fé fixam-se no 
homem interior. O Centurião, olhando para 
Cristo despedaçado e expirando na Cruz, 
também proclamou: “Ele era na verdade 
filho de Deus”.

Músicos
A experiência da música coral, mais do 
que outras, faz sentir que, “se uma casa 
estiver dividida contra si mesma, essa casa 

não pode aguentar-se”. Como poderá um 
coro cantar se não se trabalha a sincronia, 
a harmonia, a afinação, o equilíbrio dos 
timbres, a atenção a quem dirigiu ao 
serviço de um resultado final comum para 
o gaudio de todos? Nas comunidades, o 
grupo coral deve ser um sinal interpelador 
da unidade.

Celebrar em comunidade

Preparação Penitencial
Depois de um momento de silêncio, em que 
somos convidados a reconhecer a nossa 
pequenez, a nossa fragilidade, o que nos 
divide e afasta da graça, o nosso pecado, é 
rezado o salmo, em voz off, como momento 
de preparação penitencial.

Homilia
1. Desde sempre a humanidade se 
interroga sobre a origem do mal, que nas 
profundezas do seu ser, luta sem tréguas 
contra o bem. Deste modo, a primeira 
leitura, segundo o livro do Génesis, afirma 
que tudo provém do pecado cometido 
pelo homem e pela mulher. Esta rutura e 
o subsequente afastamento, provenientes 
do demónio – aquele que separa –, terá 

um fim com a presença de Deus em Jesus 
Cristo.
2. A vitória do bem sobre o mal já não 
será proveniente do espezinhamento 
da cabeça da serpente, mas por meio 
da misericórdia e do amor que salva os 
abatidos e os dominados pelo mal. Com 
Jesus os espíritos malignos são silenciados 
e derrotados e a ordem primordial é 
reconstruída.
3. Os que cumprem a vontade de Deus 
são seus irmãos e membros, com Ele, da 
família de Deus.

Oração Universal
Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai de 
misericórdia, que quer salvar todas as 
pessoas, e peçamos-Lhe que nos ajude 
a resistir às promessas enganadoras, 
suplicando (ou: cantando), com toda a 
esperança:
R. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo.

1. Que os fiéis das nossas Dioceses 
e comunidades acreditem em Jesus 
ressuscitado e falem d’Ele com a coragem 
de São Paulo, oremos.

Sugestão de cânticos
– Entrada: O Senhor é minha luz e salvação  – F. Santos
– Apresentação dos dons: No meio da minha vida 
– F. Silva
– Comunhão: Quem fizer a vontade de meu Pai – C. Silva 
– Final: Deus é Pai, Deus é amor – F. Silva

Eucologia
Orações presidenciais: Orações do X Domingo 
do Tempo Comum (Missal Romano, 404)
Prefácio e Oração Eucarística: Oração 
Eucarística IV com prefácio próprio (Missal 
Romano, 537ss)

Sair em missão de amar
“Quem fizer a vontade de Deus esse é meu irmão, 
minha irmã e minha Mãe”. Nesta atitude evangélica, 
iremos viver a fé na caridade, fazendo um gesto que, 
habitualmente, negamos ao nosso irmão/irmã/mãe, 
e que nos faz sair da nossa área de conforto.

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

Uma longa conversa do jornalista 
Darío Menor com o Superior 
Geral da Companhia de Jesus, P. 
Arturo Sosa, sj. Em revista, a vida 
da Companhia de Jesus, os seus 
projetos e prioridades apostólicas e 
a sua inserção na missão da Igreja.
Ao mesmo tempo, o P. Arturo Sosa 
recorda a sua infância em Caracas, 
a sua entrada na Companhia de 
Jesus, o fascínio de Inácio de Loiola. 
E analisa temas da atualidade, 
como a eutanásia, o aborto, a crise 
da COVID-19, a crise ecológica.

A caminho 
com Inácio 
Arturo Sosa

12€

Compre online em 
www.livrariadm.pt

Clero de Braga participa em formação 
sobre a protecção de menores e adultos vulneráveis
O clero da Arquidiocese de Braga irá 
participar numa jornada de formação 
sobre a protecção de menores e adul-
tos vulneráveis no dia 01 de Junho, 
terça-feira, das 10h00 às 17h00 horas, 
no Espaço Vita.
O encontro, que tem como tema "Por 
Comunidades Sãs e Seguras", é orien-
tado pelo Padre Hans Zollner, jesuíta, 
membro da Comissão Pontifícia para 
a Protecção de Menores desde a sua 
criação em 2014 e presidente do Cen-
tro de Protecção de Menores da Ponti-
fícia Universidade Gregoriana.
O padre Zollner irá falar em italiano, 
mas haverá tradução simultânea.
O encontro começa com acolhimento 
e oração, seguindo-se duas conferên-
cias. Durante a tarde, os participan-
tes serão divididos por grupos para 
fazerem pequenas reflexões, haven-
do ainda uma sessão de perguntas e 
respostas.

Dom Jorge Ferreira da Costa Ortiga, por 
mercê de Deus e da Santa Sé, Arcebispo 
de Braga e Primaz das Espanhas;

Tedo presente novas necessidades 
pastorais, torna-se necessário proceder 
às seguintes nomeações:

- Padre Manuel da Graça Ferreira de 
Oliveira, dispensado da paroquialidade 
de São Miguel de Roriz, Arciprestado de 
Barcelos, continuando pároco de Santo 
André de Barcelinhos e de Santa Eugénia 
de Rio Covo, do mesmo Arciprestado;

Nomeações eCLESIÁSTICas

- Padre Marco Paulo da Costa Alves 
Gil, dispensado da paroquialidade de 
Divino Salvador de Campo, Arciprestado 
de Barcelos, continuando pároco de São 
Mamede de Arcozelo e de Santa Maria de 
Lijó, do mesmo Arciprestado;

- Padre José Barbosa Granja, nomeado 
pároco de São Miguel de Roriz e Divino 
Salvador de Campo, Arciprestado de 
Barcelos.

Braga e Cúria Arquiepiscopal, 27 de Maio de 2021
† Jorge Ferreira da Costa Ortiga, Arcebispo Primaz


