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Breves

Papa diz que é “necessário 
reafirmar a novidade do 
Evangelho”
O Papa afirmou ontem que a Igreja tem necessida-
de permanente de “reafirmar a novidade do Evan-
gelho”, evocando o exemplo do Apóstolo Paulo nas 
primeiras comunidades cristãs.
“Ele não se detém na superfície dos problemas, 
como somos frequentemente tentados a fazer pa-
ra encontrar uma solução imediata que nos ilude 
a pensar que todos podemos concordar com uma 
solução de compromisso”, referiu Francisco na au-
diência geral.
Na segunda catequese dedicada à Carta aos Gála-
tas, um dos escritos de São Paulo no Novo Testa-
mento, o Papa sublinhou que o texto relata “confli-
tos dentro da comunidade” ligados à obrigação ou 
não da circuncisão, tradição judaica, para os novos 
cristãos.

Igrejas incendiadas após 
descoberta de sepulturas de 
crianças indígenas no Canadá
Quatro igrejas católicas foram incendiadas nos 
últimos dias após a descoberta de cerca de mil 
sepulturas não identificadas de crianças indí-
genas na província da Colúmbia Britânica, no 
Canadá.
As igrejas de Santa Ana e de Chopaka, em terri-
tórios de povos indígenas, ficaram destruídas pe-
las chamadas, este sábado de manhã, com uma 
hora de diferença.
A 21 de Junho, Dia Nacional dos Povos Indígenas, 
outras duas igrejas, em Penticton e Oliver, tinham 
sido atingida pelo fogo, sem registo de pessoas 
feridas.
Os bispos católicos de Saskatchewan, no Canadá, 
manifestaram a sua solidariedade com a “expe-
riência dolorosa e devastadora” dos povos indí-
genas, após a descoberta de750 sepulturas anó-
nimas junto a uma instituição educativa.

opinião

Para tudo há um tempo

Carla rodrigues
Advogada

Desde muito novos 
que nos habituamos 
a escutar da boca dos 
mais velhos a verbali-

zação da sabedoria conferida, 
não pelos graus académicos, 
mas pela experiência de vida, 
pelos amores e desamores vi-
vidos, pelas alegrias e tristezas 
sentidas, pelos calos de quem 
luta, pelas rugas de quem so-
fre, que “na vida há tempo pa-
ra tudo”. Numa infância, para 
muitos já longínqua, em que 
as prioridades passavam por 
saltar à corda, jogar à macaca, 
fazer colares com flores ama-
relas colhidas nos campos, jo-
gar à bola e ao berlinde, na-
moriscar e passear, ter tempo 
para tudo não passava de uma 
utopia, de uma miragem, de 
uma invenção dos adultos pa-
ra nos convencerem a adiar 
os jogos e brincadeiras e, em 
sua substituição, fazermos os 
trabalhos que, aos olhos da 
infância, afiguravam-se tão 
enfadonhos. 

Na urgência dos dias e dos 
afazeres multiplicam-se as ve-
zes em que adiamos a pausa, 

em que não nos conferimos o 
direito de parar, o direito ao 
tempo em que o tempo deixa 
de contar, em que o som com-
passado do relógio, tique-ta-
que, tique-taque, deixa de di-
tar a velocidade dos dias. Mas, 
se é verdade que o tempo é 
precioso, no desenrolar do 
novelo do tempo tem de ha-
ver tempo para a pausa. Tem-
po para parar e escutar, tempo 
para sossegar e serenar, tempo 
para amaciar a dureza dos dias 
e os efeitos nefastos de uma 
pandemia severa, tempo para 
digerir, tempo para celebrar, 
tempo para escolher o cami-
nho, tempo para o perdão, 
tempo para a reconciliação, 
tempo para o silêncio, tem-
po para o Amor. Tempo para 
o dolce far niente (traduzido 
significa algo como “agradá-
vel ociosidade” ou o prazer de 
não fazer nada). Tempo para 
reaprender a olhar o mundo 
como uma constante e incrí-
vel novidade.

Desde romances a can-
ções, discursos a poemas, car-
tas a teses, o tempo é uma re-
ferência, é uma constante que 
nos ajuda a equilibrar a vida. 
Em Eclesiastes, 3: 1-8, pode-
mos saborear as palavras bí-
blica, “Para tudo há um mo-
mento e um tempo para ca-
da coisa que se deseja debai-
xo do céu: Tempo para nascer 
e tempo para morrer, Tempo 
para plantar e tempo para ar-
rancar o que se plantou, Tem-
po para matar e tempo pa-
ra curar, Tempo para destruir 
e tempo para edificar, Tem-
po para chorar e tempo pa-

ra rir, Tempo para se lamen-
tar e tempo para dançar, Tem-
po para atirar pedras e tem-
po para as juntar, Tempo para 
abraçar e tempo para evitar o 
abraço, Tempo para procurar 
e tempo para perder, Tem-
po para guardar e tempo pa-
ra atirar fora, Tempo para ras-
gar e tempo para coser, Tem-
po para calar e tempo para fa-
lar, Tempo para amar e tempo 
para odiar, Tempo para guerra 
e tempo para paz”.

Julho chegou e com ele os 
dias que se querem com tem-
po. Os dias longos e as noites 
quentes. Chegam os jantares 
fora de horas, os churrascos 
e os petiscos. Quem não tem 
saudades de passar horas in-
termináveis à mesa a parti-
lhar histórias, piadas, novida-
des e mexericos? É à volta da 
mesa que nos damos, que nos 
conhecemos, que partilhamos 
quem somos; Que a família é 
família e que os amigos que lá 
se sentam passam a ser família 
também. A verdade é que não 
há lugar mais mágico que uma 
mesa para retomar a conta-
gem do tempo, de forma se-
rena, tranquila e motivadora. 
E é à mesa que o tempo dei-
xa de ser urgente e que, numa 
escuta atenta a quem se sen-
ta, a quem fala e a quem ca-
la, a pausa se impõe natural-
mente, permitindo saborear 
os condimentos da amizade, 
escutar o riso solto e o sussur-
ro de quem conta um segredo, 
permitindo dar conta do sa-
bor delicioso da gratidão pelos 
dias bons, vividos sem pressa, 
com aqueles que amamos.
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S
são editoras dife-
rentes, com pro-
jectos diferentes 
e que represen-
tam diferentas 
perspectivas de 

uma mesma forma de olhar 
o mundo. As editoras católi-
cas são só mais uma empre-
sa, mas uma empresa que não 
deixa de ter o dever de anun-
ciar o Evangelho à sua manei-
ra. Falamos com responsá-
veis da Editorial Apostolado 
da Oração, da Paulus Editora 
e da Paulinas para perceber 
o que há de diferente numa 
editora católica e como têm 

Verão significa ar livre – ainda mais numa pandemia – e 
significa, também, que há feiras do livro prestes a chegar. O 
igreja viva falou com três editoras católicas para retratar 
os desafios que enfrentam com as suas características 
particulares.

ENTREVISTA

UMA MISSÃO DE EVANGELIZAÇÃO 
EM DIÁLOGO COM A SOCIEDADE 

ultrapassado momentos difí-
ceis para uma indústria sem-
pre cheia de desafios.

Pe. António Valério – Editorial 
Apostolado da Oração

[Igreja Viva] Que diferen-
ças existem entre o trabalho 
de uma editora católica e o de 
uma editora generalista?
[Pe. António Valério] É claro 
que uma editora católica tem 
uma missão de evangelização, 
de transmitir conteúdos reli-
giosos – neste caso, relaciona-
dos com a Igreja Católica. O 
que pode ter comum com as 

outras editoras é que elas tam-
bém escolhem o seu público-
-alvo, porque nesse sentido 
uma editora católica tem o seu 
público-alvo, o público cristão, 
apesar de depois não se esgo-
tar apenas aí, pode ter outras 
publicações dirigidas a pessoas 
não-crentes, mas sempre na 
ideia de transmitir os valores 
do Evangelho, de forma explí-
cita na maior parte das vezes, 
para um público católico, ou 
com publicações mais de diá-
logo que possam estar abertas 
a não-crentes, ou até a pessoas 
de outras confissões cristãs, de 
outras religiões.

[Igreja Viva] Como é que fa-
zem essa escolha de olhar 
mais para um certo tema ou 
público?
[Pe. António Valério] No ca-
so da Editorial Apostolado da 
Oração, acabamos por ter vá-
rias editoras. O grupo é o Se-
cretariado Nacional do Apos-
tolado de Oração ou a Rede 
Mundial de Oração do Pa-
pa, que como obra tem tam-
bém uma missão específica. 
Temos a parte das revistas, 
do Mensageiro do Coração 
de Jesus e a Revista Cruzada, 
por exemplo, e temos a par-
te da editora que é a Editorial 
Apostolado da Oração, a Edi-
tora Frente e Verso – a mais 
recente, começou em 2013 – 
e depois a Editorial Aposto-
lado de Imprensa, que é uma 
editora mais antiga que não 
tem estado a publicar, mas te-
mos feito reedições de livros 
mais clássicos, na área da lite-

ratura e temas de espirituali-
dade. Tudo isto tem que estar 
sempre de acordo com o que 
é a missão específica da Re-
de Mundial de Oração do Pa-
pa, que tem sobretudo a linha 
de ajuda à oração, formação 
cristã, espiritualidade e tudo 
o que vai transmitindo o pen-
samento do magistério, com 
os documentos pontifícios – 
sobretudo as encíclicas e as 
exortações apostólicas, que 
procuramos publicar. Dentro 
das muitas áreas que podia ter 
uma editora católica, vamos 
publicando em várias, sendo 
mais específicos com o que 
é próprio da missão da Rede 
Mundial de Oração do Papa.

[Igreja Viva] Que campos mais 
específicos são esses?
[Pe. António Valério] Para 
além da parte do magistério – 
as encíclicas, exortações, os ci-
clos de catequese –, temos uma 
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área bastante forte na Editorial 
AO, que são os subsídios pa-
ra oração pessoal e comunitá-
ria, como o Evangelho Diário, 
um livro importante que pu-
blicamos todos os anos e que 
é importante para o encontro 
com Deus no dia-a-dia... De-
pois, também temos livros so-
bre a metodologia da oração, 
ajudas à oração e propostas de 
oração. As partes da forma-
ção e de subsídios para a ora-
ção é bastante forte. Essa parte 
da formação, cristã, tem uma 
componente importante de 
temas de catequese, uma par-
te mais ligada ao discernimen-
to, da formação espiritual, do 
acompanhamento espiritual, 
é uma área forte de espiritua-
lidade e formação cristã. Por 
sermos uma editora ligada à 
Companhia de Jesus, também 
publicamos coisas na área da 
espiritualidade inaciana, tam-
bém sobre o discernimento, 
os exercícios espirituais... Re-
centemente publicamos um li-
vro sobre o Ano Inaciano, que 
é um ano jubilar que os jesuí-
tas estão a viver este ano. E de-
pois temos uma parte de bio-
grafias de santos. Claro que vai 
havendo outras áreas onde va-
mos publicando, mas não têm 
um ritmo tão fixo, são coisas 
mais sobre a Bíblia, a história 
da Igreja, teologia…

[Igreja Viva] O que publicam 
tende a ir ao encontro do que 
as pessoas procuram, ou a vos-
sa linha editorial acaba por vos 
afastar, potencialmente, disso?
[Pe. António Valério] É cla-

ro que tentamos sempre con-
ciliar as coisas. Não daria pa-
ra ter uma linha editorial que 
depois não tivesse procura, o 
projecto acabaria por não ser 
financeiramente viável. Mas 
claro que procuramos sempre 
ir de encontro ao que as pes-
soas procuram, respeitando a 
nossa identidade como editora 
ou obra específica que somos. 
As pessoas procuram determi-
nados títulos na nossa editorial 
porque sabem que os vão en-
contrar, e talvez noutras áreas 
seja mais fácil procurar nou-
tras editoras mais especializa-
das nelas. É claro que há uma 
preocupação em chegar aos 
interesses das pessoas e àqui-
lo que são as suas necessidades, 
mas também vamos tendo um 
bocadinho a percepção dessas 
necessidades. A Editorial Fren-
te e Verso, por exemplo, tem 
livros que fazem um debate 
mais de fronteira, sobre a re-
lação da fé com a cultura, por 
exemplo, ou com a política, 
com a sociedade, livros de teo-
logia – cujo público é necessa-
riamente mais reduzido. São 
propostas para públicos mais 
específicos, mas tem sido uma 
experiência muito interessante 
e positiva.

[Igreja Viva] Como é que 
passaram e ultrapassaram a 
pandemia?
[Pe. António Valério] Sobre-
tudo o primeiro confina-
mento foi muito complica-
do. Houve uma quebra muito 
grande das vendas nas livra-
rias, porque estavam fecha-

das. Nessa altura o que procu-
ramos fazer foi apostar mais 
na divulgação online. Fize-
mos feiras do livro online, 
com eventos online de apre-
sentação de livros, conversas 
com autores a propósito do 
livro, mas a falar sobre o te-
ma. Foram coisas muito posi-
tivas, mais ou menos uma vez 
por mês ou até mais do que 
uma conversa por mês, e isso 
obrigou-nos a repensar e in-
vestir mais na nossa presença 
no digital e nas propostas nos 
livros, não ser só a divulgação 
habitual que se faz em redes 
sociais sobre um livro que se-
ja publicado e de explorar um 
pouco um tema, mas ir por 
estas conversas e eventos, que 
nos ajudaram. A nível do ba-
lanço, claro, foi problemáti-
co. Foram meses complica-
dos que depois se foram recu-
perando ao longo do tempo, 
infelizmente no início deste 
ano voltamos a ter uma que-
bra mas felizmente estamos a 
recuperar de novo. O impacto 
foi negativo e problemático, 
mas as coisas já estão a correr 
melhor. A única vantagem foi 
repensar a nossa presença e 
divulgação online. 

[Igreja Viva] Está-se a aproxi-
mar o regresso das feiras do li-
vro presenciais. Que importân-
cia têm eventos como estes pa-
ra uma editora católica?
[Pe. António Valério] É a ques-
tão da visibilidade. Uma coi-
sa é as pessoas encontrarem-
-nos porque vão procurar o 
nosso site e as nossas redes 

sociais, e pode-lhe chegar in-
formação através de amigos 
que partilham. Outra coisa é 
ir a um certame deste género, 
uma feira do livro, e encon-
trar lá o nosso stand. Vamos 
estar presentes na Feira do Li-
vro de Braga, como vamos es-
tar na de Lisboa, e nos últimos 
anos também temos estado na 
do Porto. É sempre importan-
te pela presença porque cria a 
oportunidade das pessoas nos 
encontrarem e conhecerem, e 
é positivo como presença da 
Igreja nestes meios. A outra 
parte é a proximidade com o 
nosso público, porque ficamos 
a saber mais do que as pessoas 
que lêem as nossas publicações 
acham delas e do que devía-
mos publicar, e às vezes temos 
feedbacks muito interessantes. O 
que tem sido muito positivo.

Pe. Mário Santos 
– Paulus Editora

[Igreja Viva] Que diferen-
ças existem entre o trabalho 
de uma editora católica e o de 
uma editora generalista?
[Pe. Mário Santos] Bom, em 
princípio deve-se fazer um tra-
balho profissional. Nesse pon-
to de vista, não vejo grandes di-
ferenças. Mas, a tónica de uma 
editora católica como a nos-
sa é fazer reviver e anunciar o 
Evangelho. Fazer reviver a pes-
soa de Jesus, viver e conhecer o 
seu âmbito cultural e dar uma 
boa imagem e uma boa notícia 
para o mundo e para a socieda-
de de hoje.

[Igreja Viva] O público-alvo da 
Paulus é a população católica e 
cristã?
[Pe. Mário Santos] Não, não. 
O público-alvo da Paulus é o 
mundo inteiro, nem podia ser 
de outra maneira porque o 
Evangelho não está encerrado 
em limites nem tem frontei-

ras. Nós falamos para o mundo 
e quem nos apanha nas ondas, 
aí recebe a nossa mensagem, 
que deve ser uma mensagem 
aberta e oportuna para toda a 
gente.

[Igreja Viva] Mas é mais fácil 
chegar ao público católico?
[Pe. Mário Santos] Isso sim, 
mas optar por isso pode ser 
um erro, algo que nos encrava 
e nos limita de certa maneira.

[Igreja Viva] Como é que dão 
o passo para chegar às pessoas 
não-crentes, não-católicas?
[Pe. Mário Santos] O nosso 
dever é falar de tudo de manei-
ra digna, justa, equilibrado e de 
maneira cristã. Esta maneira 
aberta, correcta, profissional, 
é a maneira de nos fazermos 
entender pela maioria das pes-
soas, quer sejam católicos ou 
não, cristãs ou não. Pessoas co-
mo tais, que respeitamos e as-
sumimos que queremos estar 
junto delas, numa atitude de 
procura, numa atitude de ami-
zade, numa atitude de diálogo 
e de construção da sociedade.

[Igreja Viva] Como é que fa-
zem a escolha dos temas e 
obras que publicam?
[Pe. Mário Santos] O nosso 
processo de decisão é muito 
vasto, porque também nos ins-
piramos nos trabalhos que os 
nossos colegas fazem em várias 
partes do mundo. Todavia, nós 
damos uma certa importância 
à mensagem bíblica, queremos 
fazer edições cada vez mais po-
pulares, entendíveis, pastorais, 
para as pessoas compreende-
rem melhor, o mais possível, 
a mensagem bíblica, e torná-
-la cada vez mais familiar. Pri-
vilegiamos a família, até temos 
a revista Família Cristã, que fo-
ca as questões familiares e quer 
ser um bom anúncio para as 
famílias – não só cristãs. 
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A Igreja Católica está 
presente nas feiras do livro, 
ao lado de tantas outras 
editoras. A nossa presença 
lá é quase como um espelho 
da nossa presença como 
editora, porque estamos no 
meio da cidade e de tantas 
outras linhas editoriais, 
ao mesmo nível de todos, 
num enquandramento 
democrático.
[Ir. Eliete Duarte]

[Igreja Viva] Como é que se 
diferenciam das outras edito-
ras católicas?
[Pe. Mário Santos] Cada edito-
ra católica tem o seu carisma, a 
sua visão de vida. A nossa ori-
ginalidade é dar um contribu-
to específico original ao mun-
do em que estamos e em que 
nos inscrevemos.

[Igreja Viva] Como é que pas-
saram e ultrapassaram es-
ta pandemia? Uma diferença 
de vocês em relação a outras 
editoras é que não são apenas 
nacionais...
[Pe. Mário Santos] Certamen-
te. A pandemia é um momento 
mau, difícil, para todas as em-
presas, e também para a nossa 
congregação religiosa. Todavia, 
no âmbito da pandemia, foca-
mo-nos cada vez mais na fa-
mília. Os nossos colaboradores 
trabalharam em casa, estive-
ram em casa, deram uma mão 
à família e puseram em práti-
ca, em grande parte, aquilo que 
é o dever pastoral deles de for-
mar e constituir família.

[Igreja Viva] Está-se a aproxi-
mar o regresso das feiras do li-
vro presenciais. Que importân-
cia têm eventos como estes pa-
ra uma editora católica?
[Pe. Mário Santos] Penso que 
às vezes os católicos se retraem, 
mas nós pensamos o contrário. 
O católico deve estar com na-
turalidade e  com humanidade 
no meio dos homens, no meio 
do mundo, para dar a conhecer 
a parte que é específica nos-

sa, o Evangelho de saber e es-
tar com todos, o Evangelho em 
saída. Jesus, o Mestre universal, 
estava com os homens, estava 
com amigos, estava no seu âm-
bito, na sua cultura, mas levava 
sempre novidades específicas e 
transcendentes.

Ir. Eliete Duarte – Paulinas

[Igreja Viva] Que diferen-
ças existem entre o trabalho 
de uma editora católica e o de 
uma editora generalista?
[Ir. Eliete Duarte] Acho que 
a única diferença é no olhar 
que as pessoas têm. Uma das 
nossas preocupações é, na-
turalmente, o lucro, porque 
temos que sobreviver, mas 
apenas está em segundo ou 
terceiro lugar. A nossa preo-
cupação é chegar às pessoas 
com conteúdos que lhes pos-
sam alimentar a vida. Essa é a 
grande diferença. Claro que 
nós não vivemos do ar, temos 
que pagar aos nossos colabo-
radores, temos que pagar aos 
nossos fornecedores, mas isso 
quase que aparece como se-
gundo plano. A nossa preocu-
pação é o público.

[Igreja Viva] Sendo o públi-
co-alvo católico, como é que 
fazem a escolha de temas 
concretos?
[Ir. Eliete Duarte] Nós somos 
uma editora católica, mas não 
somos enviadas só aos cató-
licos. O nosso fundador dizia 
que esses já estão cá dentro, ou 
seja, precisamos de os ter em 

consideração, mas não como 
primeira preocupação. A preo-
cupação são aqueles que ainda 
não estão, que não conhecem 
o Evangelho. Nós deveríamos 
chegar a todas as pessoas com 
o anúncio do Evangelho. Essa 
é e será sempre a nossa preo-
cupação, tanto que a palavra de 
Deus é um dos critérios prin-
cipais da selecção que fazemos 
do que publicamos.

[Igreja Viva] Ou seja, acabam 
por ter um público que são os 
não-crentes?
[Ir. Eliete Duarte] Sim.

[Igreja Viva] E como é que vão 
ao encontro dessas pessoas?
[Ir. Eliete Duarte] Vamos ao 
encontro dessas pessoas através 
da distribuição que nós temos. 
Os nossos livros não estão só 
nas livrarias católicas nem nas 
nossas livrarias, nós procura-
mos ter uma distribuição aber-
ta, abrangente, que abranja to-
das as livrarias, onde nós pos-
samos colocar o nosso produto 
e as pessoas possam ter acesso 
a ele.

[Igreja Viva] Como é que pas-
saram e ultrapassaram o perío-
do da pandemia?
[Ir. Eliete Duarte] As dificul-
dades foram muitas, como to-
da a gente teve. Nós procura-
mos publicações que pudes-
sem ajudar as pessoas a vi-
ver este tempo. Quando nós 
entramos em confinamento, 
nós fomos a primeira editora, 
a nível nacional, a lançar uma 
resposta, um livro publicado 

poucos dias depois que era 
uma proposta para que as fa-
mílias pudessem passar bons 
tempos, tempos de reflexão, 
com dinâmicas, com jogos, 
propostas interactivas, trans-
versais às idades, e conseguir 
isso foi desafiante. Havia me-
do pela insegurança do con-
texto, mas ao mesmo tempo a 
preocupação foi, mais do que 
a segurança, chegar às pes-
soas e há que realçar que este 
livro foi disponibilizado gra-
tuitamente em formato digi-
tal também para os que não 
o podiam pagar. Chegamos a 
milhares de famílias. 

[Igreja Viva] Que resultados, 
ou consequências, viram des-
se trabalho para ultrapassar a 
pandemia?
[Ir. Eliete Duarte] Obviamente 
que a venda online passou para 
primeiro plano, principalmen-
te comparando com há alguns 
anos. A pandemia trouxe-nos, 
dentro das dificuldades, no-
vas oportunidades, e para nós 
tem sido uma redescoberta. A 
nível financeiro, claro que nos 
ajudou o lay-off, praticamen-
te ninguém está a trabalhar a 
tempo inteiro. O que também 
nos ajudou muito neste tempo 
foram as pessoas que nos pedi-
ram para fazer obras de autor, 
o que contribui para dar traba-
lho tanto aos nossos colabora-
dores internos como depois às 
gráficas e tudo o que está rela-
cionado com a publicação de 
livros. Prestamos um serviço a 
terceiros e conseguimos man-
ter os nossos trabalhadores.

[Igreja Viva] Está-se a apro-
ximar o regresso das feiras do 
livro presenciais. Que impor-
tância têm eventos como estes 
para uma editora católica?
[Ir. Eliete Duarte] As feiras 
do livro, no nosso caso, são 
sobretudo uma forma de es-
tarmos presentes e dizer ao 
público que existimos. Não 
é que seja muito rentável, às 
vezes, mas é uma forma de 
afirmação, e eu sinto sem-
pre grande alegria de parti-
cipar numa feira do livro. Há 
uns tempos, as pessoas passa-
vam por nós e riam, manda-
vam piadas, hoje agradecem 
muito a nossa presença e isso 
é significativo. A Igreja Ca-
tólica está presente nas fei-
ras do livro, ao lado de tantas 
outras editoras. A nossa pre-
sença lá é quase como um es-
pelho da nossa presença co-
mo editora, porque estamos 
no meio da cidade e de tan-
tas outras linhas editoriais, 
ao mesmo nível de todos, 
num enquadramento demo-
crático em que também te-
mos espaço e ganhamos voz 
e, acima de tudo, é interes-
sante que quem passa pelo 
nosso stand percebe que não 
é por sermos uma editora ca-
tólica que impingimos reli-
gião, não estamos a impingir 
santinhos, nada disso. Faze-
mos um convite à reflexão, 
um convite aos desafios que 
normalmente não são apre-
sentados em qualquer lugar. 
Por outro lado, para quem já 
nos conhece, é como uma vi-
sita de amigo.
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Amós 7, 12-15 
Leitura da Profecia de Amós
Naqueles dias, Amasias, sacerdote 
de Betel, disse a Amós: “Vai-te daqui, 
vidente. Foge para a terra de Judá. Aí 
ganharás o pão com as tuas profecias. 
Mas não continues a profetizar aqui em 
Betel, que é o santuário real, o templo do 
reino”. Amós respondeu a Amasias: “Eu 
não era profeta, nem filho de profeta. Era 
pastor de gado e cultivava sicómoros. 
Foi o Senhor que me tirou da guarda do 
rebanho e me disse: «Vai profetizar ao 
meu povo de Israel»”.     
    
Salmo responsorial
Salmo 84 (85), 9ab-10.11-12.13-14 (R. 8) 
Refrão: Mostrai-nos, Senhor, o vosso 
amor e dai-nos a vossa salvação.  

LEITURA II Ef 1, 3-14 (forma longa)
Leitura da Epístola 
do apóstolo São Paulo aos Efésios
Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, que do alto dos Céus nos 
abençoou com toda a espécie de bênçãos 
espirituais em Cristo. N’Ele nos escolheu, 
antes da criação do mundo, para sermos 
santos e irrepreensíveis, em caridade, 
na sua presença. Ele nos predestinou, 
conforme a benevolência da sua vontade, 
a fim de sermos seus filhos adoptivos, 
por Jesus Cristo, para louvor da sua glória 
e da graça que derramou sobre nós, por 
seu amado Filho. N’Ele, pelo seu sangue, 
temos a redenção e a remissão dos 
pecados. Segundo a riqueza da sua graça, 
que Ele nos concedeu em abundância, 
com plena sabedoria e inteligência, deu-
nos a conhecer o mistério da sua vontade, 
o desígnio de benevolência n’Ele de 

“Jesus chamou os doze Apóstolos e começou a enviá-los dois a dois”

itinerário

Contudo, a Escritura alerta para a árdua 
condição dos ‘enviados’ em nome da fé.

“Abraçastes a fé”
Deus chama os profetas, como Amós, 
Jesus Cristo chama os Doze, e também nós 
somos chamados a participar da missão. 
Chamados para ser enviados. A vocação 
e a missão estão interligadas. Paulo 
recorda-o de forma magnífica na Carta aos 
Efésios.
O início da Carta recolhe um hino de acção 
de graças de uma profunda beleza. O nosso 
louvor dirige-se ao Pai, de quem procede 
a iniciativa do processo salvador. O Pai, 
através de Jesus Cristo e do Espírito Santo, 
implica-nos a todos, os que “abraçastes 
a fé”. Pela densidade do conteúdo, vale a 
pena reler com atenção (versículos 3 a 14 
do primeiro capítulo da Carta aos Efésios), 
de modo a fazer dele a nossa oração e 
proclamação de fé.
Somos todos fruto de um chamamento, 
uma escolha que parte do coração de 
Deus. Somos todos abençoados pelo 
amor, que nos faz ‘herdeiros’ da renovação 
inaugurada pela morte e ressurreição de 
Jesus Cristo. Graças a esta vontade divina, 
podemos ‘abraçar’ a fé.
Percebemos aqui um verdadeiro jogo de 
sedução, uma bênção de amor, de parte 
a parte. Tantas vezes ouvimos falar da fé 
como uma coisa pesada e complicada, 
ligada a obrigações e a proibições. Hoje, 
somos desafiados a dizer a fé a partir da 
beleza do amor (entre Deus e nós, entre nós 
e Deus). Esta é a aposta que Deus faz em 
nosso favor.
Até a expressão ‘abraçastes a fé’ nos 
remete para a ternura e a disponibilidade 
para essa relação entre o divino e o 
humano. Abraçar é envolver (o outro) e ser 
envolvido (por ele). Que belo podermos 
dizer: eu abracei a fé, abraçado “com toda a 
espécie de bênçãos espirituais em Cristo”, 
estou envolvido pelo amor de Deus.
Algo semelhante nos transmite a parte final 
de um soneto de Pablo de Neruda: “Em 

antemão estabelecido, para se realizar na 
plenitude dos tempos: instaurar todas as 
coisas em Cristo, tudo o que há nos Céus 
e na terra. Em Cristo fomos constituídos 
herdeiros, por termos sido predestinados, 
segundo os desígnios d’Aquele que 
tudo realiza conforme a decisão da sua 
vontade, para sermos um hino de louvor 
da sua glória, nós que desde o começo 
esperámos em Cristo. Foi n’Ele que vós 
também, depois de ouvirdes a palavra da 
verdade, o Evangelho da vossa salvação, 
abraçastes a fé e fostes marcados 
pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo 
prometido é o penhor da nossa herança, 
para a redenção do povo que Deus 
adquiriu para louvor da sua glória. 

EVANGELHO Mc 6, 7-13
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Marcos 
Naquele tempo, Jesus chamou os 
doze Apóstolos e começou a enviá-los 
dois a dois. Deu-lhes poder sobre os 
espíritos impuros e ordenou-lhes que 
nada levassem para o caminho, a não 
ser o bastão: nem pão, nem alforge, 
nem dinheiro; que fossem calçados com 
sandálias, e não levassem duas túnicas. 
Disse-lhes também: “Quando entrardes 
em alguma casa, ficai nela até partirdes 
dali. E se não fordes recebidos em 
alguma localidade, se os habitantes não 
vos ouvirem, ao sair de lá, sacudi o pó 
dos vossos pés como testemunho contra 
eles”. Os Apóstolos partiram e pregaram 
o arrependimento, expulsaram muitos 
demónios, ungiram com óleo muitos 
doentes e curaram-nos.

REFLEXÃO
 
Aos que “abraçastes a fé”, nada vos pode 
deter: sois aqueles que Deus “abençoou… 
escolheu… predestinou... deu-nos a 
conhecer o mistério da sua vontade”. 

teu abraço eu abraço o que existe,/ a areia, 
o tempo, a árvore da chuva,// e tudo vive 
para que eu viva:/ sem ir tão longe posso 
ver tudo:/ vejo em tua vida todo o vivente”.
Dizem que, no mínimo, precisamos de quatro 
abraços por dia; e o ideal são doze abraços 
diários. Doze, o número dos Apóstolos. A fé é 
um abraço que vale por doze!

Sedução
A sedução pode ser um dos tópicos 
para configurar a experiência crente. Na 
verdade, as imagens afetivas podem 
ter um poder impactante. Têm-no em 
qualquer relação interpessoal, de modo que 
o mesmo há de acontecer na nossa relação 
com Deus.
Como uma relação nos abre à alteridade, 
a fé abre-nos à Alteridade (com letra 
maiúscula), estimula a capacidade de ver 
os acontecimentos a partir do Outro, o 
Amado.
‘Abraçar’ a fé é aceitar entrar nesse jogo de 
sedução que introduz a possibilidade de 
amar e ser amado. Não é isso a confiança?! 
Estabelece-se uma cumplicidade sincera 
que aprisiona, no bom sentido, aqueles 
que se entregam a uma relação. Por 
isso, podemos dizer que a fidelidade e a 
fecundidade, isto é, a fé e o amor caminham 
‘abraçados’.

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

Semear caridade
Acólitos
Numa celebração, os ministros caminham 
muitas vezes dois a dois, um ao lado do 
outro. A isto podemos procurar um sentido 
que vai para além da procura de uma 
estética simétrica. Uma estrela rock brilha 
acompanhada de uma série de figurantes 
em pano de fundo. O ministro do altar não 
se exibe a si próprio, mas testemunha, com 
outros, de um Evangelho que não é seu, e 
esse testemunho é, por essência, colectivo.

XV Domingo comum

Convite a colocar dois cajados e dois pares de sandálias diante do altar.
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“Jesus chamou os doze Apóstolos e começou a enviá-los dois a dois”

Leitores
Por vezes, aquele que anuncia a Palavra de 
Deus pode tomar-se por um anunciador de 
maus presságios sobre a assembleia, que 
esta rejeita e a que o profeta reage com um 
certo desdém como Amós. Todavia, no fim 
da leitura, o leitor volta para a assembleia, 
o seu lugar natural, e, aí, ele deve reescutar 
no seu coração o texto não como algo 
proclamado para os outros, mas como um 
apelo à conversão dirigido também a si 
próprio.

Ministros Extraordinários 
da Comunhão
Jesus enviou os discípulos dois a dois. O 
testemunho colectivo tem uma força maior 
e revela melhor a sua natureza eclesial. 
Por isso, seria bom que, pelo menos 
pontualmente, os MEC fossem dois a dois 
a casa dos doentes. Assim significariam 
melhor que não é um MEC individualmente 
que vai levar a Comunhão a casa de um 
doente, mas antes a Deus que, através da 
comunidade eclesial, visita os seus filhos.

Músicos
A verdade do Evangelho exige o 
despojamento do enviado. Por isso, Jesus 
pede aos arautos da Boa Nova uma grande 

sobriedade. Todavia, se a pessoa deve ser 
despojada, a mensagem não. Pela música, 
a Palavra de Deus é embelezada, reforçada, 
enriquecida e salientada. Para que o 
Evangelho brilhe, o ministro deve diminuir 
e apagar-se, mas, pelo enriquecimento 
musical, a Palavra deve ecoar num 
esplendor sempre novo.

Celebrar em comunidade
Homilia
1. Enviados a pregar: ao longo da história 
da salvação, Deus desafia homens e 
mulheres para que colaborem com Ele 
no anúncio da Boa Nova do seu amor 
salvador. Jesus envia, num primeiro 
momento, os doze (mais tarde enviará 
72 discípulos), para que colaborem com 
Ele nesta missão de anúncio, pelos povos 
e aldeias locais. Jesus escolheu-os para 
que estivessem com Ele e para os enviar 
em missão. Chegou o momento: os doze 
conviveram com Jesus, escutaram-nos, 
aprenderam com Ele. Agora são enviados 
a pregar a salvação de Deus, a curar os 
enfermos e possuídos pelo maligno, tal 
como Jesus também fazia. Depois da 
Páscoa, Jesus os enviará a uma missão 

definitiva: fazer discípulos por todos os 
povos, anunciar o Evangelho em todo o 
mundo. Tal como os doze, também nós, 
que celebramos com fé a Eucaristia, 
somos convidados a dar testemunho 
d’Ele na nossa vida.
2. Enviados em pobreza evangélica: 
um aspecto importante do envio que 
Jesus faz aos seus discípulos é o estilo 
pobre e austero da missão. No livro da 
Profecia de Amós, ouvimos o profeta 
a defender-se de Amasias, afirmando 
que não pretendia “ganhar a vida” 
com a sua profecia, mas, acima de 
tudo, responder a um ministério que 
lhe fora confiado por Deus. Por isso, 
não agia em interesse próprio. Jesus 
também pede aos Apóstolos para 
agirem desinteressadamente. A missão 
deve ser assumida com um espírito de 
pobreza e simplicidade, desprendidos 
do supérfluo, sem apego a riquezas, 
tal como o Mestre que nem tinha onde 
reclinar a cabeça.
3. A bênção de Deus e a bênção a 
Deus:  S. Paulo, no início da carta 
aos Efésios, vê a história da salvação 
através de uma grande bênção, tanto 
da parte de Deus para connosco, como 
da nossa parte para com Ele. Esta 

bênção, em ambas as direcções, está 
centrada em Cristo Jesus e foi selada 
pelo Espírito Santo que é dom e garantia 
da nossa herança final. Na doxologia 
final da oração eucarística, recordamos 
precisamente essa centralidade 
cristológica: “Por Cristo, com Cristo, em 
Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso, na 
unidade do Espírito Santo, toda a honra e 
toda a glória, agora e para sempre”. Esta é 
a chave para vivermos a nossa fé, mesmo 
fora da celebração, pois somos benditos 
de Deus que O bendizem e louvam a cada 
momento, quando vivem na alegria e 
gratuidade.

Oração Universal
Irmãs e irmãos: supliquemos a Deus Pai 
que nos mostre a sua misericórdia e dê a 
salvação à Santa Igreja, dizendo de coração 
sincero:
R. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor.

1. Pelo Papa Francisco e por todos os 
bispos, presbíteros e diáconos, para que 
celebrem os mistérios de Jesus Cristo com 
alegria e fervor sempre renovados, oremos.

Sugestão de cânticos
– Entrada: Cristo hoje nos chama  – Michel Wackenheim
– Apresentação dos dons: Não fostes vós que Me escolhestes – 
Az. Oliveira
– Comunhão: Bendito seja Deus – F. Santos
– Final: Ide por todo o mundo – M. Faria

Eucologia
Orações presidenciais: Orações  próprias do 
Domingo XV do Tempo Comum (Missal Romano, 
409)
Prefácio: Prefácio da Oração Eucarística V/C 
(Missal Romano, 1169)
Oração Eucarística: Oração Eucarística V/C 
(Missal Romano, 1170ss)

Sair em missão de amar
Como podemos ser testemunhas de Jesus de forma 
mais sóbria e desprendida? Procurar na nossa 
vida ultrapassar e abdicar do que é supérfluo e nos 
impede de viver uma entrega total e plena à missão 
que Jesus nos confia.

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

Esta obra debruça-se sobre esta 
complexa temática, apresentando 
uma reflexão multifacetada sobre 
o cuidado – o cuidado com os 
outros, com o mundo e consigo 
próprio. Trata-se de uma reflexão 
cuja pertinência foi reforçada 
pela pandemia do Covid-19, ao 
vermos acentuar-se a natureza 
social, global e interconectada da 
humanidade, e que entendemos 
como estruturante para o futuro da 
sociedade humana global.

A sociedade 
do cuidado 

Fernando Ilharco

22€

Compre online em 
www.livrariadm.pt

Projecto Homem dispõe 
de programa de longa duração

Pastoral Familiar celebra 
Dia Mundial dos Avós e dos 
Idosos com eucaristia

O programa de longa dura-
ção do Projecto Homem tem a 
duração de 36 meses, poden-
do ser prolongado até 48 me-
ses. Encontra-se dividido em 
quatro fases, contando com 
uma forte vertente de interven-
ção e apoio físico, psíquico e 
socio-terapêutico.
"O processo de tratamento tem 
por base seis vertentes: psi-
coterapêutica, funcional, lazer, 
médica, social e socioprofissio-
nal, e o seu acompanhamen-
to, tendo por base os valores 
de solidariedade, humanidade, 
qualidade, eficiência, e serviços 
adequados às necessidades dos 
utentes, prestados pelos profis-
sionais da equipa multidiscipli-
nar", refere a instituição.
O programa tem como objec-
tivo prestar cuidados de saúde 
continuados e integrados, de 
forma humanizada e individua-
lizada, a pessoas que, indepen-
dentemente da idade, se encon-
tram em situação de elevada 

O Departamento Arquidioce-
sano da Pastoral Familiar de 
Braga vai comemorar o primei-
ro Dia Mundial dos Avós e dos 
Idosos com uma eucaristia, no 
dia 25 de Julho, na Cripta do 
Santuário do Sameiro.
A eucaristia, presidida pelo bis-
po auxiliar, D. Nuno Almeida, 
terá lugar na Cripta do Santuá-

dependência e desinserção a 
todos os níveis (físico, social, 
familiar) resultantes de histó-
rias de dependência de subs-
tâncias psicoactivas de longa 
duração.
Pretende, assim, promover a 
reabilitação biopsicossocial da 
pessoa ou, nas situações de 
maior gravidade, evitar a sua 
deterioração progressiva. Aten-
dendo às especificidades de ca-
da pessoa, também tem como 
objectivo promover a indepen-
dência/autonomia e a satisfa-
ção, preservando a autoestima.
Para mais informações, pode-
rá contactar o Projecto Homem 
através do 253 617 384 ou do 
endereço electrónico geral@
projectohomem-braga.pt.

rio de Nossa Senhora do Sa-
meiro e tem início às 11h30. 
“Eu estou contigo todos os 
dias” (Mt 28,20) é o tema esco-
lhido para a primeira celebração 
deste dia e tem por objectivo 
expressar a proximidade do Se-
nhor e da Igreja à vida de cada 
idoso, especialmente neste mo-
mento difícil de pandemia.

Agenda

BOM JESUS
BOM JESUSXIX VOZES SOBRE A CIDADE21H00

3
jul

ALTICE FÓRUM BRAGA
ALTICE FÓRUM BRAGAFEIRA DO LIVRO DE BRAGA

9
jul

MUSEU DE ARQUEOLOGIA D. DIOGO DE SOUSA
MUSEU DE ARQUEOLOGIA D. DIOGO DE SOUSA

ENCONTROS NO 
MUSEU - AS PEDRAS 

"FALAM"
15H00

8
jul


