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Na sequência das indicações do Papa 
Francisco, na sua Exortação Apostólica 
Amoris Laetitia, a Arquidiocese de 
Braga publicou uma Carta Pastoral, 
intitulada Construir a Casa sobre 
a Rocha, com propostas bastante 
desenvolvidas, relativamente à vida 
concreta das famílias e à sua relação 
com a vida eclesial, com um longo 
anexo recheado de sugestões práticas 
pormenorizadas, para a aplicação 
das ideias gerais da Exortação 
papal, respeitantes ao “processo de 
acompanhamento, discernimento e 
integração de pessoas divorciadas em 
nova união civil”. Após uma primeira 
leitura geral, o texto provoca em mim 
o breve comentário que apresento, 
também ainda genérico, pois um 
trabalho sobre o pormenor do texto 
exigirá mais tempo e mais espaço.

1. Antes de tudo, saúda-se esta Carta 
Pastoral, que ajuda, por um lado, a 
desfazer a eventual ideia de que as 
sugestões da Amoris Laetitia não 
chegariam a ter consequências práticas 
na vida dos casais concretos e, por outro 
lado, a esclarecer alguns pontos em 
que o debate internacional – sobretudo 
jornalístico – tinha ajudado a confundir, 
por vezes deturpando o texto papal. Ao 
mesmo tempo, saúda-se a qualidade do 
texto, pela sua clareza, profundidade, 
pormenor e, nalguns pontos, até 
originalidade pastoral. Será, sem 
dúvida, um dos textos emblemáticos na 
sequência da tão debatida Exortação. E, 
se for aplicado, permitirá um trabalho 
consistente com as famílias cristãs, em 
várias circunstâncias que não só aquelas 
que levantam maiores dificuldades.

2. No debate em torno da Amoris 
Laetitia, um dos tópicos que me 
parece mais importante manifesta-se 
na acusação de que esta Exortação 
Apostólica contribuía para a 
desvalorização do Matrimónio como 
sacramento e, consequentemente, a 
família como realidade fundamental. 
Alguns consideraram que se 
introduziu um tom facilitista, que 

levaria à banalização da relação 
esponsal e parental, com grave 
prejuízo para uma realidade 
fundamental à Humanidade e à 
Igreja. Não creio, é evidente, que 
a Exortação do Papa Francisco 
possa ser lida nesse sentido. Pelo 
contrário. A sua própria existência 
já revela a importância central que 
a Igreja atribui à família – o que já 
vinha sendo acentuado por Papas 
anteriores. E, do ponto de vista 
doutrinal, nada se altera em relação 
ao Matrimónio.
Esta Carta Pastoral reforça o tom. 
Reconhecendo os problemas reais 
que marcam o quotidiano das famílias 
contemporâneas – como outros 
marcaram outros tempos – nunca se 
desvia da afirmação da sua grandeza 
e dos recursos para a superação das 
dificuldades. Seguindo muito de perto a 

Exortação papal, que cita muitas vezes, 
esta Carta é uma permanente afirmação 
e confirmação do valor imenso da 
família e das respectivas relações como 
núcleo da vida eclesial, e de modo 
nenhum envereda por uma leitura 
facilitista dos compromissos, que são e 
continuarão a ser compromissos para 
toda a vida.

3. É claro que não podemos ignorar o 
contexto socio-cultural contemporâneo. 
Ao tornar-se mais habitual e mais 
fácil – por vezes até mais banal – a 
prática da separação dos casais, não 
pode contar-se com o contexto social 
como “travão” ou impedimento do 
fracasso de muitas relações, como 
acontecia em épocas passadas. Não 
cabe aqui discutir se as pessoas nessas 
épocas eram mais ou menos felizes que 
agora – como também não se pode 
concluir, de modo genérico, que agora 
sejam mais felizes do que antes. As 
circunstâncias são simplesmente outras, 
e isso ninguém pode ignorar, muito 
menos a comunidade eclesial, que tem 
por missão viver atenta aos sinais dos 
tempos.

"Construir a casa sobre a rocha": um comentário

Dessas alterações resultou, 
inevitavelmente, que seja necessário 
intensificar a preparação da vida 
matrimonial, muito mais do que 
noutras épocas. Se valorizamos a 
família, se defendemos a perenidade 
do compromisso esponsal e parental 
e a sua importância para a realização 
do humano, então é preciso investir na 
sua preparação, pois essa modalidade 
de compromisso não é favorecida, 
em geral, pela sociedade actual. O 
nível de maturidade que uma relação 
deste género exige, o conjunto de 
desafios que coloca, não podem ser 
dados como adquiridos pelo puro 
crescimento e envelhecimento das 
pessoas – caso contrário haveria hoje 
menos problemas, pois as pessoas até 
se casam mais tarde. É claro que não 
é preciso ser especialista comprovado 
por diplomas para constituir uma 

família; mas não tenhamos ilusões: 
exigem-se muitas competências 
relacionais, em que muitos de nós 
somos actualmente deficitários. E não 
temos o suporte social que compense, 
de algum modo, esse défice. Muitos 
fracassos posteriores devem-se, antes 
de tudo, a uma preparação superficial 
ou ausente a todos os níveis, incluindo 
aspectos práticos, afectivos e psíquicos. 
Saúda-se, por isso, que a Carta comece, 
precisamente, pelo incentivo a essa 
preparação. Feita com seriedade irá, 
certamente, evitar muitos dos desfechos 
dramáticos em que hoje somos 
envolvidos.
4. Acontecendo o inesperado – sim, 
porque para uma família cristã 
a separação terá que ser sempre 
inesperada... – há então que analisar 
as situações. Aí entra o processo de 
discernimento que esta Carta desenvolve 
de forma intensiva. Isso pode passar, em 
primeiro lugar, por avaliar a existência 
ou não de nulidade no matrimónio (o 
que pode suceder em mais casos do que 
pensamos); não sendo o caso, há que 
avaliar muitas circunstâncias, quer as 

que levaram à ruptura, quer aquelas 
em que, entretanto, vivem as pessoas 
separadas. É aí que não é suficiente uma 
lei geral e cega, mesmo que ela sirva 
sempre de orientação fundamental, para 
evitar relativismos ou uma dupla moral, 
como bem refere o texto.
O modo exaustivo como é apresentado o 
percurso de discernimento não permite, 
aqui, uma análise em pormenor. Limito-
-me a salientar alguns aspectos que me 
parecem importantes.
Antes de tudo, e de modo geral, trata-
-se de um percurso muito exigente. 
Temos que admitir que um casal que 
o percorra, mesmo com limitações, 
atingirá um nível de conhecimento de 
si mesmo e de experiência espiritual e 
reflexão sobre a sua fé que a maioria 
dos cristãos não possui. Nesse sentido, 
um casal que depois deste trajecto 
experimente uma reinserção na vida 
eclesial, não o fará de ânimo leve nem 
sem um grande benefício pessoal e 
relacional. Não se trata, pois, de fazer 
uma espécie de “curso livre” para obter 
um certificado que lhe permita aceder a 
dimensões da vida eclesial que estariam 
vedadas. É algo muito mais profundo, 
com benefício para toda a comunidade 
eclesial, que também deverá ser 
envolvida no processo.
O percurso exige muita humildade 
e capacidade de escuta. A oração é 
o nervo condutor, como atitude de 
escuta da vontade de Deus. Mas isso 
não implica que se evite a mediação da 
Igreja, em pessoas concretas. Um dos 
aspectos importantes deste processo 
de discernimento é precisamente o 
acompanhamento de pessoas indicadas 
pela Igreja, para que não se resvale para 
subjectivismos problemáticos, ainda que 
seja a dois. Todo o trajecto se inspira 
muito na dinâmica de discernimento 
inspirada em Santo Inácio, que tem 
dado muitos frutos, em circunstâncias 
muito variadas.

5. Por último, e como “reparo”, diria o 
seguinte: assim como se espera que, na 
sequência deste documento, se criem 
equipas para acompanhamento de 
casais no discernimento da sua situação 
eclesial; assim como já há equipas e 
movimentos dedicados à preparação 
para o matrimónio; assim como já vai 
havendo formas de acompanhamento 
dos casais, sobretudo dos mais 
jovens – será importante criar um 
dinamismo, com pessoas competentes 
e especializadas, que ajude casais em 
fase de crise, para eventualmente se 
evitar a ruptura definitiva. A mediação 
familiar terá que ser uma prática 
corrente, precisamente para conseguir 
que sejam cada vez menos os casais 
cristãos que se separam. A separação é 
e será sempre um drama indesejável. 
A melhor pastoral é aquela que age 
antes do desfecho. O resto será sempre 
excepcional.

joão duque
professor | presidente do Centro Regional de Braga da UCP

dr
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“A grande preparação para o 
matrimónio é a preparação remota 
que os noivos receberam em casa. Uma 
verdadeira educação dos filhos, que 
gere processos de amadurecimento da 
sua liberdade, de crescimento integral, 
de cultivo da autêntica autonomia” (A 
Alegria do Amor, n.º 261)

A nossa história começa nas nossas 
famílias de origem, onde bebemos 
os valores da gratuidade do amor, 
do perdão, do saber esperar, do 
respeito mútuo, da misericórdia, 
do compromisso, da fidelidade e da 
felicidade. Dos nossos pais colhemos o 
grande testemunho de que o sacramento 
do matrimónio é para sempre. O amor 
não pode ser a prazo ou descartável, mas 
exige o empenho e o esforço de cada um.
Conhecemo-nos em 1985, num grupo 
de jovens que era acompanhado por um 
sacerdote que vivia a espiritualidade do 
Movimento dos Focolares. Neste grupo, 
apesar de sermos muito jovens, fizemos 
a descoberta individual de Deus, um 
Deus Amor que amava cada um como 
era, com as virtudes e os defeitos, com 
a irreverência própria da juventude, 
e que nos deixava a liberdade de O 
seguir. Começar a viver as palavras 
do Evangelho revolucionou as nossas 
vidas. Amar cada próximo nas pequenas 
coisas de cada dia, por exemplo, em casa 
colaborar mais nas tarefas ajudando 
os pais, ou então ser o primeiro a pedir 
perdão numa situação de conflito. Esta 
nova vivência foi construindo em cada 
um de nós uma nova consciência e 
atitude de ser cristão.
Algum tempo depois começámos a 
namorar. Um período muito bonito, 
a primeira paixão de dois jovens em 
que tudo corria bem, no entanto, no 
coração sentíamos a questão: Será 
que é esta a estrada certa? Será esta 
a vontade de Deus sobre mim, sobre 
nós? Continuávamos a participar 
nos encontros do grupo de jovens e 
individualmente confidenciávamos estas 
dúvidas e procurávamos ajuda junto do 
sacerdote. Um dia, decidimos terminar 
o namoro. Seguiu-se um período de 
vinte e nove meses em que com grande 
liberdade pudemos perceber melhor 

qual seria a nossa vocação, o caminho 
a seguir. Com o passar do tempo fomos 
percebendo que o casamento era a nossa 
estrada e, se era assim, era lógico ser um 
com o outro. Recomeçámos o namoro, 
procurámos conhecer-nos bem, gostos, 
diferenças, pontos de vista acerca de 
assuntos importantes. Começámos 
assim a construir as bases da família que 
pretendíamos constituir. Recordamos 
que nesta fase do namoro começaram 
a vir ao de cima algumas diferenças, os 
defeitos, começaram as oportunidades 
de pedir perdão e perdoar. Aprendemos 
que o outro não é um fato feito à medida 
do nosso querer e da nossa vontade, é 
necessário dar espaço e saber esperar. 
Este é um treino que se faz ao longo de 
toda a vida. Saber esperar é caminhar 
contra a corrente e nós quisemos fazer 
essa caminhada. Como nos diz o nosso 
Arcebispo D. Jorge Ortiga, na Carta 
Pastoral “Construir a Casa sobre a 
Rocha”: “Muitas vezes, a preparação 

imediata dos noivos para o matrimónio 
é manifestamente incompleta ou muito 
condicionada pelas circunstâncias 
próprias de toda a preparação para o dia 
do casamento. Este factor vem alertar 
para a necessidade de um empenho 
sério numa pastoral do namoro, em que 
todos, catequistas, líderes de grupos 
de jovens, promotores vocacionais e 
demais agentes pastorais unam esforços 
e trabalhem juntos de forma a mais cedo 
começar a preparação e o discernimento 
dos jovens para o namoro, noivado e 
matrimónio”. Foi precisamente isso 
que fizemos. Procurámos formação 
específica e participámos em encontros 
para namorados que na altura eram 

realizados por casais do Movimento 
dos Focolares. Eram encontros muito 
simples e familiares mas muito ricos de 
vida, os casais partilhavam com aqueles 
jovens namorados como tinham vivido 
o namoro, o noivado e como estavam a 
viver o casamento. Percebemos desde 
logo a importância de não saltar etapas 
e que cada fase da relação a dois tem os 
seus encantos e as suas dores.
Namorámos três anos, foram tempos 
de grandes conversas, sobre o futuro, 
sobre quantos filhos gostávamos de 
ter. E se não conseguíssemos ter filhos 
biológicos, estaríamos disponíveis para a 
adopção? Ora estávamos de acordo, ora 
em desacordo, no entanto, nos pontos 
ou valores essenciais tínhamos o mesmo 
pensamento.
Em 1991 ficámos noivos, começámos 
com alguma antecedência a preparar o 
nosso casamento, não propriamente a 
boda, mas a preparação de nós mesmos, 
e decidimos participar no Centro 

de Preparação para o Matrimónio 
(CPM) com um ano de antecedência. 
Ainda hoje mantemos relação e temos 
como referência um casal que nos 
acompanhou naquela formação.
Foi um período intenso, acompanhado 
pelas nossas famílias e pelos nossos 
amigos, sentíamos que a nossa 
caminhada não era feita sozinhos, mas 
estava amparada por uma comunidade, 
por isso convidámos para a celebração 
do nosso casamento todas as pessoas 
que de alguma forma nos tinham 
ajudado a chegar até ali. Tínhamos 
consciência que o sim do nosso 
matrimónio não era só nosso mas fruto 

da ajuda e oração de muitos.
Procuramos viver o nosso casamento 
sob o signo do “para sempre”. 
Procuramos que a nossa casa e, 
sobretudo, as nossas vidas estejam 
abertas a todos. Passaram 25 anos que 
foram vividos intensamente com alguns 
momentos de provação e sofrimento 
que serviram de impulso para seguir 
em frente. Da nossa experiência, os 
momentos mais difíceis são os que 
mais solidificam a relação. A verdade é 
que fomos tomando consciência que a 
celebração do matrimónio não é uma 
meta, mas um ponto de partida. Com 
razão, o nosso querido Papa Francisco, 
na Exortação Apostólica “A alegria do 
Amor”,  adverte os noivos para não 
considerarem “o matrimónio como o fim 
do caminho, mas o assumam como uma 
vocação que os lança para diante, com a 
decisão firme e realista de atravessarem 
juntos todas as provações e momentos 
difíceis” (n.º 211).

Deus deu-nos a hipótese de podermos 
concretizar alguns dos sonhos do nosso 
namoro, ter uma família grande, com 
quatro filhos, em que um é filho do 
coração. 
Em jeito de conclusão, queremos 
afirmar que um casamento feliz é 
sobretudo a capacidade de amar com 
todas as forças, com toda a vontade, 
e estar disposto a dar a vida um 
pelo outro e acreditar na graça do 
sacramento, na graça de Deus. Somos 
felizes, por vezes no meio de lágrimas. 
Mas a verdadeira alegria da família 
nasce do Amor que dia a dia dá a vida 
pelos seus.

"Aprendemos que o outro não é um fato feito à medida do nosso querer e 
da nossa vontade, é necessário daR ESPAÇO E SABER ESPERAR"

Amândio Cruz

casal responsável pela pastoral familiar

rosa maria cruz
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A Arquidiocese de Braga publicou, recentemente, a 
Carta Pastoral “Construir a Casa sobre a Rocha” e 
um “Documento Orientador da Pastoral Familiar”. 
Baseados na Exortação Apostólica Amoris Laetitia, 
do Papa Francisco, os documentos abordam 

questões relacionadas com a Pastoral Familiar e definem 
linhas orientadoras para a sua renovação. Dos caminhos 
apontados destaca-se o processo de discernimento proposto 
aos divorciados recasados para procurarem “a vontade de 
Deus, que pode ser, ou não, a de possibilitar o acesso aos 
sacramentos”, explica o Arcebispo Primaz, D. Jorge Ortiga.

dacs
Fotos: Ana Marques Pinheiro

Ontem, em conferência de 
imprensa, foram apresentados 
dois novos documentos sobre 
a Pastoral Familiar: “Construir 
a Casa sobre a Rocha” e o 
“Documento Orientador da 
Pastoral Familiar”. Qual a 
importância destes documentos 
para a Arquidiocese? O que se 
pretende com eles?
Na Exortação Apostólica Amoris 
Laetitia, o Papa Francisco convida-
-nos a uma profunda renovação da 

Pastoral Familiar. Em síntese, estes 
dois documentos, agora disponíveis, 
traduzem em linhas orientadoras muito 
concretas o caminho de renovação da 
Pastoral Familiar na nossa Arquidiocese. 
Sem pretendermos resumir ou substituir 
a leitura da Exortação Apostólica, 
nem tratar todos os assuntos nela 
abordados, a Carta Pastoral “Construir 
a Casa sobre a Rocha” procura apenas 
sublinhar resumidamente algumas 
orientações para esta renovação 
pastoral, nomeadamente no que respeita 
à preparação para o matrimónio, ao 

acompanhamento de casais jovens e à 
integração eclesial dos divorciados que 
vivem em nova união. Já o “Documento 
Orientador da Pastoral Familiar” 
surge como uma oportunidade para 
reorganizar a Pastoral Familiar, sendo 
que a grande novidade deste texto é 
o “Serviço de Acolhimento e Apoio 
Familiar”.

Como pretende concretizar 
este grande objectivo que é a 
renovação da Pastoral Familiar da 
arquidiocese?
O Programa Pastoral da Arquidiocese 
já pretende, entre outros desafios, 
despertar a esperança nas famílias, num 
acolhimento responsável e criativo da 
Exortação Amoris Laetitia. Por uma 
razão muito simples, e que se pode ler 
no número 31 da Exortação: “O bem 
da família é decisivo para o futuro do 
mundo e da Igreja”.
Na Carta Pastoral apresentamos quatro 
grandes linhas de força para levar a cabo 
esta renovação. A primeira, educar para 
a alegria do amor na família; a segunda, 
preparar os noivos para o matrimónio; 
a terceira, acompanhar os jovens casais; 
a quarta, definir critérios de orientação 
para a aplicação do capítulo VIII da 
Exortação Apostólica Amoris Laetitia. 

Destas quatro orientações, permitam-
-me que sublinhe a necessidade de 
investirmos muita da nossa energia 
pastoral na preparação dos noivos para 
o matrimónio. De tal modo que no 
futuro penso que teremos de aprofundar 
esta questão e apresentar, sob a forma 
de documento, um itinerário, uma 
“espécie de iniciação” ao sacramento 
do matrimónio que lhes possibilite 
celebrar com as melhores disposições 
e iniciar com solidez a vida familiar, 
como nos pede o Papa Francisco. Penso 
que já todos chegámos à conclusão de 
que é manifestamente insuficiente uma 
preparação isolada e pontual. 

A quem se destina esta Carta 
Pastoral?
A todos os fiéis. E quando digo todos 
refiro-me mesmo a todos: adolescentes, 
jovens, adultos, noivos, casados, 
diáconos, presbíteros, religiosos e 
religiosas, catequistas, todos os agentes 
pastorais. Aliás, nos números 201 e 202 
da Amoris Laetitia, o Papa Francisco 
diz-nos que a conversão missionária é 
exigida a toda a Igreja. Mais, ele refere 
que ela deve iniciar-se precisamente 
no seminário e nas paróquias, onde há 
falta de uma formação adequada neste 
âmbito. 

"o objectivo de um processo 
de discernimento é 
procurar a vontade de deus"
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A Arquidiocese tem algum plano 
formativo no âmbito da Pastoral 
Familiar?
Não. De momento não tem. No 
entanto, — e isso é referido na 
Carta Pastoral — o Departamento 
Arquidiocesano da Pastoral Familiar está 
a elaborar um programa de formação 
que dê seguimento ao n.º 204 da 
Amoris Laetitia quando exprime “a 
necessidade de formar agentes leigos 
de pastoral familiar, com a ajuda de 
psicopedagogos, médicos de família, 
médicos de comunidade, assistentes 
sociais, advogados de menores e 
família, predispondo-os para receber as 
contribuições da psicologia, sociologia, 
sexologia e até aconselhamento. 
Os profissionais, particularmente 
aqueles que têm experiência de 
acompanhamento, ajudam a encarnar 
as propostas pastorais nas situações 
reais e nas preocupações concretas das 
famílias”. Competirá aos arciprestados, 
às paróquias e aos movimentos laicais a 
selecção de leigos que possam frequentar 
estas formações e tornarem-se, deste 
modo, agentes locais de pastoral familiar.

Na Carta Pastoral existe um 
anexo com o título “Proposta 
de elementos práticos para um 
processo de acompanhamento, 
discernimento e integração de 
pessoas divorciadas em nova 
união civil”. Estamos a falar 
do processo que permitirá aos 
divorciados em nova união civil 
acederem aos sacramentos?
Não. Este processo é um caminho para 
procurar a vontade de Deus — que pode 
ser, ou não, a de possibilitar esse acesso 
aos sacramentos. O objectivo de um 
processo de discernimento é procurar a 
vontade de Deus. 

Portanto, não há uma resposta 
definida à partida, seja sim ou não?
Correcto. Se houvesse uma resposta à 
partida, nada haveria a discernir. E, se é 
verdadeiro processo de discernimento, 
é então necessário aceitar que não se 
tem a resposta à partida. Mesmo que, 
consciente ou inconscientemente, haja da 
parte do casal uma decisão, o itinerário 
a realizar, sempre de modo mediado, 
levará à realização da vontade de Deus. 
Devemos ter em atenção o seguinte: nem 
sempre o que desejamos é o que Deus 
quer. Nesses momentos, devemos ter 
a humildade necessária para acolher a 
vontade de Deus: o “Eu quero” de Deus.

Cerca de metade do documento 
é sobre o capítulo VIII da Amoris 
Laetitia… Porquê?
Porque o que se apresenta é um 
itinerário concreto. Repito, este 

documento é muito concreto. Não é um 
“vamos ver”. E, quer no ponto quatro 
da Carta Pastoral, quer no anexo, vem 
explicitado o que é um processo de 
acompanhamento e de discernimento 
e como este se desenvolve em cinco 
etapas: a oração e exercício em vista 
à aquisição de liberdade interior; 
a memória e exame de consciência 
acerca do casamento sacramental e 
das suas consequências com vista à 
aceitação e reconciliação interior e 
“cura” de todas as feridas que possam 
existir; a “avaliação” da relação actual: 
estabilidade da mesma, suas forças e 
fraquezas, perigos e potencialidades, 
bem como a consciência da presença de 
Deus e a vida dos dois envolvidos nesta 
relação e na família que porventura 
tenham já constituído, especialmente 
os filhos; a partir daqui, questionar-se 
sobre a vontade de Deus para eles neste 
momento e a melhor maneira de a 
pôr em prática: tomada de decisão em 
relação ao acesso aos sacramentos, que 
pode ser “sim”, “não” ou “para já não, 
porque reconhecemos que ainda há 
passos a dar”; o processo termina com a 
confirmação da decisão diante de Deus, 
pedindo a confirmação e avaliando os 
movimentos interiores, as moções do 
Espírito. 

É neste processo de 
acompanhamento, discernimento 
e integração que entra o “Serviço 
Arquidiocesano de Acolhimento e 
Apoio Familiar”?
Sim. Não só para este processo em 
concreto. No fundo, é um “centro de 
escuta” de assistência personalizada, que 
tem como objectivo ajudar as famílias 
a enfrentar as diversas dificuldades que 
podem experimentar ao longo do seu 
ciclo vital. Tudo isto com uma estratégia 
pluridimensional e interdisciplinar onde 
participam profissionais especializados 
e diversas instituições de âmbito 
arquidiocesano que já trabalham com as 
famílias.

Já há uma equipa? Um gabinete 
de atendimento? Um horário?
Sim. Claro que este serviço de apoio 
está sujeito a melhorias. Esta equipa 
está integrada no Departamento da 
Pastoral Familiar e conta com uma 
jurista em Direito Canónico e Civil 
— atenderá nos Serviços Centrais 
às segundas e quintas-feiras das 
09h30 às 12h00 e das 14h00 às 
16h00 —, um psicólogo, professor da 
Universidade Católica e em ligação 
com o FACES (Centro de Atendimento 
Psicológico da Faculdade de Filosofia 
e Ciências Sociais), um psiquiatra, 
uma médica de Medicina Geral e 
Familiar e três padres jesuítas, para 
acompanhamento personalizado. O 
gabinete de atendimento vai funcionar 
nos Serviços Centrais da Arquidiocese. 

Não teme ser considerado um 
outsider, já que os seus irmãos 
no episcopado em Portugal ainda 
não apresentaram nenhuma 
proposta concreta sobre a 
aplicação do capítulo VIII? 
Temo apenas não ser fiel ao que 
o Espírito Santo pede à Igreja. 
Confesso ser esse o meu único temor. 
O Santo Padre é muito claro no n.º 

3 da Exortação Amoris Laetitia 
ao afirmar que “naturalmente, na 
Igreja, é necessária uma unidade de 
doutrina e práxis, mas isto não impede 
que existam maneiras diferentes 
de interpretar alguns aspectos da 
doutrina ou algumas consequências 
que decorrem dela”. Por outro lado, 
sei que outros bispos estão a pensar 
propor um discernimento idêntico nas 
suas dioceses, dando continuidade 
ao que foi abordado em assembleia 
plenária.

Tem, certamente, conhecimento 
das críticas de que o Papa 
Francisco tem sido alvo a 
propósito da Exortação Amoris 

Laetitia, sobretudo em relação 
ao capítulo VIII. Desde que 
anunciou a apresentação desta 
Carta Pastoral e o itinerário 
de integração destes casais 
divorciados em nova união civil, 
algumas destas críticas também 
foram dirigidas a si… Merecem- 
-lhe algum comentário?
Posso dizer, com toda a propriedade, 
que sou um ancião. Não compreendo 
a minha vida sem a Igreja. Nasci sob 
o pontificado do Papa Pio XII, fui 
ordenado presbítero no pontificado 
do Papa Paulo VI, ordenado bispo e 
nomeado arcebispo no pontificado 
do Papa João Paulo II, exerço o meu 
ministério sob o pontificado do Papa 
Francisco. A todos amei e servi o 
melhor que pude, com a graça de 
Deus. Nunca critiquei ou coloquei 
em causa nenhum deles. Acredito na 
acção do Espírito Santo na eleição dos 
Pontífices e sempre confiei no Colégio 
Cardinalíco. Isto para dizer que 
lamento imenso, e com dor, as críticas 
dirigidas ao Papa. 
Além da Teologia, quando estudei em 
Roma, especializei-me em História, na 
Pontifícia Universidade Gregoriana, 
o que me permite uma leitura e 
interpretação dos acontecimentos na 
Igreja e no mundo, não só a partir de 
um olhar científico, mas sobretudo 
a partir da fé. E é com este olhar que 
vejo tantas surpresas, fruto da acção 
do Espírito Santo, com que Deus nos 
presenteou ao longo de dois mil anos. 
A Igreja é uma realidade histórica 
em permanente transformação. 
Dizia o Papa João XXIII — o Papa 
que inaugurou o Concílio Vaticano 
II, uma grande surpresa do Espírito 
— o Evangelho é sempre o mesmo, o 
que muda é a nossa compreensão do 
Evangelho, que cresce, é aprofundada, 
amadurece com o tempo. Todos 
precisamos de uma disponibilidade 
interior para acolher a realidade. É 
uma forma de confiança.

Estamos a terminar a nossa 
conversa... Gostaria de 
acrescentar alguma coisa, algum 
apelo, chamada de atenção?
Sim. Tenho um pedido a fazer aos 
sacerdotes. Seria bom, em todo este 
processo, terem um papel fundamental 
no encaminhamento dos casais para 
este serviço de apoio. E o pedido é este: 
disponibilidade para escutar, sem julgar, 
quem vai ao seu encontro. Eles sabem 
que hoje, mais do que nunca, teremos de 
caminhar com o povo de Deus, e a todos, 
no respeito pela sua consciência que 
ajudamos a formar, apontar caminhos 
de esperança.
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LITURGIA da palavra

domingo IV
tempo comum

Leitura I Deut 18, 15-20 
Leitura do Livro do Deuteronómio
Moisés falou ao povo, dizendo: “O Senhor teu Deus fará surgir no meio de ti, de entre 
os teus irmãos, um profeta como eu; a ele deveis escutar. Foi isto mesmo que pediste ao 
Senhor teu Deus no Horeb, no dia da assembleia: «Não ouvirei jamais a voz do Senhor 
meu Deus, nem verei este grande fogo, para não morrer». O Senhor disse-me: «Eles 
têm razão; farei surgir para eles, do meio dos seus irmãos, um profeta como tu. Porei as 
minhas palavras na sua boca e ele lhes dirá tudo o que Eu lhe ordenar. Se alguém não 
escutar as minhas palavras que esse profeta disser em meu nome, Eu próprio lhe pedirei 
contas. Mas se um profeta tiver a ousadia de dizer em meu nome o que não lhe mandei, 
ou de falar em nome de outros deuses, tal profeta morrerá»”. 

SALMO RESPONSORIAL Salmo 94 (95)
Refrão: Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos 
corações.

Leitura II 1 Cor 7, 32-35
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S. Paulo aos Coríntios  
Irmãos: Não queria que andásseis preocupados. Quem não é casado preocupa-se 
com as coisas do Senhor, com o modo de agradar ao Senhor. Mas aquele que se 
casou preocupa-se com as coisas do mundo, com a maneira de agradar à esposa, e 
encontra-se dividido. Da mesma forma, a mulher solteira e a virgem preocupam-se 
com os interesses do Senhor, para serem santas de corpo e espírito. Mas a mulher 
casada preocupa-se com as coisas do mundo, com a forma de agradar ao marido. 
Digo isto no vosso próprio interesse e não para vos armar uma cilada. Tenho em 
vista o que mais convém e vos pode unir ao Senhor sem desvios.

EVANGELHO Mc 1, 21-28 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 
Jesus chegou a Cafarnaum e quando, no sábado seguinte, entrou na sinagoga e começou a 
ensinar, todos se maravilhavam com a sua doutrina, porque os ensinava com autoridade 
e não como os escribas. Encontrava-se na sinagoga um homem com um espírito impuro, 
que começou a gritar: “Que tens Tu a ver connosco, Jesus Nazareno? Vieste para nos 
perder? Sei quem Tu és: o Santo de Deus”. Jesus repreendeu-o, dizendo: “Cala-te e sai 
desse homem”. O espírito impuro, agitando-o violentamente, soltou um forte grito e saiu 
dele. Ficaram todos tão admirados, que perguntavam uns aos outros: “Que vem a ser 
isto? Uma nova doutrina, com tal autoridade, que até manda nos espíritos impuros e eles 
obedecem-Lhe!”. E logo a fama de Jesus se divulgou por toda a parte, em toda a região da 
Galileia. 

CONCRETIZAÇÃO: Jesus fala com autoridade. O seu ensino não é 
como o dos escribas e fariseus, reveste-se de autoridade única: Jesus 
é o Enviado de Deus – as suas palavras são a própria Palavra de Deus. 
Jesus pela sua Palavra e acção renovou e transformou em homem 
livre o homem do Evangelho, e quer também renovar e transformar os 
homens e mulheres de todos os tempos que acolherem a Palavra e se 
converterem. Para expressar esta acção de Jesus em favor dos homens, 
façamos pender do Círio Pascal sete fitas verdes, para significar que a 
esperança alimentada na Palavra é para todos.

itinerário

Sugestão de cânticos
— Entrada: Salvai-nos, Senhor nosso Deus (Az. Oliveira)
— apres. dons: Levamos ao vosso altar (M. F. Borda)
— Comunhão: Aproximai-vos do Senhor (F. Silva)
— Final: Dar-vos-ei um futuro de esperança (Her. Faria; F. Nicolás)

Eucologia
— Orações presidenciais: Orações próprias do IV Domingo do Tempo 
Comum (Missal Romano, 398).
— prefácio e Oração Eucarística: Oração Eucarística V/D com prefácio próprio 
(Missal Romano, 1175-1179)

Viver na Esperança
Durante esta semana, procuremos continuar a acolher os dons de Deus 
recebidos na Palavra escutada e empenhemo-nos em encontrar algum 
tempo no final de cada dia para rezar um pouco ao Senhor, colocando a 
nossa vida sob o olhar de Deus.

ATITUDE
Seguir.

“TODOS SE MARAVILHAVAM 
COM A SUA DOUTRINA”
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Salvai-nos, Senhor nosso Deus, 
e reuni-nos de todas as nações, 
para dar graças ao vosso santo nome 
e nos alegrarmos no vosso louvor. 
Salmo 105, 47

A compreensão da história pessoal e comunitária dos cristãos é iluminada pela 
novidade de Jesus Cristo. O Quarto Domingo (Ano B) anuncia que a autoridade 
de Jesus Cristo devolve a dignidade ao ser humano, traz a plena salvação. A nós, 
compete-nos responder ao convite divino para nos reunirmos em seu nome e lhe 
darmos graças com alegria.

“Todos se maravilhavam com a sua doutrina”
O evangelista Marcos, depois de apresentar o chamamento dos primeiros quatro 
“pescadores de homens”, mostra como Jesus Cristo começa a exercer o seu 
ministério, sempre acompanhado pelos discípulos. Agora, a narrativa detém-se 
na descrição de um dia na vida de Jesus Cristo. O episódio decorre ao Sábado, na 
sinagoga de Cafarnaum. O protagonista é Jesus Cristo, que ensina “com autoridade” 
e provoca a admiração dos presentes: “Todos se maravilhavam com a sua doutrina”. 
O exorcismo aparece precisamente como uma demonstração da autoridade daquele 
que vem para libertar de tudo o que oprime e destrói a dignidade humana. A ordem 
produz efeito imediato, o que sublinha a eficácia e a força performativa da palavra, 
e, sobretudo, a força e a eficácia de quem a pronuncia: Jesus Cristo. Ele próprio é a 
autoridade da “nova doutrina”, é a boa notícia. “O que trouxe de novidade a vinda do 
Senhor? Ficai sabendo que trouxe toda a novidade, trazendo-se a si mesmo […]. O 
que foi predito é que a novidade viria para renovar e vivificar o ser humano. […] Já 
não tem sentido perguntar, pelo menos para os que são sensatos, qual novidade ele 
trouxe a mais do que os que anunciaram a sua vinda, porque ele trouxe a si mesmo e 
ofereceu aos humanos os bens pre-anunciados” (Ireneu de Lião, “Contra as heresias”, 
IV, 34, 1). O evangelista, ao colocar em destaque, no início e no fim do episódio, a 
autoridade da doutrina de Jesus Cristo, “remete-nos para a frescura da origem, para a 
frescura da nascente, para o assombro: todos se maravilhavam”. Ao saborear o texto, 
também nós, como naquele dia, ficamos maravilhados porque o acolhemos, não como 
“palavras gastas”, mas “palavras acesas, vivas, autorizadas”, palavras que tocam “o 
centro da vida” (Ermes Ronchi e Marina Marcolini).

Seguir
Como seria o mundo, se todos os cristãos fossem capazes de maravilhar os seus 
irmãos com autoridade?! Para isso, talvez seja urgente que os aspirantes a discípulos 
missionários se treinem na arte do maravilhamento, do deslumbramento, do 
assombro, do espanto. Seguir o Mestre é deixar-se surpreender, deter-se “num longo 
e inocente olhar” (Adorno) diante da sua novidade, essa que obriga a recomeçar, 
como se fosse a primeira vez que nos sentimos chamados a seguir Jesus Cristo.

REFLEXÃO

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

elementos celebrativos a destacar

DESPERTAR A ESPERANÇA
[Introdução ao espírito celebrativo]

Estamos a viver o IV Domingo do Tempo Comum. Jesus revela-
-se como o grande Profeta, proclamando uma nova doutrina e 
com autoridade. A sua Palavra e a sua acção são libertadoras de 
tudo aquilo que oprime e escraviza.
Abramos o nosso coração à Palavra de Deus que vai ser 
proclamada nesta celebração. Acolhendo-a, comprometamo- 
-nos a ser semeadores de Esperança à nossa volta.

ENRAIZAR A ESPERANÇA
[Dinâmica própria do Tempo Litúrgico]

1. Procissão de Entrada 
Sugerimos que se faça uma entrada processional pelo fundo da 
Igreja, com turíbulo, cruz processional e Evangeliário.

2. Proclamação da Palavra
[Primeira Leitura] Encontre-se o tom justo para a proclamação 
deste texto. A sua estrutura é um pouco complexa. Na 
realidade, no nosso texto há apenas uma personagem: Moisés. 
Tenha-se este aspecto em atenção, pois criar várias vozes (ou 
tons) pode levar a falsear o texto.

[Segunda Leitura] Nesta leitura, depois da primeira frase, 
segue-se uma enumeração; destaque-se o paralelismo 
antitético: "quem não é casado" ... "aquele que se casou"; "a 
mulher solteira"... "a mulher casada"; e a conclusão. Não é um 
texto de leitura de grande dificuldade, desde que se procure 
respeitar a sua estrutura.

[Evangelho] No Evangelho, respeitem-se as diversas vozes 
através de uma entoação adequada. Tenha-se atenção às 
interrogações (não se façam todas iguais). Salientem-se estas 
duas afirmações: "Sei quem tu és: o Santo de Deus" e "Uma 
nova doutrina, com tal autoridade".

1. Evangelho 
Faça-se a procissão solene do Evangelho, com as velas e 
incenso.

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

. O profeta é alguém que é escolhido por Deus, alguém que 
Deus chama e envia para proclamar a sua Palavra no meio dos 
homens. É mediador entre Deus e o seu povo.

. Para um verdadeiro compromisso com o serviço de Deus e dos 
irmãos é necessário que o crente repense as suas prioridades.

. O Evangelho é um convite à Esperança, Deus não desistiu da 
humanidade. As palavras de Jesus vencem o mal e geram vida 
nova, Esperança, e convidam-nos à acção contra tudo aquilo 
que rouba a vida e a liberdade ao homem.

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

Leitor de Código

19.01.2018
CINEMA VOCACIONAL
21h15 / Auditório de Estudos 
Camilianos (V. N. de Famalicão)

10% *
Desconto

     Livraria Diário do Minho

€

PVPO livro "Contos Exemplares" é composto por 
sete contos: "O Jantar do Bispo", "A Viagem", 
"Retrato de Mónica", "Praia", "Homero", "O 
Homem" e "Os Três Reis do Oriente". "Para 
além do bem e do mal, de Deus e do Diabo", 
os contos retratam cenas da "vida humana, 
na sua dificuldade e na sua beleza", pode 
ler-se na sinopse. A obra faz parte do Plano 
Nacional de Leitura, e está recomendada para 
o 8.º ano de escolaridade, destinada a leitura 
orientada.

* Na entrega deste cupão. Campanha válida de 18 a 25 de Janeiro de 2018.

sophia 
de mello 
breyner

contos 
exemplares

13, 50

O programa Ser Igreja entrevista, esta semana, 
João Duque, presidente do Centro Regional de 
Braga da Universidade Católica Portuguesa.

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

O encontro “Do Clique ao Toque” está 
de regresso para a terceira edição, 
com um olhar sobre os recursos 
digitais e o seu papel na educação e 
evangelização. O evento realiza-se no 
dia 27 de Janeiro, na Universidade 
Católica Portuguesa em Braga (Campus 
Camões), entre as 8h30 18h30.
A manhã do encontro será composta 
por três conferências subordinadas aos 
temas “Desafios da cultura mediática 
para a educação”, “A aprendizagem 
informal” e “Oportunidades e desafios 
para catequistas, professores e alunos 
de EMRC”. Durante a tarde, os 

participantes poderão participar em 
diversos workshops relacionados com 
a aprendizagem formal e informal. 
Haverá ainda uma mostra dos 
recursos que os alunos de mestrado 
em Ciências Religiosas têm vindo a 
produzir. De acordo com o coordenador 
do evento, cónego Luís Miguel 
Rodrigues, o encontro congrega “alguns 
investigadores, algumas práticas e, 
acima de tudo, propostas de utilização 
dos recursos digitais para a educação 
e evangelização”. As inscrições estão 
abertas e podem realizar-se no site 
“www.braga.ucp.pt/docliqueaotoque/”.

encontro  "Do Clique ao Toque" apresenta "propostas de utilização 
dos recursos digitais para a educação e evangelização"

20.01.2018
ENCONTROS DE CRISMADOS DE 
BARCELOS
09h30 / Salão Paroquial de 
Barcelinhos

15h00 / Salão da Igreja Nova de Vila 
Frescainha S. Pedro

ORIENTADOR: P.E PAULO DUARTE, SJ   
INSCRIÇÕES NOS SERVIÇOS CENTRAIS DA ARQUIDIOCESE

Retiro do Clero
05 a 09 FEV 2018 Centro Apostólico 

Sameiro - Braga

24.01.2018
CELEBRAÇÃO ECUMÉNICA COM 
A PARTICIPAÇÃO DO ARCEBISPO 
PRIMAZ, D. JORGE ORTIGA
21h00 / Igreja Evangélica Metodista 
de Braga


