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igreja quer acordo 
climático “justo e 
transformativo”

O Conselho Pontifício Justiça e 
Paz apelou a um acordo “justo, 
juridicamente vinculativo e 
autenticamente transformativo” 
na próxima Conferência sobre as 
Mudanças Climáticas. Os responsáveis 
da Igreja dos cinco continentes 
concordam quanto à “existência de uma 
responsabilidade comum, mas também 
diferenciada”, de todas as nações 
na questão climática. “É imperativo 
que se trabalhe em conjunto em prol 
de um empreendimento comum”, 
acrescentaram.

bispos alertam para 
políticas e sistemas 
contrários à família

O relatório final do Sínodo da Família 
alerta para as políticas e sistemas 
económicos contrários às famílias, 
sobretudo os que originam pobreza 
e exclusão. Os bispos apelaram ao 
“empenho sério” das autoridades 
políticas na defesa da família, um “bem 
social primário”, com políticas que a 
“apoiem e encorajem”. O relatório pede 
ainda aos políticos católicos que tenham 
como prioridade “a defesa da vida e 
da família”, a liberdade religiosa e de 
educação, e a “harmonização entre o 
tempo para o trabalho e a família”.

caminho de santiago 
debatido em jornadas 
internacionais

A cidade de Beja recebe, nos dias 06 
e 07 de Novembro, na igreja de Nossa 
Senhora ao Pé da Cruz, as Jornadas 
“Novas Perspectivas do Caminho de 
Santiago em Portugal e Espanha”. 
A iniciativa enquadra-se na “Mostra 
España 2015” e pretende criar um 
espaço de diálogo entre Portugal 
e Espanha, tendo como objectivo 
“o intercâmbio de conhecimentos, 
experiências e boas práticas em torno 
da realidade patrimonial, ambiental, 
religiosa e turística do Caminho de 
Santiago”.

PAPA FRANCISCO
@pontifex_pt

27 Outubro 2015
Pais, sabeis “perder tempo”  
com os vossos filhos? É uma  
das coisas mais importantes  
que podeis fazer cada dia.

24 Outubro 2015
O desenvolvimento económico 
deve ter um rosto humano, 
de modo que ninguém fique 
excluído.

D. JORGE ORTIGA
@djorgeortiga

27 Outubro 2015
”Alegre-se o coração dos que 
procuram o Senhor. Buscai  
o Senhor e o seu poder,  
procurai sempre a sua face”.

IGREJA UNIVERSAL

Cinco dias passados da conclusão do 
Sínodo da família, já todos percebemos 
que não ficou tudo igual nem tudo 
na mesma. Mesmo com todas as 
tentativas confrangedoras, diga-se de 
passagem, de minimizar o significado 
e o alcance do documento final. A 
aprovação dos parágrafos 84, 85 e 86, 
que dizem respeito ao discernimento e 
integração dos divorciados recasados, 
caso a caso, com a maioria qualificada 
de dois terços, foi rapidamente 
alvo de desqualificação por uma 
minoria, essa sim, supostamente 
qualificada. A desvalorização do êxito 
da votação final é fácil de explicar e 
de entender. Não há empate técnico 
que salve a face de quem entrou na 
lógica de vencedores e vencidos ou 
da famigerada metáfora do Sínodo 

como se de um jogo de futebol 
se tratasse. Já para não falar de 
algumas crónicas pejadas de ironia 
corrosiva de fazer corar qualquer 
pessoa com um mínimo de bom senso 

e que tinham como alvo famílias 
feridas pelo divórcio. Mas também 
houve quem imprudentemente se 
apressasse a apresentar as conclusões 
do Sínodo, antes mesmo de entrar 
na aula sinodal. Atitude que além de 
manifestar um claro deficit de diálogo 
ignora o significado de uma Igreja 
sinodal que o Papa Francisco define 
como “uma Igreja da escuta, ciente de 
que escutar “é mais do que ouvir”. É 
uma escuta recíproca, onde cada um 
tem algo a aprender. Povo fiel, Colégio 
Episcopal, Bispo de Roma: cada um à 
escuta dos outros; e todos à escuta do 
Espírito Santo, “o Espírito da verdade” 
(Jo 14, 1), para conhecer aquilo que 

Ele “diz às Igrejas” (Ap 2, 7).

Uma boa síntese do resultado final 
destes dois anos intensos de reflexão 
e discussão é-nos oferecida pelo 
jesuíta António Spadaro, director da 

revista La Civiltà Cattolica. Diz ele: “o 
Sínodo encoraja as famílias e oferece 
misericórdia a quem falhou”. Já foi dito 
e redito à exaustão mas vale a pena 
dizê-lo mais uma vez: o tema do Sínodo 
era “a vocação e a missão da família na 
Igreja e no mundo contemporâneo” e 
não sobre situações complexas, assim 
denominadas no documento final, 
nas quais se incluem a situação dos 
divorciados recasados. Todavia, não 
sejamos ingénuos, o que acalentava as 
discussões e dividia os padres sinodais 
era a atitude pastoral a ter com os casais 
divorciados recasados, concretamente 
a possibilidade destes acederem ou não 
aos sacramentos. Sobre esta questão, o 

Nem sim, nem não. Caso a caso.
Sínodo evitou a expressão Kasperiana 
“caminho de penitência” e adoptou a 
terminologia jesuítica “discernimento”, 
mais consensual, de modo a que “os 
baptizados que estão divorciados e 
recasados civilmente possam ser mais 
integrados nas comunidades cristãs 
nos diversos modos possíveis, evitando 
qualquer ocasião de escândalo”. Esta 
abertura a uma maior integração 
destes casais deve ser discernida pelos 
sacerdotes caso a caso “segundo o 
ensinamento da Igreja e das orientações 
do Bispo”. A questão que se coloca é se 
esta maior integração poderá chegar a 
uma comunhão plena com Igreja. Por 
outras palavras, se estes casais poderão 
aceder à comunhão e à confissão. 
O cardeal Raymundo Damasceno, 
arcebispo da Aparecida, no Brasil, e 
presidente delegado do Sínodo, em 
entrevista à Agência Ecclesia, disse: 
“Quem sabe, num caso ou noutro, 
chegar até à comunhão e à confissão”. 
Na mesma linha interpretativa dos 
três parágrafos encontram-se, por 
exemplo, o cardeal Vincent Nichols, 
arcebispo de Westminster e presidente 
da Conferência Episcopal de Inglaterra, 
e o arcebispo Bruno Forte, secretário do 
Sínodo.  

Em suma, o Sínodo, sem nunca 
referir de modo explícito e directo a 
comunhão aos divorciados recasados, 
“toca de modo oblíquo a questão” — na 
expressão do cardeal Schönborn — e 
oferece os critérios de discernimento.

Paulo Terroso
padre



OPINIÃOIGREJA VIVADiário do Minho QUINTA-FEIRA, 30 de ABRIL de 2015 3CULTURAIGREJA VIVA 3QUINTA-FEIRA, 29 DE OUTUBRO de 2015Diário do Minho

JOSÉ LIMA
padre | Professor

Sínodo
Teologia simplificada E

sta palavra, hoje, é muito 
usada particularmente 
para referir determinadas 
reuniões da Igreja 
hierárquica em que se 

reflecte sobre problemas do 
Homem contemporâneo. Aparece 
conjugada à colegialidade dos 
bispos em torno do Papa: uma 
reunião de um grupo homogéneo 
(todos são bispos) para procurar 
uma reflexão comum de um tema e 
propostas de soluções comuns.

A sua raiz é grega (syn-odós) e 
significa literalmente “caminho-
com”, o que quer dizer um caminho 

que se quer comum. Sínodo refere 
diálogo, participação e partilha que, 
de forma responsável, se fazem para 
caminhar juntos em projectos e 
práticas. 

Durante séculos a nossa língua fora 
sobretudo de teor latino. Usou-
se muito a via popular directa da 
tradução latina de “concilium” 
(concílio). Do ponto de vista 
etimológico os dois vocábulos (concílio 
e Sínodo) significam o mesmo, sendo 
um de origem latina e outro de origem 
grega. Socialmente, eclesiasticamente, 
emprega-se “concílio” para designar 
uma reunião dos bispos de toda a 
Igreja e “Sínodo” para uma reunião de 
bispos representantes de conferências 
episcopais.

Na Igreja antiga (séculos II-III) usava-
-se a palavra “Sínodo” para designar as 
reuniões dos bispos de uma província 
ou de uma região. O processo hodierno 
na Igreja é de “refontalização” 
(regresso às fontes do cristianismo). 
Em Sínodo ou em concílio reflectem-
-se temas importantes para a 
Igreja católica que caminha unida 
universalmente. Pode dizer-se que 
todo o “concílio” é “Sínodo”, mas 
nem todo o “Sínodo” é “concílio” (é-o 
apenas quando reúne os bispos de 
todo o mundo).

No nosso tempo, mormente 
depois do Concílio Vaticano II 
(1962-1965), que consagrou a 
colegialidade como chave para este 
tempo, o Sínodo constitui uma 
reunião convocada pelo Papa para 
ouvir e pedir parecer aos bispos 
representantes das Conferências 
Episcopais dos países para se 
pronunciarem sobre uma temática 
do interesse de todos. Assim se 
caminha unidos (em Sínodo) na 
reflexão e nas soluções para as 
questões mais emergentes. 

O último Sínodo é o segundo 
desejado pelo Papa para discernir 
sobre o tema da família na 
sociedade global deste tempo. 
Terminou no 24 de Outubro em 
Roma. Os bispos pronunciaram-se 
e debateram em comum sobre uma 
temática que é de interesse global. 
No que diz respeito à doutrina da 
Igreja sobre tal realidade não se 
esperam mudanças essenciais; 
espera-se sim um novo fôlego de 
acolhimento e de discernimento 
para os problemas que a envolvem 
hoje e que exigem atitudes 
pastorais adequadas, atendendo à 
diversidade dos ambientes que são 
hoje os da Igreja presente em todas 
as sociedades.
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A
ntes da aula, as meninas 
correm e conversam 
no corredor. O cabelo 
rigorosamente apanhado 
num coque e os tutus que 
vestem não as impedem de 

saltar e brincar no chão. “Tenho que ir 
ali pôr ordem... Sofia!”. Conhece-lhes 
o nome de cor, nenhum pormenor 
escapa à professora Cristina. Entram 
na sala de aula e a postura muda. De 
crianças traquinas passam a pequenas 
bailarinas, delicadas, elegantes, com 
uma atitude irrepreensível. À medida 
que a aula avança, a malandrice de 
menina apodera-se novamente das 
bailarinas. A professora Cristina solta 
um “meninas, não quero conversa”, 
que precisa de ir sendo relembrado 
ao longo da aula. “Às vezes fazemos 
asneiras”, confessa Clara. Terminada 
a aula, correm e saltam corredor fora, 
numa euforia desenfreada. A bailarina 
ficou na sala. Dos vestígios dela, 
apenas o tutu.

A educação nas pontas dos pés
Mariana, Sofia, Clara e Leonor têm entre 
seis e sete anos e frequentam as aulas 
de ballet da professora Cristina. Gostam 
de dançar e gostam dos fatos. “Gosto 
de tudo”, arrisca Leonor. Têm aulas 
duas vezes por semana. “Tenho sempre 
vontade de vir”, afirma Mariana no tom 
mais assertivo que os seus sete anos 
permitem.

Entram na sala de aula em fila indiana, 
com o ar confiante de quem o faz há 
anos, e dispersam-se pelo espaço. 
Todas sabem as posições que devem 
assumir. Pés em pontas, cabeça 
erguida, barriga para dentro e “rabo 
contraído”. Os espelhos que ocupam 
duas das paredes da sala deixam à 
vista qualquer imprecisão. Ao olhar 
atento da professora Cristina nenhum 
detalhe passa despercebido. “Já sabem 
que eu tenho muita alergia quando 
não põem os pés direitos. Fico com 
muita, muita alergia!”, diz em tom de 
brincadeira.

Clara entrou para a Arte Total há duas 
semanas, mas já sabe que há pequenas 
regras que tem que respeitar durante 
a aula: “Temos de nos portar bem, 
não podemos conversar e quando a 
professora fala não podemos estar 
«entretidas»”, explica. Admite, porém, 
que “às vezes” portam-se “mais ou 
menos”. As amigas soltam umas 
risadas cúmplices. As três ou quatro 
aulas de convívio foram suficientes 
para se tornarem companheiras de 
brincadeira.

Cristina Mendanha, que além de 
professora de dança é directora da 
Arte Total, orgulha-se do sentido 
de família que se vive na escola. 
Os alunos sentem-na como uma 
“segunda casa”. “Estão sempre 
cá”, explica. Enquanto professora, 
procura transmitir alguns valores 

aos alunos, “de honestidade, de 
partilha, de amizade”. Acredita 
que os professores são sobretudo 
educadores e que embora o domínio 
da parte técnica seja importante, 
“tudo o resto é o que faz a diferença”.

“São quase todos bons alunos”
Nas aulas do professor David, a 
postura é outra. A rigidez do ballet 
dá lugar a um corpo livre, solto. Na 
dança contemporânea, os alunos 
são convidados a interpretar. Cada 
um produz movimentos únicos e 
individuais. “Usem o que ouvem para 
criar o movimento. Quero ver a música 
no corpo”, diz o professor.

É essa sensação de “ter o controlo do 
próprio corpo” que Constança mais 
aprecia na dança. É aluna de David, 
mas a sua postura rapidamente 
denuncia a formação em dança 
clássica. Tem 15 anos e começou com 
o ballet aos cinco. Agora, soma-lhe as 
aulas de contemporâneo.

Por causa da dança tem “muito 
menos tempo livre e para estudar” 
do que os amigos. No entanto, isso 
não se reflecte “nas notas” da escola. 
“Com este tipo de disciplina, uma 
pessoa aprende a coordenar tudo o 
que tem que fazer, e é muito bom 
porque depois podemos aplicar o que 
aprendemos aqui no que fazemos no 
dia-a-dia”, assegura Constança.

A professora Cristina orgulha-se 
de dizer que os estudantes que 
frequentam as aulas de dança 
“são quase todos bons alunos”. 
Alguns daqueles que passaram pela 
Arte Total falam mesmo sobre o 
modo como a escola os ajudou a 
terem sucesso na faculdade, pela 
“capacidade de trabalho e rigor” que 
desenvolveram.

Renata, de 11 anos, conta que a dança 
acaba por ajudá-la nas apresentações 
de trabalhos na escola, que nunca 
foram um problema para ela por já 
estar “habituada a actuar”. A frequentar 
aulas de ballet há sete anos, começou 
quando tinha quatro. Garante que sai 
de cada aula com o ânimo renovado. 
Entre pliés, saltos e piruetas, não 
pensa em mais nada. “Eu liberto os 
testes que tenho para fazer”, precisa. E 
quando questionada se gosta de dançar 
responde de imediato: “Muito!”. Num 
muito que resume tudo.

Dançar para um bem
Ensinar sem quadros, mesas       ou cadeiras



5REPORTAGEMIGREJA VIVADiário do Minho QUINTA-FEIRA, 29 DE OUTUBRO de 2015

“«Não consigo» não existe”
David entrou para a Arte Total 
porque os pais queriam que ele 
desenvolvesse a “capacidade motora e 
a coordenação”. Acharam que o ballet 
seria a melhor opção. Começou com 
três anos e nunca mais deixou. Hoje, 
tem 20 anos, dá aulas há um ano e 
continua a ser aluno.

A disciplina do ballet “reflecte-se 
em tudo”. Desde cedo, a sua vida 
preenchida obrigou-o a saber “organizar 
muito bem o tempo”. Para além disso, 
durante a própria aula, a exigência de 
ter que estar concentrado faz com que 
termine “mentalmente mais disponível e 
espiritualmente muito melhor”. “Porque 
eu entro cá, tenho aquilo para fazer e 
faço, estou concentrado e de repente o 
mundo lá fora desaparece. Saio daqui 
melhor”, explica.

Enquanto professor, não exige menos 
dos alunos. A concentração e disciplina 
na sala de aula são essenciais. 

“Quando acho que começam a 
ultrapassar o limite, imponho-me”, 
revela. E apesar da proximidade de 
idade com os alunos, o professor não 
se inibe de aplicar “alguns castigos, 
quando tem que ser”. Mas, acrescenta: 
“Nunca tive grandes problemas de 
falta de disciplina”.

“Estarem concentrados, estarem 
atentos ao que se diz e não 
perturbarem com conversas paralelas” 
são as regras que a professora Cristina 
instituiu para os alunos. Regras 
simples mas que nem sempre se 
cumprem facilmente.

São várias as fórmulas que Cristina 
utiliza para prender a atenção dos 
alunos. O importante é “improvisar” 
e utilizar “estratégias criativas”. Entre 
risadas, conta que quando apanha os 
alunos mais pequenos distraídos lhes 
diz: “Vêem, agora os meus olhos ficaram 
cor-de-rosa e vocês não viram”.

“Berrar e ralhar” às vezes também são 
necessários para impor alguma ordem. 
Mas, para a professora, quando isso 
acontece “tem que se fazer entender 
muito bem o porquê das regras”. 
Acredita que os mais velhos já as 
interiorizaram e compreendem que 
se as seguirem “depois têm outros 
resultados”.

Para além da disciplina, há 
ensinamentos que David procura 
passar para os alunos, enquanto 
educador. “«Não consigo» não existe” 

é um deles. “Vamos tentar, vamos 
trabalhar para chegar lá” é a solução 
para os problemas da sala de aula, e 
fora das quatro paredes também.

O “mito da bailarina”
Cristina lamenta que não seja a 
vertente educativa a levar os pais a 
inscreverem os alunos na sua escola. 
“Acho que o que motiva os pais numa 
primeira aproximação a uma escola de 
dança é o mito da bailarina”, desabafa. 
No entanto, com o passar do tempo, 
essa ideia vai sendo desconstruída e a 
importância que atribuem às aulas de 
dança passa a ser outra.

Os pais chegam muitas vezes a 
“pedir ajuda” quando os filhos têm 
retrocessos escolares ou mesmo 
quando estão com a auto-estima baixa 

e “acham que fazem tudo mal”. “Aqui 
tentamos pôr tudo cá em cima, dar-
lhes alento e fazer com que sintam que 
podem fazer coisas boas também”, 
explica, com um sorriso orgulhoso.

David acredita nos benefícios da 
dança a nível mental, espiritual, no 
conhecimento e respeito pelo corpo 
e no seu papel na aprendizagem da 
disciplina, mas tem consciência que 
muitos pais inscrevem as filhas porque 
acham “engraçado elas fazerem ballet”. 
No entanto, destaca, “já começa a haver 
mais pais que percebem que a dança não 
é só os tutus e as «coisas» cor-de-rosa”, 
e acrescenta: “A dança vai mais para 
além disso”.

Dançar para um bem
Ensinar sem quadros, mesas       ou cadeiras

VEJA O VÍDEO DA REPORTAGEM EM 
www.youtube.com/diocesebraga
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LEITURA I Ap 7, 2-4.9-14
Leitura do Apocalipse de São João

Eu, João, vi um Anjo que subia do Nascente,
trazendo o selo do Deus vivo. Ele clamou em alta 
voz aos quatro Anjos a quem foi dado o poder 
de causar dano à terra e ao mar: “Não causeis 
dano à terra, nem ao mar, nem às árvores, até 
que tenhamos marcado na fronte os servos do 
nosso Deus”. E ouvi o número dos que foram 
marcados: cento e quarenta e quatro mil, de 
todas as tribos dos filhos de Israel. Depois 
disto, vi uma multidão imensa, que ninguém 
podia contar, de todas as nações, tribos, povos 
e línguas. Estavam de pé, diante do trono e na 
presença do Cordeiro, vestidos com túnicas 
brancas e de palmas na mão.
E clamavam em alta voz: “A salvação ao nosso 
Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro”. 
Todos os Anjos formavam círculo
em volta do trono, dos Anciãos e dos quatro 
Seres Vivos. Prostraram-se diante do trono, de 
rosto por terra, e adoraram a Deus, dizendo:
“Amen! A bênção e a glória, a sabedoria e a acção 
de graças, a honra, o poder e a força
ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos Amen!”. 

Um dos Anciãos tomou a palavra e disse-me: 
“Esses que estão vestidos de túnicas brancas, 
quem são e de onde vieram?”. Eu respondi-lhe: 
“Meu Senhor, vós é que o sabeis”. Ele disse-me: 
“São os que vieram da grande tribulação, os que 
lavaram as túnicas 
e as branquearam no sangue do Cordeiro”.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 23 (24)
Refrão: Esta é a geração dos que 
procuram o Senhor.
 
LEITURA II 1 Jo 3, 1-3
Leitura da Primeira Epístola de São João

Caríssimos: Vede que admirável amor o Pai nos 
consagrou em nos chamar filhos de Deus.
E somo-lo de facto. Se o mundo não nos conhece, 
é porque não O conheceu a Ele.
Caríssimos, agora somos filhos de Deus e ainda 
não se manifestou o que havemos de ser. Mas 
sabemos que, na altura em que se manifestar, 
seremos semelhantes a Deus,
porque O veremos tal como Ele é. Todo aquele 
que tem n’Ele esta esperança purifica-se a si 
mesmo, para ser puro, como Ele é puro.

EVANGELHO Mt 5, 1-12a
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Mateus

Naquele tempo, ao ver as multidões, Jesus subiu ao 
monte e sentou-Se. Rodearam-n’O os discípulos e 
Ele começou a ensiná-los, dizendo:
“Bem-aventurados os pobres em espírito, 
porque deles é o reino dos Céus. Bem- 
-aventurados os humildes, porque possuirão a 
terra. Bem-aventurados os que choram, porque 
serão consolados. Bem-aventurados os que têm 
fome e sede de justiça, porque serão saciados. 
Bem-aventurados os misericordiosos, porque 
alcançarão misericórdia. Bem-aventurados 
os puros de coração, porque verão a Deus. 
Bem-aventurados os que promovem a paz, 
porque serão chamados filhos de Deus. Bem-
-aventurados os que sofrem perseguição por 
amor da justiça, porque deles é o reino dos 
Céus.
Bem-aventurados sereis, quando, por minha causa, 
vos insultarem, vos perseguirem e, mentindo, 
disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos 
e exultai, porque é grande nos Céus a vossa 
recompensa”.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Com hinos, preces e cânticos, A. Cartageno (XL ENPL, p. 110)
— glória: Az. Oliveira (Igreja Canta, p. 26; NRMS 50-51)
— Apres. Dons: Os justos viverão eternamente, M. Faria (IC, p. 722; NRMS 36)
— Comunhão: Vinde, benditos de Meu Pai, C. Silva (Orar Cantando, p. 270-271)
— Final: Cantai comigo, H. Faria (Igreja Canta, p. 283; NRMS 2 - II)

LITURGIA da palavra

      

xXxI domingo
comum b

“FELIZES OS 
MISERICORDIOSOS,  
PORQUE HÃO-DE ALCANÇAR 
MISERICÓRDIA”

Eucologia
Orações próprias da Missa da Solenidade de Todos os Santos com prefácio 
próprio (Missal Romano, pp. 961 sgs.).
Oração Eucarística I  (Missal Romano, pp. 515ss).

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES
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É uma felicidade contemplar a imagem da 
multidão que domina a Liturgia da Palavra da 
Solenidade de Todos os Santos (não se celebra o 
trigésimo primeiro Domingo). É a festa de todos 
os que se deixaram amar por Deus e escolheram 
seguir o caminho das bem-aventuranças 
(evangelho). Será que também nós queremos 
ser esses pobres em espírito, humildes, 
misericordiosos, puros de coração… de que o 
mundo tanto precisa? Se sim, podemos estar 
certos da bênção divina (salmo), pois estamos 
a dignificar o nosso baptismo: viver como 
filhos de Deus (segunda leitura). Na eucaristia, 
celebramos as núpcias do Cordeiro, associados 
à multidão imensa, felizes por darmos graças ao 
nosso Deus (primeira leitura).

“Esses que estão vestidos de túnicas 
brancas, quem são e de onde vieram?”

O texto da primeira leitura forma um interlúdio 
entre a abertura dos seis primeiros selos e o 
último, segundo o relato do livro do Apocalipse. 
A primeira parte do texto descreve a marcação 
dos redimidos de Israel, designados como 
“os servos do nosso Deus”. Esta acção indica 
que foram confirmados como membros 
da comunidade do Cordeiro, Jesus Cristo. 
O número 144 mil é simbólico: resulta da 
multiplicação de 12 — as tribos de Israel — 
por 12 e depois por mil; exprime um grande 
número, embora seja uma referência ao povo 
de Israel. A segunda parte é a descrição da 
incorporação na comunidade do Cordeiro 
daqueles que são provenientes de fora do 
judaísmo: “de todas as nações, tribos, povos 
e línguas”. Estes não são associados a um 

número concreto como o grupo anterior, mas 
a uma “multidão imensa, que ninguém podia 
contar”. Estão vestidos de branco, símbolo 
da pureza; transportam palmas na mão, 
sinal da vitória do Cordeiro e, através dele, 
de todos os salvos. O hino que cantam é em 
louvor e acção de graças a Deus e ao Cordeiro. 
“Esses que estão vestidos de túnicas brancas, 
quem são e de onde vieram?”. A resposta faz 
pensar em quem deu a vida para defender 
a fé, os primeiros mártires da Igreja. Hoje, 
pode-se dizer o mesmo de quem continua a 
dar a vida no anúncio alegre da fé. Diz-se que 
chegaram aí depois “da grande tribulação”. 
Contudo, é importante reter que a vitória 
não é obtida pelo méritos pessoais, mas pelo 
“sangue do Cordeiro”, a morte e a vitoriosa 
ressurreição de Jesus Cristo. Os caminhos são 
diversos, mas a meta é a mesma: a santidade. 
Santos são aqueles/as de quem se pode dizer 
verdadeiramente que, tendo vivido na terra, 
agora vivem nos Céus; e tendo alcançado a 
glória dos Céus, não deixam de estar presentes 
na terra. Os santos, que contemplamos na 
glória e na presença de Deus, são a multidão 
imensa que deu a vida em oferenda de amor, 
os que viveram movidos pela sabedoria 
do coração. Esses homens e mulheres são 
nossos/as irmãos/ãs e como nós plenos de 
humanidade, também com as suas fragilidades. 
Porque é que são santos? Porque foram capazes 
de abrir no seu interior um amplo espaço para a 
graça de Deus. Por isso, são apresentados como 
santos, isto é, como amigos dos seres humanos 
e amigos de Deus.

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

Reflexão

elemento celebrativo a destacar

Como forma de expressar particular atenção à nossa vocação 
à santidade, poderemos fazer, no momento da preparação 
penitencial, o rito da aspersão da água (Missal Romano,  
formulário II, pp. 1363 s.). Será também elemento pedagógico 
para introduzir e enquadrar a utilização da água benta na 
romagem ao cemitério que em muitas paróquias se faz já neste 
dia. 

      

missão
Vamos colocar particular empenho em “Rogar a Deus 
por vivos e defuntos”: pelos que são felizes desejando 
que permaneçam na felicidade, pelos que vivem na 
infelicidade, ajudando-os real e concretamente e pelos 
defuntos desejando que vivam na Felicidade eterna.

TEMA: “Rogar a Deus por vivos e defuntos”.

CONCRETIZAÇÃO: A nossa vocação à santidade faz 
com que estejamos atentos ao nosso “espaço” mais  
íntimo e nos sintamos habitados pela grandeza simples 
e discreta de Deus misericordioso. Tendo como base 
esta inquietação feliz, propomos que esta semana se 
faça um arranjo florido  frondoso (de cor branca) que 
inclua a colocação de três círios acesos para significar 
a beleza e a santidade do Amor trinitário no qual todos 
queremos viver sempre.

itinerário 
simbólico

Oração Universal
 
Irmãs e irmãos caríssimos: na solenidade que nos une a todos os 
Santos, oremos Àquele que pode saciar a nossa fome de santidade 
e de vida, dizendo (ou: cantando), com alegria: 

R. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. 

1. Pela santa Igreja de Deus, que procura ser sinal de verdadeira 
felicidade e que no dia da manifestação de Jesus Cristo deseja 
aparecer resplandecente em todos os seus membros, oremos. 

2. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, que se empenham em viver 
em verdadeiro espírito de missão, na felicidade de testemunhar a 
paz e o amor dos novos céus e da nova terra, oremos. 

3. Pelos que regem os destinos das nações abertos à prudência 
e ao dom da sabedoria que vem de Deus, por caminhos de 
desapego e de verdade, oremos. 

4. Pelos que choram e pelos que sofrem perseguição por amarem 
Deus, a justiça e a verdade e que sentem o auxílio de todos os 
Santos, oremos. 

5. Pelos que andam cansados e oprimidos, que procuram sentir a 
presença e a graça de Jesus e n’Ele encontram descanso, alívio e 
força, oremos. 

6. Por todos nós que celebramos esta solenidade e que nos 
sentimos convocados para a missão desejando ser associados aos 
eleitos de Deus, para vermos um dia o rosto de Cristo glorioso, 
oremos. 

Deus eterno e omnipotente, dignai-Vos ouvir as nossas súplicas e 
conduzir-nos, pelo vosso Espírito, para a bem-aventurança que nos 
prometeis. 

Por Cristo Senhor nosso.

admonição final

Celebrando hoje a solenidade de santidade e da felicidade sem 
fim, queremos sentir-nos enviados para sermos missionários da 
Felicidade e do Amor que nos vem de Deus; recebamos a Sua 
Bênção!

bÊnção e envio

Bênção solene do dia de Todos os Santos (Missal Romano, p. 564).
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d. francisco apresenta conclusões do Sínodo

No próximo dia 30 de Outubro, 
pelas 21h30, D. Francisco Senra 
Coelho preside a uma conferência 
no Auditório da Santa Casa da 
Misericórdia, em Vila do Conde. 
Subordinada ao tema “Os desafios 
pastorais da família no contexto da 
evangelização”, a iniciativa tem como 
objectivo esclarecer os presentes 
sobre as conclusões do Sínodo dos 
Bispos, a decorrer até dia 25 deste 

mês. “O mundo católico aguarda com 
expectativa o desenvolvimento do 
Sínodo dos Bispos (...). São muitas 
as notícias e as publicações, mas 
nem sempre as entendemos do modo 
mais fiel”, explicou o Departamento 
de Comunicação da Paróquia de 
São João Baptista (Vila do Conde) 
a propósito daquilo que motivou a 
intervenção do Bispo Auxiliar de 
Braga no encontro.

AGENDA

FICHA TÉCNICA

Director: Damião A. Gonçalves Pereira
Coordenação: Departamento Arquidiocesano da 
Comunicação Social (Pe. Tiago Freitas, Pe. Paulo 
Terroso, Ana Pinheiro, Filipa Correia), Flávia Barbosa
Design: Romão Figueiredo
Fontes: Agência Ecclesia e Diário do Minho
Contacto: comunicacao@arquidiocese-braga.pt

29.10.2015

MISSA DO ESPÍRITO SANTO

12h00 / Universidade Católica 

Portuguesa

10% *
Desconto

     Livraria Diário do Minho

* Na entrega deste cupão. Campanha válida de 29 de Outubro a 05 de Novembro de 2015.

€
PVP

15
A obra investiga a possibilidade de uma biografia de 
Jesus e reflecte sobre a sua relação com o dinheiro, a 
política, a Igreja, as religiões e as mulheres. 
“Pela abrangência de temas abordados, a competência 
científica dos autores, a actualidade e honestidade da 
investigação, a força do confronto entre a fé e o mundo 
contemporâneo em crise global, esta é seguramente 
a obra mais importante sobre Jesus publicada em 
Portugal”, escreveu Anselmo Borges no prefácio.

anselmo 
borges

Coordenação

quem foi  
quem é  
jesus cristo?

30.10.2015

JORNADAS DA PASTORAL  
DO TURISMO

10h00 / Bom Jesus

“CANTO A ALMA LUSITANA”: 
CONCERTO GRUPO CORAL  
DE AZURÉM

21h30 / Basílica de S. Pedro

DESAFIOS PASTORAIS DA 
FAMÍLIA: CONFERÊNCIA

21h30 / Auditório Santa Casa  

da Misericórdia (Vila do Conde)

“Missão na praça”
O Centro Espírito Santo e Missão 
(Seminário da Silva), em Barcelos, 
recebe, pelo terceiro ano consecutivo, 
o ciclo de tertúlias “Missão na 
Praça”. A primeira acontece já depois 
de amanhã, dia 31 de Outubro, 
subordinada ao tema “Missão sempre 
e em todas as frentes: Ad Gentes e 
nas Igrejas particulares”.

A iniciativa pretende também  
ir ao encontro de um pedido  
feito pelo Arcebispo Primaz,  

D. Jorge Ortiga, no passado mês 
de Julho, aos Espiritanos, para 
que estes ajudassem a dar um 
“toque missionário” no ano que a 
Arquidiocese celebra.

A tertúlia, que começa pelas 20h45, 
conta com as intervenções do padre 
Tiago Barbosa, Rita Coelho,  Arthur 
Matip, Martin Avebe e Paula Lopes. 
O grupo “Jovens sem Fronteiras” 
está a cargo dos momentos musicais 
da noite.


