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Breves

Papa apela à defesa da vida 
“desde a concepção até à 
idade avançada” 
O Papa apelou à defesa da vida desde a sua con-
cepção, falando durante a audiência pública se-
manal que reuniu milhares de pessoas.
“A vida é sagrada porque é um presente de Deus. 
Somos chamados a defendê-la e a servi-la desde 
a concepção até à idade avançada, quando é mar-
cada pela doença e o sofrimento. Não é lícito des-
truir a vida, torná-la objecto de experiências ou 
falsas concepções”, declarou.
“Peço-vos que rezeis para que a vida humana se-
ja sempre respeitada, testemunhando assim os 
valores do Evangelho, especialmente no contexto 
da família”, acrescentou.
A audiência geral começou com uma reflexão so-
bre a escolha do sucessor de Judas, nos Actos 
dos Apóstolos, evocando a “reunificação do colé-
gio apostólico” através da figura de São Matias.

Bispos de El Salvador contra 
violência nos altares
“Rejeitamos a violência que sofre o nosso po-
vo em todas as suas manifestações, a tal ponto 
que já chegou também aos altares. Onde vamos 
terminar?”, perguntam os bispos de El Salvador, 
num comunicado emitido pela Conferência Epis-
copal, onde condenam o assassinato do padre 
Cecilio Cruz, a 17 de Maio, e do padre Walter Vás-
quez, assassinado há cerca de um ano. 
O padre Cecilio, que se destacou pela defesa do 
meio ambiente enquanto casa comum, foi mor-
to na reitoria da paróquia de San José en La Ma-
jada, na diocese de Sonsonate. Um ano antes, a 
vítima foi o padre Walter, que foi morto quando 
ia celebrar a Missa na comunidade de Las Lajas, 
na paróquia de Lolotique, diocese de Santiago de 
Maria. No texto, os bispos pedem uma vez mais 
às autoridades judiciais e policiais “o pronto es-
clarecimento de ambos os crimes”, e clamam por 
justiça, “tanto nestes, como em todos os casos de 
violência registados no país”.

opinião

Olhares (48) - Olá, António

João Aguiar Campos
Padre

Saúdo-te assim — Olá, 
António — porque, 
apesar de santo, can-
ta-se e por aí que és 

dos mais populares. Creio, 
por isso, que, especialmente 
hoje, qualquer vocativo mais 
solene te encolheria dentro 
do teu hábito humilde de 
humilde franciscano.

Não te vou perguntar, An-
tónio, como te sentes com 
este folclórico entusiasmo; 
ou não tivesses tu fugido 
do ruído da corte, com seus 
bailes, serões preguiçosos e 
conversas de salão a combi-
nar casamentos!… 

Tudo  isto parece ter mui-
to pouco a ver contigo. O mais 
grave, porém, é que contribuiu 
para que, de ti, saibamos pou-
co mais que ligeirezas.

Eu próprio olhei-te, du-
rante anos infantis, como 
advogado de coisas perdi-
das. Até aprendi dois res-
ponsos, para recitar nas oca-
siões de aflita necessidade. 
Lembras-te?

Um deles, dizia:
“Se milagres desejais,/Re-

correi a Santo António;/Ve-
reis fugir o demónio/E as 
tentações infernais.

Recupera-se o perdido./
Rompe-se a dura prisão/E 
no lugar do furacão/Cede o 
mar embravecido”.

Outro soava-me ainda 
mais confuso: “Bendito e 
louvado seja Santo António, 
sol brilhante que em Lis-
boa, França e Itália, deu luz a 
mais rutilante: ó beato Santo 
António, que ao monte Sinai 
subiste; o teu Santo Breviá-
rio perdeste, em busca dele 
voltaste mui triste e uma voz 
do céu ouviste: «António, 
torna atrás, o teu santo Bre-
viário acharás; em cima dele 
Jesus Cristo vivo, três coisas 
lhe pedirás: o perdido acha-

do, o esquecido lembrado, e 
o vivo guardado»”.

Chamei a este “mais con-
fuso”. Não obstante, foi nele 
que encontrei uma pequena 
/grande frase, a que passei a 
prender-me. Precisamente es-
sa que te chama “sol brilhante 
que em Lisboa, França e Itália 
deu a luz mais rutilante”. Está 
aqui, de facto, a tua grandeza, 
meu querido santo.

Confirmou-o o Papa Pio 
XII na Carta apostólica Exul-
ta, Lusitana felix, declarando-
-te Doutor da Igreja: “Quem 
atentamente percorrer os 
«Sermões» do paduano, des-
cobrirá em António o exege-
ta peritíssimo na interpreta-
ção das Sagradas Escrituras e 
o teólogo exímio na defini-
ção das verdades dogmáticas, 
bem como o insigne doutor e 
mestre em tratar as questões 
de ascética e de mística”.

Mais recentemente — no 
ano passado — o Papa Fran-
cisco sublinhou a tua dimen-

são caritativa,  chamando-te 
“Doutor da Igreja e patrono 
dos pobres”; e  exortou-nos 
a aprender contigo “a bele-
za do amor sincero e gratui-
to”. Disse: “só amando como 
ele amou, ninguém à volta de 
vós se sentirá marginalizado 
e, ao mesmo tempo, vós mes-
mos sereis cada vez mais for-
tes nas provações da vida”.

Ainda mais uma memó-
ria. Esta, tirada da cateque-
se do Papa Bento XVI, na au-
diência geral de  10 de Feve-
reiro de 2010.  Citando-te, 
disse: “A caridade é a alma da 
fé, torna-a viva; sem o amor, 
a fé esmorece”. 

Bento realçou, nessa oca-
sião, com especial ênfase, o 
conteúdo dos teus sermões 
em torno da oração: “San-
to António fala da oração co-
mo de uma relação de amor, 
que estimula o homem a dia-
logar docilmente com o Se-
nhor, criando uma alegria 
inefável, que suavemente en-
volve a alma em oração. An-
tónio recorda-nos que a ora-
ção precisa de uma atmosfe-
ra de silêncio que não coinci-
de com o desapego do rumor 
externo, mas é experiência in-
terior, que tem por finalidade 
remover as distracções causa-
das pelas preocupações da al-
ma, criando o silêncio na pró-
pria alma”.

Merecias mais, António, 
mas o espaço dos jornais é 
exíguo.

Com um milagre dos 
teus, talvez consigas, entre-
tanto, que estas ideias  pa-
pais se ouçam, três ou qua-
tro minutos,  mesmo não ca-
lando de todo os bombos e 
foguetes!…

Fica a ideia…
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opinião

Das que ficaram para trás

trabalhadores cristãos

É necessária “uma nova forma 
de entender e organizar” o 
sector laboral
A Liga Operária Católica/Movimento dos Traba-
lhadores Cristãos (LOC/MTC) diz que é neces-
sária “uma nova forma de entender e organizar” 
o sector laboral perante desafios como a roboti-
zação e a digitalização. O alerta é deixado numa 
moção relacionada com os 100 anos da Organi-
zação Internacional do Trabalho, que foi aprova-
da durante o último congresso nacional da LOC/
MTC.
Os trabalhadores cristãos recordam “que foram 
as condições de trabalho degradantes e sem di-
reitos, exploração, de vida de privações e de mi-
séria das pessoas”, que levaram à criação da OIT 
em 1919. “Um compromisso comum a favor da 
justiça e coesão sociais, que juntou governos, 
empregadores e sindicatos, instituindo a respon-
sabilidade pela negociação e pelo diálogo social”.
Para os trabalhadores cristãos, é essencial pros-
seguir e fortalecer esse compromisso hoje, num 
tempo em que desafios como a “melhoria das 
condições de trabalho”, o “reconhecimento do 
trabalho com direitos” e a “justa remuneração” 
continuam na ordem do dia.

Papa francisco

12 DE JUNHO 2019 · Como adultos não 
podemos roubar às crianças a capaci-
dade de sonhar. Procuremos favore-
cer um contexto de esperança, onde os 
seus sonhos cresçam e se comparti-
lhem: um sonho compartilhado abre o 
caminho para um novo modo de viver. 
#NOChildLabourDay

D. Jorge Ortiga

12 DE JUNHO 2019 · “Ama e faz o que 
quiseres. Se calares, calarás com amor; 
se gritares, gritarás com amor; se corri-
gires, corrigirás com amor; se perdoa-
res, perdoarás com amor. Se tiveres o 
amor enraizado em ti, nenhuma coisa 
senão o amor serão os teus frutos.” (S. 
Agostinho) #EvangelhoDiário

Miguel miranda
Padre

Éum filme de inco-
mensurável beleza, o 
sucessor de “Dos ho-
mens e dos deuses” na 

filmografia do francês Xavier 
Beauvois. Retomando a te-
mática sacrificial e do amor 
oblativo, os dilemas de vi-
da ou morte que percorrem 
o conjunto das suas propos-
tas, “As guardiãs” (2017) é co-
mo uma paisagem de Monet, 
transcendente na austeridade 
do traço e do contorno, usan-
do a história, nomeadamente 
os seus grandes ausentes (os 
combatentes), como pretexto 
para mostrar o lado escondi-
do – ao mesmo tempo solar e 
lunar - da realidade.

Filme feminino (não femi-
nista), revela-nos ainda uma 
actriz magnífica e esplendo-
rosa, Iris Bry, que se ocupa 
da personagem Francine, dos 
seus silêncios e (in)expres-
sões, sinais de uma humilda-
de de raiz efectivamente telú-
rica. Trata “As guardiãs”, além 
da história em sentido lato, 
da história enquanto preser-
vação da memória dos laços 
familiares, esse exercício da-
do com excessiva frequên-
cia ao difícil equilíbrio do 
funâmbulo. 

Percorrendo os anos da 
Primeira Grande Guerra, 
apresenta-nos Beauvois uma 
aldeia francesa (na “pessoa” de 
uma quinta, o Paridier), priva-
da de presença masculina ac-
tiva - os homens foram para 
a frente de combate, ficaram 
para trás os velhos, as crian-
ças e as mulheres, comensais 
do pão do trabalho duro do 
campo. Hortense, a matriar-
ca, personagem de fino re-
corte psicológico, vai progres-
sivamente vendo também o 
seu coração endurecer, à laia 
das sucessivas experiências 
de perda com que as circuns-
tâncias a vão provando. Ain-
da por cima, a esterilidade da 
filha, Solange, significa que o 
futuro do lugar está sem dúvi-
da comprometido. Até os sor-
risos dos norte-americanos 
que assomam ao filme cho-
cam com toda uma atmosfe-
ra de pesar, também rimando 
com a intriga e a calúnia pró-
prios de um meio pequeno.

Francine chega no tempo 
da ceifa, como um anjo que 
logo ganha lugar à mesa. Ór-
fã, vai contudo testar o frágil 
equilíbrio familiar (e o senti-
mento de posse a que Horten-
se submete tudo o que lhe é 
próximo, sejam coisas sejam 
pessoas, desencadeando um 
desbragado ciúme) quando 
Georges, filho da latifundiá-
ria, se perde de amores por 
ela. 

De partidas e chegadas se 
vai entretecendo a fina malha 
de “As guardiãs”. Se à ida vão 
a chorar, levando as semen-
tes, não é por isso que à volta 
estas mulheres vêm a cantar, 
trazendo os molhos de espi-
gas (Sl 125); não é por semea-
rem em lágrimas que pas-

sam a recolher com alegria. 
Em todo o caso, o trabalho é 
mostrado na sua máxima ex-
pressão de solenidade; me-
lhor dito, os trabalhos – a câ-
mara mostra-nos o campo, a 
adega, a cozinha, os animais, e 
fá-lo para em simultâneo nos 
narrar a liturgia das estações, 
com a bruma a parecer querer 
cobrir todo e qualquer raio de 
sol que se atreva a despontar, 
todo e qualquer vislumbre 
do dourado das espigas. “As 
guardiãs” tem funeral e bap-
tismo, preto e branco, escuri-
dão e luz, muita secura e al-
guma fertilidade. E depois há 
a música, ou melhor ainda, o 
som. “As guardiãs” finta a me-
lancolia do enredo com uma 
verdadeira sinfonia, da flauta 
campestre aos silêncios, dos 
suspiros ao beijo de Georges 
e Francine.

“Parem de rezar, as ora-
ções não nos vão salvar”, roga 
um Georges do “alto” da sua 
imaturidade. Só Francine não 
perde por ali a esperança, a 
esperança do primeiro gesto 
que lhe vemos – fixar à pare-
de do quarto o crucifixo que 
traz na mala. Se podemos di-
zer que, a determinado pas-
so, a quase derrapagem para 
um romantismo algo trôpego 
prejudica todo o labor posto 
pelo realizador neste filme, a 
verdade é que a aplicação des-
te punhado de notáveis actri-
zes (“Dos homens e dos deu-
ses” era, comparativamente, 
um filme masculino) faz de 
“As guardiãs” uma obra ímpar 
no actual panorama do cine-
ma europeu.

Francine acaba a cantar 
“Os amores são frágeis, as 
promessas fáceis”. Sorri. E cai 
o pano.
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[Igreja Viva] Quantas pes-
soas têm recorrido ao Pão de 
Lázaro?
[Manuel Silva] Em média, 
cerca de dez, onze pessoas.

[Igreja Viva] Tem sido um 
número constante ou come-
çou com menos?
[Manuel Silva] Naturalmen-
te começou com menos gente. 
Na primeira semana rondaram 
os seis, na segunda semana 
rondaram os oito, nove, e ago-
ra está nas dez, onze pessoas.

[Igreja Viva] Como é que o 
serviço funciona?
[Manuel Silva] O serviço 
funciona das oito às nove e 
meia. Colocamos uma placa 
a identificar o local, com to-
das as indicações, e as pessoas 
dirigem-se aqui dentro on-
de temos uma equipa de três 
voluntários que pertencem 
ao Corpo de Voluntários da 
Associação Hospitalários de 
São Lázaro. Dessas três pes-
soas, duas preparam e servem 
os pequenos-almoços e uma 
delas faz a gestão da equi-
pa e das pessoas em situação 
de sem-abrigo que vêm cá 
comer.

[Igreja Viva] O serviço é só 
para quem está em situação 
de sem-abrigo?
[Manuel Silva] O serviço é só 
para pessoas em situação de 
sem-abrigo. Apesar disso, se 

aparecer aqui alguém que te-
nha necessidade de tomar o 
pequeno-almoço, nós damos 
na mesma.

[Igreja Viva] Já aconteceu?
[Manuel Silva] Já aconteceu e 
tem acontecido ao longo deste 
ainda curto percurso. Há aqui 
algumas pessoas que têm ne-
cessidade do pequeno-almoço 
e nós não nos recusamos a dar.

[Igreja Viva] As pessoas que 
vêm cá ter têm que compro-
var que estão nessa situação?
[Manuel Silva] As pessoas que 
vêm cá estão sinalizadas. Por 
isso, essa comprovação já foi 
feita pela entidade que as sina-
lizou. Contudo, como eu digo, 
há algumas pessoas que apare-
cem, têm necessidade, nós fa-
lamos um pouco com elas pa-
ra ver qual é a situação em que 
elas estão e damos na mesma 
o pequeno-almoço. Nesta fase, 
que ainda é muito inicial, não 
estamos a fazer ainda um con-
trolo rigoroso – tendo em con-
ta os princípios e o regulamen-
to que temos para esse contro-
lo. As pessoas que estão sinali-
zadas têm um cartão que nós 
demos para que, quando apa-
reçam para tomar o pequeno-
-almoço, apresentem esse car-
tão. Contudo estamos a facili-
tar, agora no início, a que não 
tragam esse cartão, estamos a 
dar abertura a isso, a que não 
tragam esse cartão.

[Igreja Viva] O pequeno-al-
moço é sempre o mesmo ou 
há possibilidade de escolha?
[Manuel Silva] O pequeno-
-almoço consiste no leite, na 
cevada, num pão com quei-
jo, com manteiga ou com do-
ce, tipo marmelada. Para além 
disso, há a fruta, que normal-
mente são bananas. E as pes-
soas podem repetir.

[Igreja Viva] Quantos vo-
luntários tem ao todo, neste 
momento?
[Manuel Silva] São cerca de 
25 voluntários. Entre 25 e 27 
voluntários, julgo eu.

[Igreja Viva] Os voluntários 
estão divididos em equipas?
[Manuel Silva] Os voluntários 
funcionam por equipas de três, 
mas há uma ou outra equipa 
que tem quatro. E às vezes, ao 
Domingo, vêm duas pessoas. 
Mas conseguimos, com os ir-
mãos da associação, manter os 
três. Na falha, eventualmente, 
de um ou outro voluntário, os 
irmãos reúnem-se para colma-
tar essa falha.

[Igreja Viva] Como é que es-
tas pessoas chegaram a vo-
luntárias da Associação Hos-
pitalários de São Lázaro e 
do Pão de Lázaro? Como 
é que as pessoas se podem 
voluntariar?
[Manuel Silva] As pessoas 
chegaram aqui através do Ban-
co Local de Voluntariado do 
Município de Braga. Foi essen-
cialmente através deles. Eles 
têm uma lista de voluntários 
já identificados, habituados a 
fazer voluntariado e que já o 
fazem noutros sítios. Através 
da nossa página no Facebook 
têm aparecido também outros 
voluntários.

[Igreja Viva] Ou seja, se as 
pessoas quiserem podem vo-

luntariar-se de forma espon-
tânea a ajudar?
[Manuel Silva] Podem con-
tactar-nos, sim. Inscrevem-se, 
são avaliadas e, se tiverem ca-
racterísticas para fazer esse ser-
viço, serão admitidas.

[Igreja Viva] Que característi-
cas são essas?
[Manuel Silva] As característi-
cas que pedimos referem-se a 
ser uma pessoa entrosada com 
os valores que procuramos. Ser 
uma pessoa de bem, uma pes-
soa eticamente correcta e que 
esteja aberta ao serviço, a ser-
vir. É essencialmente isso. Nós 
fazemos uma entrevista pa-
ra perceber quem são, de on-
de são, o que fazem, qual a dis-
ponibilidade que têm e até que 
ponto se comprometem com o 
projecto.  

[Igreja Viva] O que é e como 
surgiu a Associação Hospitalá-
rios de São Lázaro?
[Manuel Silva] A Associação 
Hospitalários de São Lázaro 
surgiu de um grupo de pes-
soas, de fiéis, que se associa-
ram em torno de um projec-
to, em torno de uma ideia. Es-
se grupo de pessoas faz parte 

da Ordem de São Lázaro, que 
é uma ordem que tem como 
princípio fazer algumas reu-
niões religiosas. E esse gru-
po de pessoas aqui de Braga 
sentiu a necessidade de levar 
os princípios da misericórdia 
perto das pessoas, sentiu a ne-
cessidade de fazer algo mais 
perto das pessoas. Então, em 
conversa com o senhor ar-
cebispo D. Jorge Ortiga, ma-
nifestamos esta necessidade. 
Para regular este serviço era 
necessário um veículo, uma 
associação que estivesse pro-
tegida juridicamente para po-
der actuar no terreno. Então 
surgiu a ideia de criar esta As-
sociação Hospitalários de São 
Lázaro, uma associação de di-
reito canónico e protegida pe-
la Arquidiocese de Braga. 

[Igreja Viva] Então a associa-
ção surge por causa da ideia 
do Pão de Lázaro?
[Manuel Silva] Não, a asso-
ciação surge pela necessidade 
que há deste grupo de mem-
bros da Ordem de São Lázaro 
levar perto das pessoas as 14 
obras da misericórdia. Não é 
só o Pão de Lázaro, são mui-
tos mais objectivos. O Pão de 

Manuel silva é vice-presidente da associação 
hospitalários de são lázaro, agora conhecida 
pelo pão de lázaro, a iniciativa que dá o 
pequeno-almoço aos sem-abrigo. Ao igreja 
Viva explicou o processo desde a ideia até à 
execução e contou como têm sido as primeiras 
semanas de serviço.

ENTREVISTA

“PRECISAMOS DE 
TODAS AS AJUDAS”
JOÃO PEDRO QUESADO (TEXTO E FOTOS)
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Lázaro é um dos que iniciou 
o processo.

[Igreja Viva] Qual foi o ca-
minho entre a criação da as-
sociação e o início do serviço 
do Pão de Lázaro?
[Manuel Silva] A associação, 
depois de constituída como 
associação de direito canóni-
co e como IPSS – um proces-
so que está agora na fase fi-
nal da parte da Segurança So-
cial – começou a montagem 
das instalações. Nós tínha-
mos necessidade de uma se-
de onde nos pudéssemos reu-
nir. E foi-nos disponibilizado 
este espaço ao lado da Igreja 
dos Terceiros, composto pe-
lo salão nobre mais algumas 
salas que estavam comple-
tamente destruídas. Então a 
primeira acção que nós tive-
mos foi recuperar este patri-
mónio. Fizemos isso e, a par-
tir daí, impunha-se o cumpri-
mento dos objectivos expres-
sos nos estatutos. A primeira 
acção a seguir à recuperação 
do edifício foi avançar com o 
Pão de Lázaro. A ideia do Pão 
de Lázaro vem do senhor D. 
Jorge e é um desafio que nos 
é lançado. Porque não exis-

O processo demorou 
algum tempo, foi 
lançado há cerca de 
um ano e meio ou dois 
anos, mas primeiro 
foi necessário passar 
por uma sinalização 
das pessoas. Depois 
foi necessário 
organizarmo-nos para 
podermos ter aqui os 
pequenos-almoços, 
que parece uma coisa 
simples, mas foi muito 
complicado.

te em Braga nada assim. Mes-
mo no país, se não é um pro-
jecto pioneiro, será dos pou-
cos assim. Existe quem trate 
do almoço e do jantar, mas do 
pequeno-almoço não existe 
ninguém. O processo demo-
rou algum tempo, foi lança-
do há cerca de um ano e meio 
ou dois anos, mas primeiro 
foi necessário passar por uma 
sinalização das pessoas em si-
tuação de sem-abrigo. Depois 
foi necessário organizarmo-
-nos para podermos ter aqui 
os pequenos-almoços, que 
parece uma coisa simples, 
mas foi muito complicado. 
Primeiro, tivemos que acre-
ditar o projecto. Depois, ver 
quem são os beneméritos do 
projecto. Este projecto só é 
possível com voluntários e 
beneméritos – pessoas e em-
presas – que estejam abertas a 
ceder produtos para ser possí-
vel dar estes pequenos-almo-
ços. A associação não tem ren-
dimentos. É um grupo de cer-
ca de 30 associados, portan-
to não tem recursos próprios 
para fazer face a estes gastos. 
Há-de ter no futuro porque 
tem outros objectivos, mas 
estamos no início. Temos hoje 
beneméritos, pessoas que nos 
garantem a fruta, garantem o 
queijo, garantem a manteiga, 
que garantiram também a re-
cuperação deste espaço para 
ser possível dar os pequenos-
-almoços. Claro que estamos 
abertos a mais gente, seja em 
termos monetários para aju-
dar a associação, para garan-
tir a melhoria destes serviços, 
e estamos abertos a inscrever 
mais voluntários.

[Igreja Viva] Já houve alguma 
dificuldade a servir o peque-
no-almoço a alguém?
[Manuel Silva] Não, não ti-
vemos. As pessoas são educa-
das. Nós também demos uma 
formação aos voluntários pa-
ra ter esse cuidado redobra-
do com estas pessoas que es-
tão numa situação frágil. Por-
tanto estão treinados, diga-
mos assim, para não afrontar 
estas pessoas, não criar hos-
tilidades, serem educados. 
As pessoas nesta situação são 
pessoas educadas, nós mante-
mos este registo de educação 
com eles, tratamo-los como 
as pessoas normais que são, 
com respeito. Isto ao ponto 
de uma das pessoas que re-
corre ao serviço, quando nós 
o chamamos pelo nome de-
le, ficar admirado. E quan-
do estava a sair, perguntou o 
porquê de fazermos isso. E 
nós dissemos, 'porque você é 
uma pessoa'. E ele ficou muito 

admirado e muito contente. 
Porque há muito pouca gente 
que os trata pelo nome e que 
os vê como pessoas que real-
mente são.

[Igreja Viva] Como disse, as 
pessoas em situação de sem-
-abrigo estão numa situação 
de fragilidade. Isso pode fazer 
com que tenham, inicialmen-
te, resistência a vir aqui tomar 
o pequeno-almoço?
[Manuel Silva] Sim. Há mui-
tas pessoas que nós temos 
sentido... Não sei se será ver-
gonha. Têm receio em se ex-
pôr. Teremos aqui alguns que 
vêm convidados por outras 
pessoas – nós apelamos aos 
que já têm confiança connos-
co que façam isso, a que tra-
gam cá quem conhecem que 
esteja em situação de sem-
-abrigo – e que, quando che-
gam ao portão, mostram al-
gum receio em entrar. Nas 
primeiras vezes não falam, 
têm receio em falar da situa-
ção deles. Nota-se que algu-
mas das pessoas não estavam 
nesta situação há alguns anos, 
que é uma situação relativa-
mente recente para elas, e 
então sentem esse constran-
gimento no início. Mas pron-
to, os voluntários são pessoas 
simpáticas, nós respeitamos o 
lugar deles e eles sentem isso, 
sentem que podem confiar 
em nós e com o tempo vão-
-se abrindo.

[Igreja Viva] Quais são as 
maiores dificuldades para 
manter o serviço no futuro?
[Manuel Silva] Nós precisa-
mos de beneméritos. Temos 
alguns mas quantos mais vie-
rem, melhor, para ajudar a 
que o serviço seja garantido. 
Precisamos de todas as ajudas. 
Depois precisamos de volun-
tários, precisamos de man-
ter um corpo de voluntários 
que garante que, nas férias de 
uns, há outros que possam fa-
zer a substituição, assim co-
mo em casos de indisponi-
bilidade por outras razões. E 
depois, queremos que as pes-
soas em situação de sem-abri-
go venham, porque este servi-
ço é para eles. Seria desejável 
que não houvesse, que este 
serviço não fizesse falta, mas 
sabemos que na prática não 
é assim, há sempre pessoas 
que têm dificuldades, seja 
em momentos da economia 
a crescer, seja em momentos 
de recessão. Há sempre pes-
soas nestas situações. Sempre 
houve ao longo da história e 
sempre vai haver. Da nossa 
parte, nós estamos dispostos 
a servir.
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Zac 12, 10-11; 13, 1
Leitura da Profecia de Zacarias
Eis o que diz o Senhor: “Sobre a casa 
de David e os habitantes de Jerusalém 
derramarei um espírito de piedade e 
de súplica. Ao olhar para Mim, a quem 
trespassaram, lamentar-se-ão como se 
lamenta um filho único, chorarão como 
se chora o primogénito. Naquele dia, 
haverá grande pranto em Jerusalém, 
como houve em Hadad-Rimon, na 
planície de Megido. Naquele dia, jorrará 
uma nascente para a casa de David e 
para os habitantes de Jerusalém, a fim 
de lavar o pecado e a impureza”.     

Salmo responsorial
Salmo 62 (63), 2-6.8-9 (R. 2b)    
Refrão: A minha alma tem sede de Vós, 
meu Deus.! 

LEITURA II Gal 3, 26-29
Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Gálatas
Irmãos: Todos vós sois filhos de Deus 
pela fé em Jesus Cristo, porque todos 
vós, que fostes baptizados em Cristo, 
fostes revestidos de Cristo. Não há 
judeu nem grego, não há escravo nem 
livre, não há homem nem mulher; 
todos vós sois um só em Cristo Jesus. 
Mas, se pertenceis a Cristo, sois então 
descendência de Abraão, herdeiros 
segundo a promessa.   
    
EVANGELHO Lc 9, 18-24 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Lucas
Um dia, Jesus orava sozinho, 

“Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo,  tome a sua cruz todos os dias e siga-Me”

itinerário ATITUDE
Orar

Ser discípulo é percorrer o mesmo 
caminho do Mestre: “Se alguém 
quiser vir comigo, renuncie a si 
mesmo, tome a sua cruz todos os 
dias e siga-Me”.
O fragmento do Evangelho próprio 
do Décimo Segundo Domingo 
(Ano C) assinala a profissão de fé 
da comunidade cristã colocando o 
“Messias de Deus” no centro: Jesus 
Cristo, morto e ressuscitado para 
nossa salvação.
Esta proclamação de fé é 
enquadrada pelas múltiplas 
interrogações sobre a pessoa de 
Jesus Cristo, que se podem resumir 
nas perguntas: “Quem dizem as 
multidões que Eu sou?”; “E vós, 
quem dizeis que Eu sou?”.
A seguir, o Mestre mostra que 
há um modo diferente de ser 
Messias que também contagia o 
modo de ser discípulo missionário. 
A identidade de Jesus Cristo 
alimenta a identidade do discípulo 
missionário: “Se alguém quiser vir 
comigo, renuncie a si mesmo, tome 
a sua cruz todos os dias e siga-Me”.
O caminho do discipulado assume 
duas características: renunciar 
a si mesmo e tomar a cruz. Há 
quem queira ver nesta proposta 
um convite a uma espécie de 
resignação. Não é esse o propósito. 
A renúncia (a si mesmo) diz 
respeito ao egoísmo, a uma vida 
voltada para dentro. Tomar a cruz 
remete para uma escolha que abre 
horizontes. “Não diz: suportai a 
vossa cruz. Diz: Tomai a vossa 
cruz. Escolhei-a. Cruz é a síntese, a 
palavra central da história de Cristo 
que diz: Escolhe para ti uma vida 
que seja o resumo da minha vida. 
Toma sobre ti a tua porção de amor, 
de outro modo não vives. Aceita 

estando com Ele apenas os discípulos. 
Então perguntou-lhes: “Quem dizem 
as multidões que Eu sou?”. Eles 
responderam: “Uns, dizem que és João 
Baptista; outros, que és Elias; e outros, 
que és um dos antigos profetas que 
ressuscitou”. Disse-lhes Jesus: “E vós, 
quem dizeis que Eu sou?”. Pedro tomou 
a palavra e respondeu: “És o Messias 
de Deus”. Ele, porém, proibiu-lhes 
severamente de o dizerem fosse a quem 
fosse e acrescentou: “O Filho do homem 
tem de sofrer muito, ser rejeitado pelos 
anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes 
e pelos escribas; tem de ser morto e 
ressuscitar ao terceiro dia”. Depois, 
dirigindo-Se a todos, disse: “Se alguém 
quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, 
tome a sua cruz todos os dias e siga-Me. 
Pois quem quiser salvar a sua vida, há-de 
perdê-la; mas quem perder a sua vida por 
minha causa, salvá-la-á”.   

REFLEXÃO

Os olhos de todos esperam em Vós, 
Senhor, 
e a seu tempo lhes dais o alimento. 
Salmo 144, 15 

A vida cristã alimenta-se do encontro 
pessoal com Jesus Cristo. Dessa troca de 
olhares brotam a alegria e a esperança que 
dão sentido à vida (cf. EG 1; CV 1). “Quando 
te sentires envelhecido pela tristeza, os 
rancores, os medos, as dúvidas ou os 
fracassos, Jesus estará a teu lado para te 
devolver a força e a esperança” (CV 2). É 
ao beber dessa fonte que somos saciados 
também em momentos de fracasso e de 
sofrimento.

“Se alguém quiser vir comigo, renuncie a 
si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e 
siga-Me”

a porção de cruz que cada amor traz 
consigo, de outro modo não amas. 
Não é um convite a fazer sofrer mais, 
mas a fazer florescer mais o torrão 
do coração, a conquistar a sua infinita 
paixão por Deus e pelo ser humano, 
por tudo o que vive debaixo do sol, e 
para lá do grande arco do sol. Rumo 
àquela fonte pela qual existem todas 
as coisas” (Ermes Ronchi). A cruz não 
simboliza peso e dor, mas entrega e 
amor.

Orar
O episódio, à boa maneira de Lucas, é 
iniciado por um momento de oração 
protagonizado por Jesus Cristo. Hoje, a 
oração proporciona o encontro pessoal, 
faz-nos renovar cada dia essa decisão 
de estar/seguir com Jesus Cristo. 
Ajuda-nos a aprender com o Mestre a 
renunciar ao egoísmo e a tomar a cruz 
do amor. É seguir Jesus Cristo, não em 
piloto automático, nem por um acto de 
magia, mas com uma opção quotidiana.

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

XII Domingo Comum

CONCRETIZAÇÃO: Deixar permanecer a tina com água, dentro da qual 
estão três velas acesas. Acrescentar um cântaro de barro, do qual brotarão 
flores brancas.
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“Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo,  tome a sua cruz todos os dias e siga-Me”

Elementos celebrativos  
a destacar
Ser comunidade acolhedora
Momento pós-comunhão
[Leitor 1] Da Nota Pastoral “Todos, Tudo 
e Sempre em Missão” da Conferência 
Episcopal Portuguesa:
“Desde o início do seu pontificado, o 
Papa Francisco tem convidado todo 
o povo cristão, em qualquer lugar ou 
situação, a renovar o seu encontro 
pessoal com Jesus Cristo, a tomar a 
decisão de se deixar encontrar por Ele e 
a procurá-lo dia-a-dia, sem cessar”.
[Leitor 2] Senhor Jesus, missionário, 
enviado do Pai, aos nossos corações, 
às nossas vidas, acreditamos que hoje 
viestes a nós; queremos saber saborear 
este novo encontro pessoal convosco. 
Queremos saber ser encontrados por 
Vós e desejamos encontrar-vos a cada 
momento da nossa vida!

Ser comunidade missionária
1. Homilia
. No Evangelho, encontramos Jesus a 
fazer uma sondagem à opinião pública: 

“Quem dizem as multidões que Eu 
sou?”. Jesus queria saber se as pessoas 
estavam a compreender a sua pessoa 
e mensagem, para poder clarificar a 
verdade da sua missão.
. Perante a diversidade de opiniões, 
Jesus pergunta aos seus apóstolos, 
que O conheciam mais de perto: “E 
vós, quem dizeis que Eu sou?”. Pedro, 
como porta-voz do grupo, respondeu 
com firmeza: “És o Messias de Deus”. 
Para que ficasse clara a identidade 
do “Messias”, que não era a de um 
chefe político, capaz de fazer frente ao 
império romano, Cristo esclareceu que 
iria ser rejeitado e até morto, mas que 
ressuscitaria ao terceiro dia. 
. Os que querem ser seus seguidores 
têm de assumir a sua cruz, dia após dia. 
Cristo não nos promete facilidades e 
triunfos, mas exige que
vivamos a dar a vida, em amor e serviço. 
Neste dar a vida está a nossa plena e 
feliz realização.

2. Envio missionário
V. Ide, o Pai vos dê força e coragem para 
professardes que Jesus é o Messias.
R. Ámen.

V. Ide, o Filho, Jesus Cristo, vos 
ajude nos sofrimentos que sentis por 
professar a fé n’Ele.
R. Ámen.
V. Ide, o Espírito Santo vos ilumine e 
vos comprometa no seguimento do 
Senhor todos os dias pelo caminho 
da Páscoa.
R. Ámen.

Oração Universal
Irmãs e irmãos: caríssimos: peçamos ao 
Senhor, nosso Deus, que faça chegar a 
toda a humanidade a água que jorrou 
do coração de Cristo, dizendo (ou: 
cantando), com humildade:
R. Senhor, nós temos confiança em Vós.

1. Pela nossa Diocese, suas paróquias 
e fiéis, que aceitam perder a própria 
vida, à semelhança de Cristo, que Se 
entregou por nós, oremos.

2. Por este mundo de discórdia e 
violência, de armas de guerra e de 
morte, que se quer ver transformado 
em terreno de amizade e de paz, 
oremos.

3. Pelos que tratam dos doentes 
profundos e o fazem com dedicação 
e amor, ajudando-os a ter conforto 
esperança, oremos. 

4. Pelos catecúmenos (das nossas 
comunidades paroquiais) que vivem 
abertos à presença de Cristo, que 
sejam ajudados a descobrir a luz da 
salvação, oremos.

5. Por todos nós aqui reunidos no 
dia do Senhor, que nos sentimos 
plenamente saciados da nossa sede 
de Deus, oremos.

Senhor, Deus omnipotente, que nos 
ensinastes, pela boca de Jesus, que 
não fazeis aceção de pessoas, levai-
nos a crescer na unidade e a respeitar 
em cada pessoa a vossa imagem. Por 
Cristo, Senhor nosso.

Eucologia
Orações presidenciais: Orações próprias do XII 
Tempo Comum (Missal Romano, 406)
Prefácio: Prefácio dos Domingos do Tempo 
Comum I (Missal Romano, 476)
Oração Eucarística: Oração Eucarística II 
(Missal Romano, 523ss)

Viver na esperança
“Renuncie a si mesmo”: estas palavras do 
Evangelho desafiam-nos, durante a semana, a 
renunciar algum elemento que tanto gostamos de 
fazer ou comer, para melhor seguirmos Jesus e 
salvar a nossa vida.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Deus vive na Sua morada santa, F. 
Santos
— Apresentação dos Dons: Se o grão de trigo, 
Az. Oliveira
— Comunhão: Se alguém quiser seguir-Me, Az. 
Oliveira
— Final: Irei mais além, H. Faria



8 IGREJA VIVA // QUINTA-FEIRA | 13 DE JUNHO | 2019 

livro da semana

Livraria diário do minho

Fale connosco no
Director: Damião A. Gonçalves Pereira · Coordenação: Departamento Arquidiocesano  
da Comunicação Social (Pe. Paulo Terroso, Pe. Tiago Freitas, João Pedro Quesado) 
Design: Romão Figueiredo · Multimédia: Ana Marques Pinheiro · Contacto: comunicacao@arquidiocese-braga.pt

Semanalmente Aura Miguel, na Rádio 
Renascença, entrevista pessoas muito 
variadas, umas famosas, outras nem tanto, 
mas todas elas com um percurso humano 
que vale a pena conhecer de perto. Ou 
seja, pessoas vivas, com uma saudável 
inquietação humana - por oposição a uma 
espécie de anestesia que cresce à nossa 
volta. Neste livro estão algumas histórias 
pessoais, de personalidade públicas, que 
ajudam a pensar no essencial da vida e no 
que vale realmente a pena.

* Na entrega deste cupão. Campanha válida 
de 13 a 20 de Junho de 2019.

Aura 
miguel 
Aura miguel 
convida

14€
10% 
Desconto

O programa Ser Igreja entrevista esta 
semana o Pe. Sérgio Torres, arcipreste 

de Braga.

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

Domingo, das 10h00 às 11h00

Agenda

AVENIDA CENTRALFAÇA-SE LUZ(ABERTURA DAS FESTAS DE S. JOÃO)21H30

14
JUN

SANTUÁRIO ALEXANDRINA DE BALASARPEREGRINAÇÃO DOS FRÁGEIS15H00

16
JUN

Festa do Corpo de Deus 
em Fafe já tem programa

novo coordenador nacional da LOC/MTC 
é de braga

A Festa do Corpo de Deus na 
paróquia de Santa Eulália de 
Fafe – "uma das mais tradicio-
nais e importantes festas da ci-
dade de Fafe" – decorre de 17 a 
20 de Junho e tem algumas no-
vidades para este ano.
Com o dia principal da festa a 
ser o dia 20 de Junho – o Dia 
do Corpo de Deus –, o tríduo 
preparatório da festa decorre 
nos dias 17, 18 e 19, sempre às 
21h15, na Igreja Matriz.
A noite de dia 19, Quarta-Fei-
ra, terá ainda um concerto, às 
22h15, na escadaria da Igreja 
de São José, com a presença de 
Helena Fernandes, artista fa-
malicense que, de acordo com 

A Liga Operária Católica/Movi-
mento de Trabalhadores Cris-
tãos realizou, em Fátima, o XVII 
Congresso Nacional para eleger 
os novos coordenadores nacio-
nais e analisar o impacto da tec-
nologia no mundo laboral.
Américo Oliveira, de Braga, foi 
eleito coordenador nacional da 
LOC/MTC para o próximo trié-
nio e Alice Marques, de Aveiro, 
vice-coordenadora nacional.
O Congresso Nacional teve por 
lema “Dignificar o Trabalho na 

a organização, foi finalista de 
alguns programas televisivos 
dedicados à música. Ainda na 
Quarta-Feira e também na Igre-
ja de São José, os presentes vão 
poder testemunhar um espec-
táculo piro-musical.
No dia 20, às 10h30, tem lu-
gar na Igreja de São José uma 
eucaristia solene com Primei-
ra Comunhão. Às 16 horas, na 
Igreja Matriz, há espaço para 
adoração eucarística, seguida, 
às 17 horas, pela procissão eu-
carística entre a Igreja Matriz e 
a Igreja de São José. E ao final 
da tarde, pelas 19 horas, na Pra-
ça 25 de Abril, a Banda de Re-
velhe dá música à festa.

Era Digital” e contou com a par-
ticipação de Carlos Costa Go-
mes, da Universidade Católica 
Portuguesa, que afirmou que, 
mesmo com os avanços da tec-
nológicos, é importante que 
“as pessoas continuem a ser 
pessoas”.
O professor da UCP lembrou 
que, “tal como Jesus Cristo afir-
mou em relação ao sábado, 
também ‘a tecnologia foi feita 
para o homem e não o homem 
para a tecnologia’”.

QUARTEL B.V. BARCELINHOSBTT, TRAIL, CANOAGEM E CAMINHADA SOLIDÁRIA09H00

20
JUN


