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“É aqui que vou 
aprender a ser 
pároco”
[Pe. Vítor Sá]
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Papa: governar 
através de prudência, 
coragem e ternura

O Papa Francisco recebeu no passado 
Sábado os membros da Associação 
Nacional de Municípios Italianos e 
afirmou que os governantes devem 
possuir as virtudes da prudência, 
coragem e ternura. O Santo Padre propôs 
aos prefeitos a construção de uma cidade 
que “não admite os sentidos únicos do 
individualismo exasperado” e que não 
suporte os “becos cegos da corrupção”. O 
Pontífice sublinhou a necessidade de uma 
política e uma nova economia “centradas 
na ética”, em comunidades que 
promovam a dignidade dos indivíduos.

região da madeira 
abre primeira 
mercearia social

A primeira mercearia social da região 
da Madeira abre portas no dia 9 de 
Outubro, no Bairro da Ribeira Grande, 
arredores do Funchal. A gestão da 
loja ficará a cargo da Associação de 
Desenvolvimento para Santo António 
(ASA) e o seu recheio será fornecido 
pelo Banco Alimentar. A mercearia 
também deverá recorrer aos espaços de 
restauração, assim como a uma horta 
comunitária. Na localidade residem 
cerca de 400 pessoas e “muitas famílias 
carenciadas”, apontou Ilídio Castro, 
presidente da associação responsável.

congresso em defesa 
dos pescadores 
decorre em taiwan

O Vaticano encontra-se a promover um 
congresso internacional que debate as 
violações dos direitos dos pescadores e 
a acção de redes de tráfico humano. A 
iniciativa do Apostolado do Mar decorre 
em Kaohsiung, Taiwan, até ao dia 7 
de Outubro e é subordinada ao tema 
“Apanhados na Rede”. De acordo com 
a organização, o encontro centra-se nas 
questões “humanas” ligadas ao trabalho 
no mar, sobretudo nos pescadores, “que 
trabalham em condições desumanas 
e muitas vezes acabam nas mãos da 
criminalidade organizada”.

dr LUSAdr

O Papa encerrou o discurso 
sublinhando a plena confiança na 
Comissão e reforçando a esperança 
de que esta “continuará a ser um 
lugar onde podem ser escutadas 
com interesse as vozes das vítimas 
e dos sobreviventes”, já que “há 

muito a aprender com eles e as suas 
histórias pessoais de coragem e 
perseverança”.
Por sua vez, o presidente da 
Comissão Vaticana para a 
Protecção de Menores, o Cardeal 
Sean O’Malley, renovou o seu 
compromisso de “tolerância 
zero” contra o abuso sexual, 

IGREJA UNIVERSAL

“Desejo partilhar convosco 
a profunda dor que sinto na 
alma pela situação das crianças 
abusadas”, disse o Pontífice no 
discurso que dirigiu à comissão 
antipedofilia do Vaticano. “O 
escândalo do abuso sexual”, 
reconheceu, “é verdadeiramente 
uma ruína terrível para toda 
a humanidade, e que atinge 
muitas crianças, jovens e adultos 
vulneráveis, em todos os países e 
em todas as sociedades”. 
“Também para a Igreja foi uma 
experiência muito dolorosa”, 
continuou o Papa. “Sentimos 
vergonha pelos abusos cometidos 
pelos ministros sagrados, que 
deveriam ser os mais dignos 
de confiança”, acrescentou, 
destacando ao mesmo tempo que 
os abusos sexuais são “um pecado 
horrível, completamente oposto e 
em contradição com o que Cristo e 
a Igreja nos ensinam”.
“Reitero, hoje, mais uma vez, 
que a Igreja, em todos os níveis, 

responderá com a aplicação 
das mais firmes medidas contra 
todos aqueles que traíram a 
sua vocação e abusaram dos 
filhos de Deus”, declarou o 
Papa, insistindo também que 
“as medidas disciplinares que as 

Igrejas particulares têm adoptado 
devem ser aplicadas a todos os 
que trabalham nas instituições da 
Igreja”.
(...) “E é por esta razão”, apontou 
Francisco, “que a Igreja pretende 
aplicar contra o abuso sexual de 
menores o princípio de «tolerância 
zero»”.

papa francisco: "sentimos vergonha"
comprometendo-se com a 
“transparência e responsabilidade” 
para realizar as mudanças 
necessárias na Igreja. (...)
“Acreditamos que a protecção dos 
menores e adultos vulneráveis 
é parte integrante da missão 
da Igreja, que está firmemente 
enraizada na nossa convicção 
de que cada indivíduo tem um 
valor único criado à imagem e 
semelhança de Deus”, acrescentou.
Para o cardeal, “o cuidado da Igreja 
para com as vítimas/sobreviventes 
de abuso e os seus familiares é 
uma consideração primordial” 
na Comissão Pontifícia para a 
Protecção dos Menores.
Neste sentido, destacou o trabalho 
de escuta e troca de experiências 
com os sobreviventes e frisou 
também que “os programas 
educativos, especialmente para 
os líderes eclesiásticos, e a 
assistência às Igrejas locais no 
desenvolvimento e implementação 
das suas directrizes para a 
protecção dos menores e adultos 
vulneráveis” foram pontos 
fundamentais. (...)

*artigo publicado por Religión Digital a 
21/09/2017. Tradução pelo Cepat (Centro de 
Promoção dos Agentes de Transformação). 
Adaptação de DACS.
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PAPA FRANCISCO
@pontifex_pt

29 de Setembro de 2017
Escolhi como tema para o Dia da 
Comunicação 2018: “A verdade vos 
tornará livres” (Jo 8, 32). Notícias 
falsas e jornalismo de paz.

28 de Setembro de 2017
Encontrar Jesus pode dar a 
reviravolta decisiva em nossa vida, 
enchendo-a de significado.

D. JORGE ORTIGA
@djorgeortiga

28 Setembro de 2017
Herodes quer conhecer Jesus 
para o controlar. O discípulo quer 
conhecer Jesus para o amar. 
#twittomilia #evangelhodiário
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Flores, palmas, palavras 
de boas vindas, igrejas 
cheias. É dia de festa. 
É a tomada de posse 
de um novo padre da 

Arquidiocese. O padre mais 
novo, com apenas 24 anos. 
Mas a fé não se mede em 
números, tal como o respeito 
ao “senhor padre”. Terá à 
sua responsabilidade quatro 
paróquias no arciprestado de 
Fafe e o Santuário de Nossa 
Senhora das Neves. Ser 
pároco é o que sempre quis. 
“É o corolário dos sete anos de 
formação intensiva, humana, 
intelectual e espiritualmente”, 
diz o padre Vítor Sá.

“É aqui que 
vou aprender 
a ser pároco”

filipa correia
Fotos: Ana marques pinheiro

O “SENHOR PADRE” MAIS NOVO DA ARQUIDIOCESE
“Eu, padre Vítor Emanuel Pereira 
Sá, ao assumir o ofício de pároco, 
prometo conservar-me sempre em 
comunhão com a Igreja Católica, 
tanto por palavras como pela minha 
maneira de proceder. (…)”, jurou, com 
as mãos sobre o livro da Palavra de 
Deus. A pequena igreja de pedra da 
paróquia de Felgueiras, em Fafe, está 
cheia. De flores, de gente, de fé. Uma 
beleza crua, simples mas grandiosa, à 
medida da crença de quem lá vai. Os 
paroquianos reuniram-se para receber 
o novo padre. Após o juramento, 
o patriarca da comunidade confia 
as chaves da igreja e do sacrário ao 
pároco acabado de chegar. Num gesto 
simbólico, Serafim Gonçalves, de 97 
anos, entrega as chaves ornamentadas 
com fitas beges e douradas. “Entrego 
estas chaves ao senhor padre, em 
nome do Senhor”, diz Serafim, com 
a emoção a tomar conta da voz. Uma 
salva de palmas conclui o acto de boas 
vindas.

Momentos antes, os paroquianos 
viram pela primeira vez o novo 
pároco. Mas o desconhecimento não 
os impediu de o receber com todos 
os preceitos, cuidados e dedicação. 
Chegado à paróquia, um manto de 
flores aguardava a sua passagem. Os 
escuteiros, em sentido, ladeavam o 
tapete. Com o seu fato azul e sorriso de 
menino, foi recebido com uma salva 
de palmas. Aos 24 anos, o “senhor 
padre”, como o tratam os paroquianos, 
é o padre mais novo da diocese. 
Percorrido o tapete de flores, entrou 
na igreja em direcção à sacristia. A 
D. Conceição, como é conhecida na 
paróquia, mostrou-lhe os paramentos 
impecavelmente limpos e bem 
passados. “Nós vamos ajudar o senhor 
padre, nós vamos ensiná-lo. O anterior 
quando veio também era jovem e eu 
ensinei-lhe tudo, a fazer as coisas bem 
feitas”, conta, com orgulho. “Estão a 
ver a sorte que têm por terem sempre 
um padre novo como vosso pároco? O 
padre Vítor é sacerdote há dois meses, 

praticamente, ainda está na lua-de-
-mel, de certeza que esta paróquia 
terá sempre um lugar muito especial 
no seu coração”, disse o arcipreste 
de Fafe, Pe. Pedro Daniel Marques, 
entre as risadas dos paroquianos. 
“E o que faz um padre bom vocês 
já sabem, é um povo bom. Por isso, 
como eu sei que sois um povo bom, 
também tenho a certeza que o senhor 
padre Vítor vai ser um padre bom 
aqui”, acrescentou, nas boas-vindas 
ao novo pároco. De seguida, foi a vez 
de os paroquianos dirigirem algumas 
palavras de acolhimento ao recém-
-chegado: “Senhor padre Vítor, seja 
bem-vindo ao arciprestado de Fafe. É 
com enorme estima e responsabilidade 
que acolhemos um dos novos 
sacerdotes da Arquidiocese de Braga, 
que aqui iniciará a sua vida pastoral. 
(…) Receba a nossa alegria pela sua 
presença. Pode contar com a nossa 
amizade. Esperamos que sinta esta 
terra como a sua casa, (…)”. Durante 
a cerimónia, o sacerdote frisou o 
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facto de ser “o último a chegar”. 
Antes de se dedicar a novos projectos 
e planos, vai procurar “conhecer 
cada rosto, cada vida” e inserir-se no 
ritmo de caminhar da comunidade. 
“Sou mais um trabalhador que se 
vem juntar a todos aqueles que já cá 
estão, que trabalham nesta vinha há 
muito tempo”, admitiu. Terminada 
a eucaristia, entre o corte do bolo, 
o fogo de artifício e o champanhe, 
Conceição Gonçalves não tardou em 
falar com o novo pároco. “Pôs-nos a 
missa de Domingo para as 7h30 e eu já 
lhe fui dizer que era muito cedo, a ver 
se começa mais tarde um bocadinho. 
E ele já disse que ia mudar”, explica. 
Lamenta que o pároco anterior não 
tenha continuado. “Não desfazendo o 
senhor padre Vítor, mas eu apeguei-
-me muito ao padre Miguel, muito, 
muito, muito. Chorámos muito por 
ele”, confessa. Mas tem esperança 
que o novo padre também faça um 
bom trabalho, que “cumpra os seus 
deveres e seja amigo do povo”. “Tudo 
vai correr bem, senhor padre, tudo vai 
correr bem, se Deus quiser”, diz. Para 
Serafim, foi “uma alegria” entregar 
as chaves ao padre Vítor. Também 
teve pena que o padre anterior fosse 
embora. “Era um bom padre, dava-
-se muito bem comigo, já comeu 
em minha casa, éramos amigos. 
Chorou ele por mim e eu por ele. Com 
este gostava que fosse na mesma”, 
desabafa.

UM PÁROCO QUE QUER “CHEIRAR A OVELHA”
Entre curvas e contra-curvas, estradas 
estreitas e subidas íngremes ladeadas 
por montanhas delicadamente 
esculpidas, chega-se ao ponto mais 
alto de Fafe. Na paróquia de Gontim, 
a natureza tomou conta do lugar. 
Sente-se a frescura de uma terra 
pintada de verde. Os paroquianos 
conhecem-se todos pelo nome. Nesta 
altura do ano “são pouquinhos”, conta 
Albertina Cerveira. “Em Agosto é uma 
multidão grande. Só eu tenho aqui, 
se Deus quiser, 18 pessoas. E neste 
momento estou sozinha”, explica. É 
uma terra de emigrantes. “São muitas 
as histórias dos filhos desta terra 
que foram para França à procura 
de melhores condições de vida. Por 
isso não se preocupe, senhor padre 
Vítor, pois está no meio de gente 
trabalhadora e corajosa”, diz Anabela 
Marques, porta-voz da mensagem dos 
paroquianos para o novo pároco. “Seja 
bem-vindo à paróquia mais simples, 
mais alta e mais santa de Fafe. (…) A 
igreja que agora pisa com os seus pés 
possui cerca de 900 anos. Herdámos 
uma fé antiga nesta terra”, prossegue 

a jovem de 18 anos. Do novo padre 
Anabela espera que continue com as 
actividades que já faziam. Garante que 
“se for amigo do povo”, o povo também 
será seu amigo. Albertina partilha do 
mesmo sentimento. Assegura que estão 
“de braços abertos” para o receber. 
“Nós vamos dar o nosso melhor, ele 
deve dar o melhor dele também, ser um 
bom pastor, puxar as ovelhas para o 
bom caminho”, acrescenta.
No mesmo dia foram duas as tomadas 
de posse. Amanhã seguem-se as 
paróquias de Aboim e Pedraído, e ainda 
o Santuário de Nossa Senhora das 

Neves. À sua responsabilidade ficam, 
assim, quatro paróquias e o Santuário. 
Para além da celebração das eucaristias 
em cada comunidade — à semana e 
ao fim-de-semana —, farão parte do 
seu dia-a-dia “o estar com as pessoas, 
estabelecer proximidade, visitar os 
doentes”. Foi-lhe também confiada 
a missão de ser assistente do Colégio 
de Fornelos e da Escola Superior de 
Educação de Fafe. O desafio é grande. 
“É a primeira experiência paroquial. É 
aqui que vou aprender a ser pároco”, 
admite. Confessa-se confiante, embora 
apreensivo, sobretudo devido aos 

“horários muito apertados” no fim-
-de-semana. “Vou procurar não me 
desgastar, procurar que tudo aquilo 
que tenho de cumprir não me canse 
humanamente e espiritualmente, porque 
só se eu estiver bem humanamente é que 
vou conseguir servir bem aqueles que 
tenho ao meu lado”, esclarece. Conta 
com o apoio de um colega — o padre 
José Miguel Fraga —, seu “vizinho a 
nível de paróquias”, com quem terá um 
convívio mais próximo, já que farão as 
refeições no mesmo centro social. “Sou 
o padre mais novo da diocese. Ele tem 
mais experiência do que eu e alguma 



5REPORTAGEMIGREJA VIVADiário do Minho QUINTA-FEIRA, 05 DE OUTUBRO DE 2017

coisa que necessite, certamente contarei 
com ele”, diz. Vai viver na paróquia de 
Pedraído. Acredita que isso será uma 
mais-valia, pela proximidade com as 
pessoas. Assim, diz, poderá “cheirar a 
ovelha”, como pede o Papa Francisco. 
Para já tem uma meta traçada: alcançar 
uma verdadeira unidade entre as quatro 
paróquias. Considera importante haver 
um sentido de unidade para que a 
comunidade perceba que quem está na 
paróquia vizinha tem o mesmo padre 
e caminha no mesmo sentido, que são 
“irmãos em Cristo”. Este sentido de 
unidade, crê o sacerdote, fará com que 
as pessoas “vençam bairrismos e vivam 
a comunhão entre todos”. “São pessoas 
muito boas mas muito agarradas à sua 
terra, à sua igreja”, explica. Entende 
que esse caminho se fará com pequenos 
passos, mas isso não o desanima de 
tentar. E é com a unidade no horizonte 
que, ao invés de dizer que é pároco de 
quatro paróquias, diz-se pároco “da 
unidade pastoral de Nossa Senhora das 
Neves”.

CHEGAR PARA PARTIR
“Alegria e descoberta” são os 
sentimentos que o padre Vítor destaca 
para esta nova fase. Grato pelo “calor 
humano, carinho e afecto” com que 
foi recebido nas paróquias de que 
tomou posse, reconhece também 
a responsabilidade de integrar 
comunidades que “estimam muito a 
figura do padre”. Vai procurar cumprir 
o seu lema presbiteral — “O bom 

pastor dá a vida pelas suas ovelhas”. 
“Foi para isso que me ordenei”, afirma. 
A sua etapa vocacional começou 
desde muito cedo: “O chamamento, 
o discernimento, a descoberta, o 
encantamento começa antes do 
Seminário. Depois, o Seminário é 
um caminho que procuramos para 
confirmar aquilo que sentimos, o 
apelo que está dentro de nós”. Com 
12/13 anos, Vítor frequentava um 
colégio católico em Barcelos, terra 
onde nasceu e cresceu. As orações 
e eucaristias em que participava no 
colégio, juntamente com a vivência 
paroquial levaram-no a ponderar 
seguir a vida religiosa. “E porque não? 
Será que devo? Se calhar não é para 
mim…”, eram interrogações que se 
colocava e que não partilhava nem com 
a família, nem com os amigos. Recorda 
um episódio decisivo no seu percurso 
vocacional. Aos 17 anos, houve um dia 
em que decidiu pesquisar informação 
acerca do seminário. “Fui ao site do 
Seminário Conciliar de Braga — que 
hoje já não existe, foi remodelado — e 
deixei lá uma mensagem a dizer que 
gostava de conhecer a instituição”, 
conta. Não tinha muita esperança de 
obter resposta, porque o site “tinha 
uma configuração que sugeria que 
não estava a ser utilizado”. Para 
seu espanto, no dia seguinte, um 
Domingo, ligaram-lhe. Era o padre 
responsável pelo pré-seminário de 
Braga. Sugeriu-lhe uma visita. Assim 
fez. “Conheci a comunidade e eles 
conheceram-me a mim”, relata. 
Entrou para o seminário, frequentou 

ser pároco, fosse onde fosse, mais 
longe ou mais perto, trabalhar com 
as pessoas”, conta. Fala do último 
ano, em que esteve a estagiar na 
comunidade paroquial de Balazar, 
como um dos mais felizes da sua vida. 
Foi um ano “muito prático”, trabalhou 
com dois padres, vivia na mesma casa 
que eles, aprendeu a “caminhar com 
a comunidade”. Trabalhou no âmbito 
da catequese, da liturgia, da visita 
aos doentes, da caridade e com os 
grupos paroquiais. “Foi um ano muito 
gratificante. É daquelas experiências 
em que recebemos muito mais do que 
aquilo que damos. Ainda que achemos 
que damos muito, recebemos muito 
mais”, confessa. Ao longo de todo o 
percurso, a família foi o seu grande 
apoio. A vontade de ser padre não foi 
uma novidade, não seria o primeiro na 
família. Contudo, os pais não estavam 
à espera, até porque “são outros 
tempos”, explica, e “não é tão comum 
as famílias mandarem filhos para o 
seminário”. Mas acolheram bem a 
ideia, e esse, garante, foi o maior apoio 
que poderia ter. Os Domingos às 18h 
eram, por vezes, momentos difícies. 
Custava-lhe a separação da família 
quando regressava ao seminário após 
o fim de semana em casa. Mas nem 
essa mágoa o fez hesitar, já que “a 
vontade de seguir Cristo no meio das 
adversidades era maior”. Hoje, afirma, 
o momento é de chegada e de partida: 
“Cheguei aqui, mas agora parto para 
caminhar com os paroquianos”.

o curso de Teologia, completou os cinco 
anos, o ano pastoral e o estágio como 
diácono. Agora, é sacerdote. Tornar-se 
pároco é, para si, “o corolário dos sete 
anos de formação intensiva, humana, 
intelectual e espiritualmente”, para se 
tornar num “ser harmonizado”, como 
entende que os padres devem ser. “Eu 
sempre tive como grande objectivo 
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LITURGIA da palavra

XXVIII domingo 
comum a

Leitura I Is 25, 6-10a 
Leitura do Livro de Isaías 
Sobre este monte, o Senhor do Universo há-de preparar para todos os povos um 
banquete de manjares suculentos, um banquete de vinhos deliciosos: comida de 
boa gordura, vinhos puríssimos. Sobre este monte, há-de tirar o véu que cobria 
todos os povos, o pano que envolvia todas as nações; destruirá a morte para 
sempre. O Senhor Deus enxugará as lágrimas de todas as faces e fará desaparecer 
da terra inteira o opróbrio que pesa sobre o seu povo. Porque o Senhor falou. Dir- 
-se-á naquele dia: “Eis o nosso Deus, de quem esperávamos a salvação; é o 
Senhor, em quem pusemos a nossa confiança. Alegremo-nos e rejubilemos, 
porque nos salvou. A mão do Senhor pousará sobre este monte”.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 22 (23)
Refrão: Habitarei para sempre na casa do Senhor. 
 

Leitura II Filip 4, 12-14.19-20 
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses 
Irmãos: Sei viver na pobreza e sei viver na abundância. Em todo o tempo e 
em todas as circunstâncias, tenho aprendido a ter fartura e a passar fome, a 
viver desafogadamente e a padecer necessidade. Tudo posso n’Aquele que me 
conforta. No entanto, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. O meu Deus 
proverá com abundância a todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza 
e magnificência, em Cristo Jesus. Glória a Deus, nosso Pai, pelos séculos dos 
séculos.

EVANGELHO [Forma breve] Mt 22, 1-10 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Mateus
Naquele tempo, Jesus dirigiu-Se de novo aos príncipes dos sacerdotes e aos 
anciãos do povo e, falando em parábolas, disse-lhes: “O reino dos Céus pode 
comparar-se a um rei que preparou um banquete nupcial para o seu filho. Mandou 
os servos chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. 
Mandou ainda outros servos, ordenando-lhes: «Dizei aos convidados: Preparei 
o meu banquete, os bois e os cevados foram abatidos, tudo está pronto: Vinde às 
bodas». Mas eles, sem fazerem caso, foram um para o seu campo e outro para o 
seu negócio; os outros apoderaram-se dos servos, trataram-nos mal e mataram-
-nos. O rei ficou muito indignado e enviou os seus exércitos, que acabaram com 
aqueles assassinos e incendiaram a cidade. Disse então aos servos: «O banquete 
está pronto, mas os convidados não eram dignos. Ide às encruzilhadas dos 
caminhos e convidai para as bodas todos os que encontrardes». Então os servos, 
saindo pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala 
do banquete encheu-se de convidados”. 

CONCRETIZAÇÃO: A Palavra de Deus convida-nos ao “banquete do reino”, 
preparado por Deus para o seu povo, descrevendo comunhão de felicidade, 
de amor e de alegria que Deus quer para os seus filhos. Para expressar esta 
intimidade com Deus, que faz despertar em nós a esperança, neste contexto 
do banquete, vamos fazer um arranjo floral que coloque em relevo um pão e 
uma porção de vinho.

itinerário

Sugestão de cânticos
— Entrada: Vinde e contemplai as obras do Senhor, A. Cartageno, NRMS 84
— apres. dos dons: Em redor do teu altar, M. Carneiro
— Comunhão: Vinde comer do meu pão, C. Silva, NRMS 98
ou Eu estou à porta e chamo, F. Silva, NRMS 22
— acção de graças: Quero bendizer-Vos, A. Cartageno, NRMS 71-72
— Final: Vamos em paz e alegria, Az. Oliveira, NRMS 73-74

Eucologia
[Orações presidenciais] Orações  próprias  do  XXVIII  Domingo  do
Tempo Comum (Missal Romano, 422).
[Prefácio] Prefácio dos Domingos do Tempo Comum X (Missal Romano, 
485).
[Oração Eucarística] Oração Eucarística III (Missal Romano, 529ss).

Viver na esperança
Durante esta semana, procuremos viver na acção de graças pelos dons de 
Deus recebidos e que isso desperte em nós a atitude da esperança, para 
vivermos com maior empenho a nossa adesão a Jesus e ao Evangelho.

ATITUDE MARIANA
Acção de graças.

CARACTERÍSTICA
A esperança é alimentada na 
intimidade com Deus.

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES

“CONVIDAI PARA AS BODAS
TODOS OS QUE ENCONTRARDES”
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O Vigésimo Oitavo Domingo (Ano A) serve-se da imagem do banquete para dar a 
conhecer a festa do Reino de Deus. Apresenta-a repleta de “manjares suculentos” 
e de “vinhos deliciosos” (primeira leitura), preparada por Deus para todos os 
povos. O convite é feito a todos. A todos é dada a oportunidade de “habitar” em 
Deus (salmo), participar na boda e partilhar a alegria. Mas há uma condição: 
apresentar-se de forma digna (Evangelho). Na verdade, a misericórdia divina não 
pode ser um pretexto para uma vida desregrada. Qualquer que seja a situação, 
“em todo o tempo e em todas as circunstâncias” (segunda leitura), Deus há-de ser 
sempre o fundamento da nossa existência.

“Convidai para as bodas todos os que encontrardes”
Jesus Cristo menciona a preparação de uma boa nupcial para destacar a 
gratuidade e a universalidade do Reino dos Céus. A parábola centra-se nos que 
recusam, embora tenham sido os primeiros a receber o convite, e nos que são 
surpreendidos, “maus e bons” que são chamados a substituir os primeiros, que 
afinal não eram dignos.
Apesar da insistência (o convite é feito duas vezes), mantém-se a 
indisponibilidade, pelo que os servos são enviados uma terceira vez com uma 
última indicação: “Convidai para as bodas todos os que encontrardes”.
Em atitude de gratuidade, o rei manda chamar todos os que se encontram nas 
“encruzilhadas dos caminhos”. Não desiste nem fecha as portas, antes mantém a 
determinação em festejar e alegrar-se com todos, “maus e bons”. É curioso: primeiro 
os “maus” e depois os “bons”! Ninguém fica excluído, muito menos os que estão à 
margem, nas periferias da sociedade. E a sala enche-se com os novos comensais.
O convite a entrar no Reino dos Céus é universal, não conhece qualquer limite. E 
Deus não se cansa de convocar para o banquete do seu amor. Quando é rejeitado, 
não amua, não se fecha sobre si, antes alarga ainda mais os horizontes e passa de 
muitos a todos: “Convidai para as bodas todos os que encontrardes”.
A atitude do rei lembra o permanente desafio a uma Igreja “em saída” que o Papa 
Francisco também não se cansa de propor como forma de “alcançar todas as 
periferias que precisam da luz do Evangelho” (EG 20).
A parte final refere a presença de um convidado que se apresentou indevidamente 
vestido para participar nesse banquete nupcial. Sejam “maus ou bons” os que 
aceitem o convite, não serve qualquer traje!

A esperança é alimentada na intimidade com Deus
O Reino dos Céus, ou se quisermos, a vida em comunhão com Deus não é descrita 
com as cores do cansaço e da tristeza, mas como uma manifestação de alegria 
e felicidade. O cristão não pode embarcar “na sensação de derrota que nos 
transforma em pessimistas lamurientos e desencantados com cara de vinagre” (EG 
85). O cristão tem sempre o coração aberto à esperança que se alimenta da relação 
íntima e pessoal com Jesus Cristo. Esta fortalece-se com a participação activa na 
festa de alegria e de vida, a eucaristia. É assim que vivo a eucaristia ou limito-me a 
sublinhar um dever a cumprir?

REFLEXÃO

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

elementos celebrativos a destacar

Despertar a esperança

[Introdução ao espírito celebrativo]

A Palavra de Deus convida-nos a este banquete preparado por Deus 
para o seu povo. É assim o nosso Deus: prepara para nós o melhor 
que tem e espera da nossa parte o acolhimento ao Seu convite, 
revestidos com o traje nupcial da esperança, da paz, da alegria e da 
reconciliação.

Este convite para o “banquete do Reino” é-nos renovado por Jesus 
em cada Domingo. Renovemos a nossa grande opção por Jesus e 
pelo Reino, acolhendo o chamamento de Deus ao amor do Pai e 
assim a nossa esperança será renovada.

Enraizar a esperança

[Dinâmica própria do Tempo Litúrgico]

1. Preparação penitencial
Sugere-se o recurso à fórmula C do rito de preparação penitencial, 
conforme vem indicado no Missal Romano.

Introduzir este momento com as seguintes palavras: “Reconheçamos 
juntos que Deus nos ama, pois o seu Filho está sempre no meio 
de nós e convida-nos à comunhão com Ele: invoquemo-l’O com 
confiança”.

2. Rito da comunhão
Valorizar o rito da comunhão, dando mais ênfase às palavras 
pronunciadas pelo sacerdote como convite – “Felizes os convidados” 
– e à nossa resposta, para que seja feito com sentido de humildade e 
fé.

3. Proclamação da Palavra

[Primeira Leitura]
O leitor, na preparação, deverá ter especial cuidado em sublinhar a 
repetição “sobre este monte”. Depois, ter em atenção a descrição 
que se segue, para que cada frase seja proclamada com calma e com 
boa articulação das palavras. Por fim, realçar a alegria e o júbilo.

[Segunda Leitura]
O  leitor  deverá ter em conta o jogo dos binómios apresentados por 
Paulo, realçando a confiança deste no Senhor: “Tudo posso n’Aquele 
que me conforta”.

Partilhar a esperança

[Indicações para a reflexão partilhada na homilia]

. A Palavra de Deus faz-nos despertar para a esperança de 
renovarmos a nossa opção fundamental pelo Reino, permanecendo 
fiéis ao chamamento de Deus.

. Ser cristão implica ter um coração aberto à partilha e ao dom, 
renunciando a uma vida de egoísmo e fechamento. 

. Deus convida todos à consistência pessoal do Seu amor. Só 
acolhendo o convite do Senhor e vivendo no Seu amor podemos 
esperar contra toda a esperança. Deus continua a convidar: “Tudo 
está pronto. Vinde às bodas”.
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FICHA TÉCNICA
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Fale connosco no

Leitor de Código

07.10.2017
CELEBRAÇÃO DO DIA 
INTERNACIONAL DO TRABALHO 
DIGNO
15h45 / Famalicão (em frente à 
Fundação Cupertino de Miranda)

PORTUGUESE BRASS COM 
MÁRIO LAGINHA
21h30 / Espaço Vita

10% *
Desconto

     Livraria Diário do Minho

PVPO livro “Lúcia de Jesus - Pastorinha da serra d'Aire” 
é da autoria do padre Fernando Silva e consiste 
numa biografia sobre a última vidente de Fátima, 
cuja primeira etapa do processo de beatificação e 
canonização foi concluído no ano do Centenário das 
Aparições, estando agora aos cuidados da Congregação 
das Causas dos Santos, em Roma. O autor destaca 
a importância da família na transmissão dos valores 
religiosos, como a alegria ou o espírito de serviço, 
enquanto se encarrega do relato o mais fidedigno 
possível de Lúcia de Jesus.

* Na entrega deste cupão. Campanha válida de 05 a 12 de Outubro de 2017.

Lúcia de 
Jesus

M. Fernando 
Silva

€15,
99

07.10.2017 e 08.10.2017
FESTIVAL DE ARTE "GUIMARÃES 
NOC NOC 7"
10h30 / Guimarães (centro da cidade)

O programa Ser Igreja entrevista, esta semana, 
o provedor da Santa Casa da Misericórdia de 
Braga, Bernardo Reis.

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

No próximo Sábado, dia 7 de Outubro, realiza- 
-se no Centro Pastoral da Arquidiocese de 
Braga um encontro com todas as equipas 
arciprestais da Pastoral Vocacional.
Para a iniciativa, que decorre entre as 10h00 e 
as 12h00, foram convidados todos os elementos 
que constituem as equipas nos diferentes 
Arciprestados.

encontro de equipas 
arciprestais da pastoral 
vocacional é já no sábado

O Arcebispo Primaz, D. Jorge Ortiga, 
encontra-se durante esta semana 
em visita a Moçambique. O prelado 
esteve até ontem na diocese de 
Pemba, partindo entretanto para a 
Beira, onde participa na celebração 
do cinquentenário da morte de 
D. Sebastião Soares de Resende, 
primeiro bispo da cidade.
Aproveitando a viagem para a Beira, 
D. Jorge Ortiga decidiu fazer uma 
paragem e visitar assim a diocese que 
este mês celebra três anos de acordo 

de cooperação em conjunto com a 
Arquidiocese de Braga.
D. Jorge Ortiga dialogou com o bispo 
de Pemba, D. Luiz Lisboa, e visitou 
a comunidade de Santa Cecília de 
Ocua, bem como os missionários 
de Braga que lá se encontram em 
missão. A visita procurou esclarecer 
de que modo a Arquidiocese 
pode colaborar ainda mais com a 
comunidade de Ocua, nomeadamente 
na construção de infra-estruturas de 
apoio à pastoral.

Arcebispo Primaz visita Diocese de Pemba 
para reforçar acordo de cooperação

13.10.2017
SEMINÁRIO SOBRE VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA
14h30 / Escola de Direito da 
Universidade do Minho


