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Breves

Papa Francisco começa o ano 
a valorizar as mães
O Papa Francisco presidiu à primeira Missa de 
2019 no Vaticano e propôs uma Igreja de “ternu-
ra”, capaz de valorizar a dimensão materna. 
“Na vida fragmentada de hoje, onde nos arrisca-
mos a perder o fio à meada, é essencial o abraço 
da Mãe. Há tanta dispersão e solidão à nossa vol-
ta! O mundo está todo conectado, mas parece ca-
da vez mais desunido”, afirmou, durante a homilia 
na Basílica de S. Pedro.  
Francisco recordou por várias vezes a figura da 
Virgem Maria e alertou para a necessidade de um 
“olhar materno” no mundo contemporâneo, afir-
mando que o pilar da família é a mãe. O dia 1 de 
Janeiro, Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, 
é também o escolhido para assinalar o Dia Mun-
dial da Paz.

Taizé: Polónia foi a escolhida 
para acolher próximo 
Encontro Europeu de Jovens
A comunidade ecuménica de Taizé anunciou na 
semana passada que o próximo Encontro Euro-
peu de Jovens vai decorrer na cidade polaca de 
Wroclaw. A iniciativa reuniu este ano 15 mil jo-
vens em Madrid, incluindo muitos portugueses.
Este será o terceiro encontro europeu a decorrer 
em Wroclaw e o quinto na Polónia. Um dos mo-
mentos altos é a passagem de ano, num progra-
ma onde não falta uma vigília de oração pela paz 
no mundo e uma festa ecuménica. O encontro 
anual é promovido pela comunidade ecuméni-
ca de Taizé há 40 anos com momentos de oração 
nas paróquias da cidade de acolhimento e refle-
xão sobre temas como o diálogo entre povos, a 
paz, a fé e o compromisso social.

opinião

Olhares (24) - Quanto pesa o tempo?

João Aguiar Campos
Padre

Quando era criança e 
adolescente, as pes-
soas que tinham a 
idade que hoje tenho 

eram os “velhotes”.
Se, de um dia para o outro, 

o sino dissesse à aldeia que al-
gum deles morreu, a notícia 
parecer-me-ia natural. Força-
do, pelo contrário, era, a meus 
olhos, aquele arrastar de som-
bras e de chancas nos cami-
nhos de terra.

Felizmente, grande par-
te dos meus “velhotes” viveu 
tempo suficiente para eu cres-
cer e passar a gostar de cada 
um dos seus anos; e, sobretu-
do, perceber a vida, a sabedoria 
e até a juventude das suas ru-
gas e cansaços.

Tive, por isso, a seu la-
do, a escola indispensável pa-
ra aprender que o tempo não 
é nada: como um cântaro ou 
uma arca, o tempo é apenas o 
que tem dentro. Esse é o seu 
peso!…

Suspeitem à vontade… Mas 
não alimento esta perspectiva 
porque agora me calha a mim. 
Alimento-a porque é a única 
forma de não me conformar 
— ou deformar — com os anos 
e suas maleitas.  Sobretudo de-
formar — arrastando lamúrias 
e juízos pessimistas e encos-
tando o desânimo em todas as 
esquinas!…

Quantos mortos por den-
tro, carcomidos pela sauda-
de do que viveram e tiveram; 
mas, afinal, distraídos  das 
oportunidades que os chamam 
e das que eles, mais conscien-
tes de si, deveriam reclamar!…

Posso ir embora daqui a 
instantes, deixando inacaba-
do este texto. Mas a verdade é 
que, sem garantir que chego ao 
ponto final, o estou a escrever 
cheio de futuro.

Aprender a viver, cada dia e 
em cada idade; assumir a irre-

petibilidade de cada momento 
e em todos estar por inteiro; ge-
mer Invernos sem descrer nem 
exigir Primaveras — eis a tal li-
ção que aprendi e quero deixar. 
Não em papéis, mas escrita no 
olhar e em cada encontro.

Já li alguns livros que pre-
tendem ensinar a envelhecer 
sadiamente. Foi bom lê-los. 
Mas teriam sido mero mo-
mento de lazer se, antes e de-
pois, não me tivessem embe-
bido tantas vidas exemplares!...

Vou, por isso, deixar de fa-
zer anos..

Não se trata de medo da so-
ma. Digo-o porque os núme-
ros já não me assustam nem 
motivam.

A vida é uma missão. Eis 
porque Aquele que veio para 
que tenhamos vida e a tenha-
mos em abundância entrou no 

mundo declarando “venho pa-
ra fazer a Tua vontade”; e, anos 
depois, de pés e braços cra-
vados na flor da idade, gritou 
“missão cumprida”!...

Cumprida, ainda que não 
comprida...

Quero escrever isto, deter-
minadamente, quando 2019 
tem escassos dias.

A última semana de De-
zembro e estes dias de Janei-
ro são dias de frases repetidas: 
“Bom ano!…”

Dentro destes votos anda, 
quase sempre, aquele pedaço 

da canção que fala em “saúde, 
dinheiro e amor” e declara que 
“quem tiver estas três coisas 
tem de dar graças a Deus”.

Que queremos de 2019?…
Não sei a resposta de nin-

guém. Sei a minha: nada peço 
a este Novo ano!

Apetecia-me escrever que 
“não espero nada dele”. Por-
que,  em boa verdade, é ele 
que depende de mim: o cân-
taro dos seus instantes terá o 
bom vinho da minha dedi-
cação ou o vinagre azedo dos 
lamentos.

Estes não os quero. Ando 
mesmo a meditar no livro de 
Salvo Noè, intitulado “Proibido 
lamentar-se”.  O subtítulo é um 
decisivo conselho: “melhore a 
sua vida e a dos outros, agindo”. 

A chave colho-a no último 
parágrafo: “O segredo para le-

var algo a bom porto é sim-
plesmente começar. Geral-
mente, o simples facto de co-
meçar é suficiente para criar 
uma dinâmica positiva capaz 
de nos conduzir ao resultado. 
Seja coerente com o que pre-
tende obter, concentre-se e dê 
o primeiro passo. Transforme 
a sua vida em permanência, 
evite lamentar-se e torne-se o 
melhor de si!”

Se não o fizermos, 2019 é 
um ano perdido no começo. 
Por falta de peso. Por levianda-
de nossa.
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opinião

Mudanças no Vaticano mostram porque é que jornalistas não 
devem ser porta-vozes de organizações

John L. Allen Jr.
Editor do site crux

Quando, na Véspe-
ra do Ano Novo, foi 
divulgada a notícia 
que os dois porta-

-vozes oficiais do Vaticano, 
Greg Burke e Paloma Garcia 
Ovejero, se tinham demiti-
do, adjectivos como “repen-
tino” e “inesperado” fizeram 
parte de muitos títulos.

Percebe-se o porquê, da-
do não ter havido nenhum 
sinal de que as suas saídas 
eram iminentes. No entan-
to, para ser completamente 
honesto, não achei a decisão 
“inesperada” de todo, dado 
que tenho estado a antecipar 
isto desde que os dois foram 
indicados para os seus luga-
res em 2016.

A razão é simples: Burke 
e Ovejero são, no seu cora-
ção, jornalistas, e os jornalis-
tas não foram feitos para ser 
porta-vozes de organizações.

Ambos são, claro, católi-
cos devotos e por isso, quan-
do a Igreja lhes pediu pa-
ra servir, eles disseram que 
sim. No entanto, é precisa-
mente esse o problema – a 
Igreja indiscutivelmente de-
via saber que não lhes de-
via pedir isso, porque tan-
to Burke como Ovejero são 
mais valiosos do lado de fo-
ra a olhar para dentro do que 
ao contrário.

Burke é um jornalis-
ta americano veterano com 
profundo conhecimento de 
Roma e do Vaticano. Ele co-
meçou a sua carreira na im-
prensa católica, chegando 
depois à revista Time e à Fox 
News. Ovejero era a corres-
pondente em Roma da rádio 
espanhola COPE, a rádio ofi-
cial dos bispos espanhóis e a 
segunda maior rádio em Es-
panha, onde ela era conhe-
cida como talvez a jornalista 
mais trabalhadora, assim co-
mo uma colega incrivelmen-
te generosa e solidária.

Talvez as coisas fossem 
diferentes se Burke e Ove-
jero tivessem tido uma ver-
dadeira oportunidade de 
moldar a mensagem do Va-
ticano, com acesso directo 

ao patrão e um papel signi-
ficativo no processo de to-
mada de decisões. Isso, no 
entanto, nunca foi como os 
seus papéis foram conce-
bidos – eles estavam sob a 
gestão da Secretaria de Es-
tado do Vaticano e não di-
rectamente de Francisco, 
o que significa que eram 
jornalistas dependentes de 
burocratas.

Honestamente, isso nunca 
é uma receita para o sucesso. 
(Tivesse alguém com poder 
no Vaticano consultado jor-
nalistas antes disto aconte-
cer, muita da dor actual po-
deria ter sido evitada.)

Em vez de assessorar 
Francisco sobre como cer-
tas decisões ou afirmações 
serão recebidas antes de se-
rem anunciadas ou proferi-
das, para que se possam evi-
tar mal-entendidos e os si-
nais intendidos realmente 
sejam transmitidos, Burke e 
Ovejero ficaram reduzidos 
a gerir aspectos menores da 
comunicação - tweets e posts 
no Instagram, por exemplo - 
ou a fazer a manutenção bá-
sica da Sala de Imprensa.

Essas tarefas não necessi-
tam de jornalistas altamente 
talentosos, criativos e motiva-
dos para serem executadas.

Sejamos claros – não é 
que o seu tempo na Sala de 
Imprensa no Vaticano seja 
um flop.

Pelo contrário, eles in-
jectaram um ethos mais re-
laxado e humano na Sala de 
Imprensa, transformando-
-a num local onde os jorna-
listas realmente se sentiram 
tratados com respeito e edu-
cação básica. (Pode não pa-
recer muito, mas acreditem 
em mim, nos últimos 20 
anos não foi sempre assim.)

Para além disso, foram 
pioneiros de novas formas 
de distribuir informação – 
encontros informais entre 
os que estavam no centro da 
notícia e os repórteres, por 
exemplo, fugindo às longas 
declarações preparadas e fa-
zendo um uso mais eficien-
te do tempo. Fizeram tam-
bém com que as viagens pa-
pais fossem amigáveis para 
os jornalistas, outro aspecto  
que não podia sempre ser to-
mada como garantida.

Eles perceberam que o 
Vaticano é internacional, as-
segurando-se de que tradu-
ções sólidas de textos impor-
tantes estavam disponíveis 
nas línguas mais importan-
tes. Os detalhes sobre even-
tos, notícias de última hora 
e desenvolvimentos em his-
tórias eram transmitidos em 
tempo real, usando aplica-
ções como o Telegram.

Tanto Burke como Ove-
jero percebem as pressões 
de um prazo de entrega, 
respondendo a chamadas e 
mensagens em tempo real 
– no caso de Ovejero, mes-
mo às três da manhã, fazen-
do muitos de nós questio-
nar quando é que ela alguma 
vez dormia. Ambos também 
percebem as questões que os 
jornalistas vêem como obri-
gatórias, não ficando agita-
dos ou defensivos quando 
elas chegavam.

Nem Burke nem Ovejero 
tinham favoritos, não dan-
do tratamento especial a jor-
nalistas ou órgãos, algo que 
tem sido o cunho da forma 
como o sistema funciona 
desde sempre.

Por isso e muito mais, 
qualquer pessoa que tenha 
lidado com a Sala de Im-
prensa do Vaticano desde 
que os dois assumiram as ré-
deas deve a Burke e a Oveje-
ro a sua gratidão.

No entanto, tinha que ser 
uma situação frustrante para 
ambos, vivendo todos os dias 
com a brecha entre as reali-
dades da sua situação e o que 
poderia ter sido.

Dado que tal brecha está 
basicamente fixada na for-
ma como o Vaticano gere as 
comunicações – que, já ago-
ra, é improvável que mude, 
apesar da rotatividade das 
últimas semanas – é justo 
dizer que Burke e Ovejero 
sempre estiveram destinados 
a bater num muro.

Uma forma de pen-
sar sobre isto é o custo de 
oportunidade.

Suponhamos que nos úl-
timos dois anos, dois repór-
teres extremamente talen-
tosos – pessoas que têm ex-
celentes contactos, que per-
cebem profundamente o 
contexto das notícias de úl-
tima hora e que têm sem-
pre as suas notícias correctas 
– estavam numa posição de 
contar a história da crise de 
abusos sexuais por membros 
do clero, por exemplo, ou as 
tensões internas desencadea-
das na era do Papa Francis-
co, ou a falhada reforma fi-
nanceira do Vaticano.

Ao fazê-lo, estes repór-
teres poderiam ter expos-
to bloqueios burocráticos e 
má conduta, promovido um 
entendimento público mais 
bem informado do papado 
e talvez até levado a Igreja a 
melhorar as suas acções em 
áreas chave.

Agora questione-se: Te-
ria isso sido um melhor uso 
do seu tempo do que gerir 
o que equivale a uma gigan-
tesca máquina de relações 
públicas?

De qualquer forma, fica 
uma previsão: Não foi a úl-
tima vez que ouvimos falar 
de Burke ou Garcia Ovejero. 
Honestamente, suspeito que 
os seus melhores dias ainda 
estão para chegar, à medida 
que eles regressam ao lado a 
que provavelmente sempre 
pertenceram.
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Se 2018 foi um ano movimentado na Igreja Católica, 
prepare-se para 2019. Em ano de Jornada Mundial 
da Juventude é o encontro entre os presidentes das 
conferências episcopais sobre a protecção de menores 
na Igreja que reúne mais atenção, consequência do 
pesado ano que a Igreja passou em 2018 neste capítulo. 
Em Portugal, no entanto, o dia 27 de Janeiro deverá ser 
o que mais marca o ano…

A juventude concentra-se no Panamá

É já no final deste mês que decorre o maior 
evento da Igreja Católica de 2019: a Jornada 

Mundial da Juventude, no Panamá, entre 
os dias 22 e 27. Esta edição conta com 
algumas novidades, como a aplicação 
“Follow JC Go!”, que permite ‘apanhar’ 
santos e figuras bíblicas ao responder a 
questionários religiosos ou ao associar 

passagens bíblicas. Outra novidade 
é uma espécie de parque temático 
dedicado à lectio divina.

Esta é a terceira Jornada Mundial da 
Juventude em que o Papa Francisco 
participa. Durante a visita ao 
Panamá, o Santo Padre vai celebrar 
uma liturgia penitencial com jovens 

reclusos, assim como fazer uma 
visita a um centro dedicado a 
ajudar pessoas com SIDA.

Apesar de serem esperados 
menos peregrinos que em edições 
passadas, os responsáveis 
aguardam cerca de 200 mil jovens 
no evento. Seguindo o exemplo 
do Papa de ir ao encontro dos 
jovens incapazes de comparecer 
nesta edição da JMJ, Gondomar 
vai acolher o “Panamá in 
Douro” nos dias 26 e 27 de 
Janeiro, com um programa de 
estrutura semelhante à JMJ 
e a madrugada de Domingo 
passada em vigília de oração.

A IGREJA EM 2019
Para os portugueses, esta Jornada deverá ter um sabor especial. No início 
de Dezembro, depois de o Público ter noticiado a presença do Presidente 
da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na Jornada no Panamá “na 
esperança de que o Papa Francisco possa anunciar que as próximas 
jornadas, em 2022, serão em Portugal”, o site Religionline, do jornalista de 
religião António Marujo, avançou que, de acordo com “fontes eclesiásticas”, 
a JMJ de 2022 será em Portugal e a região de Lisboa acolherá os actos 
principais – nomeadamente o fim-de-semana de 
celebração. Ao Panamá vai-se deslocar também 
o cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel 
Clemente, acompanhado de uma 
delegação de jovens portugueses e de 
Lisboa, prontos a receber a cruz das 
jornadas logo após o anúncio oficial, 
no final da missa com os jovens.

Encontro sobre a 
protecção de menores 
na Igreja

Depois de um 2018 quente no 
assunto dos abusos sexuais por 
membros do clero, a cimeira 
convocada pelo Papa Francisco para 
os presidentes das conferências 
episcopais do mundo e os dirigentes 
das igrejas católicas de Leste é 
aguardada com grande antecipação. 
O encontro sobre a protecção de 
menores na Igreja vai centrar-
-se em três temas principais: 
prestação de contas, assunção de 
responsabilidade e transparência.

Parte da agenda passará por 
convencer os bispos de todo 
o mundo que o assunto não 
é um problema apenas nos 
Estados Unidos, Canadá, 
Chila, Austrália, Irlanda e 
Alemanha - os países 
com números mais 
assustadores e 
que reúnem 
os melhores 
esforços da 
Igreja para 
combater 
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A IGREJA EM 2019
o problema. Porém, a calcular pelo que aconteceu no Sínodo 
dos Bispos de Outubro passado, essa pode não ser uma tarefa 
fácil, depois de vários bispos que acreditavam que a crise 
recebia demasiada atenção no documento final do sínodo terem 
feito com que o número de parágrafos dedicados ao assunto 
descesse de cinco para três, removendo até a afirmação de uma 
política de tolerância zero.

Indicando preocupação do Vaticano com a possibilidade de 
nem todos os bispos se aperceberem da seriedade da crise, o 
comité encarregado de organizar o encontro de Fevereiro pediu 
a todos os participantes para se encontrarem com vítimas dos 
abusos sexuais antes de se dirigirem ao Vaticano. “É uma forma 
concreta de pôr as vítimas em primeiro lugar e de conhecer o 
horror do que viveram”, explicou Greg Burke, agora ex-porta-
voz do Papa.

Um sínodo especial para a Amazónia

2019 será também um ano importante para a Igreja na região 
pan-amazónica. Foi anunciado em 2017 um Sínodo dos Bispos 
especial para debater as necessidades das pessoas, do ambiente 
e da Igreja naquela região. O Sínodo decorre em Outubro.

Em Junho de 2018 o Vaticano publicou o documento preparatório, 
redigido com o tema “Novos Caminhos para a Igreja e para 
uma Ecologia Integral”, sublinhando o quão entrelaçado com as 
condições do meio ambiente local está o destino das pessoas que 
vivem na região e da Igreja nela presente.

No seu encontro no Peru com a população indígena da região 
em Janeiro do ano passado, o Papa Francisco comprometeu a 
Igreja com uma “opção sincera pela defesa da vida, pela defesa 
da terra e pela defesa das culturas” em toda a região amazónica.

Frei Bartolomeu dos Mártires canonizado?

Foi no dia 20 de Janeiro de 2016 que o Papa Francisco 
concedeu à Congregação para a Causa dos Santos a autorização 
necessária à dispensa do milagre formalmente demonstrado 
para a declaração de santidade do Beato Bartolomeu dos 
Mártires. Após o cumprimento de alguns procedimentos, o 
processo de canonização está na sua fase final e a declaração 
pública da santidade de Bartolomeu dos Mártires, antigo 
arcebispo de Braga e figura de referência do Concílio de Trento, 
poderá ser realizada este ano. É um anúncio aguardado por 
muitos na Arquidiocese, assim como o da data da canonização.

Bartolomeu dos Mártires foi declarado Venerável, a 23 
de Março de 1845, pelo Papa Gregório XVI e Beato, a 4 
de Novembro de 2001, pelo Papa João Paulo II. A 5 de 
Fevereiro de 2015, D. Jorge Ortiga entregou, em mãos, ao 
Papa Francisco um dossier sobre a vida do antigo arcebispo 
de Braga e formulou o pedido de canonização equipolente 
(dispensa do milagre). 

Frei Bartolomeu privilegiou a formação dos futuros 
presbíteros com a fundação do que é agora o Seminário 
Conciliar de S. Pedro e S. Paulo, o primeiro seminário em toda 
a cristandade depois do Concílio de Trento. Teve em especial 
atenção a formação permanente dos sacerdotes, escrevendo 
o “Catecismo ou Doutrina Cristã e Práticas Espirituais”, para 
com ele instruírem os fiéis. Fez questão de uma permanente 
presença junto dos cristãos da Arquidiocese, visitando de 
três em três anos (ou quatro, quando já se encontrava mais 
debilitado) todas as suas 1260 paróquias. Durante toda a sua 
vida teve um cuidado generoso e permanente pelos mais 
pobres e infelizes, partilhando com eles uma grande parte 
dos seus bens, pessoais e diocesanos.
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Is 40, 1-5.9-11
Leitura do Livro de Isaías
Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso 
Deus. Falai ao coração de Jerusalém e 
dizei-lhe em alta voz que terminaram 
os seus trabalhos e está perdoada a sua 
culpa, porque recebeu da mão do Senhor
duplo castigo por todos os seus pecados.
Uma voz clama: “Preparai no deserto 
o caminho do Senhor, abri na estepe 
uma estrada para o nosso Deus. Sejam 
alteados todos os vales e abatidos os 
montes e as colinas; endireitem-se 
os caminhos tortuosos e aplanem-
se as veredas escarpadas. Então se 
manifestará a glória do Senhor e todo 
o homem verá a sua magnificência, 
porque a boca do Senhor falou”. Sobe 
ao alto dum monte, arauto de Sião; grita 
com voz forte, arauto de Jerusalém; 
levanta sem temor a tua voz e diz às 
cidades de Judá: “Eis o vosso Deus. 
O Senhor Deus vem com poder, o seu 
braço dominará. Com Ele vem o seu 
prémio, precede-O a sua recompensa.
Como um pastor apascentará o seu 
rebanho e reunirá os animais dispersos; 
tomará os cordeiros em seus braços, 
conduzirá as ovelhas ao seu descanso”. 

Salmo responsorial
Salmo 103 (104), 1b-4.24-25.27-30
Refrão: Bendiz, ó minha alma, o 
Senhor: Como sois grande, Senhor, 
meu Deus!
 
LEITURA II Tit 2, 11-14; 3, 4-7
Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo a Tito

“Deus derramou abundantemente o Espírito sobre nós”

itinerário ATITUDE
Servir

REFLEXÃO

Eis Aquele de quem João dizia: 
Eu vi e dou testemunho de que Ele é o Filho 
de Deus. 
João 1, 32.34

A festa do Baptismo de Jesus Cristo 
(Ano C) faz a transição entre o tempo 
de Natal e o designado Comum. É um 
acontecimento central, o momento 
decisivo que assinala a passagem 
da vida familiar em Nazaré para a 
missão ao serviço da Boa Nova do 
Reino de Deus. Jesus de Nazaré, como 
testemunha João Baptista, é revelado 
como Filho amado do Pai e repleto 
do Espírito Santo, é o rosto visível da 
comunhão divina. Ele é o Filho de Deus.

“Ele [Deus] derramou 
abundantemente [o Espírito] sobre 
nós, por meio de Jesus Cristo, nosso 
Salvador, para que, justificados 
pela sua graça, nos tornássemos, em 
esperança, herdeiros da vida eterna”
A carta a Tito enquadra-se nas 
cartas pastorais: é dirigida a um 
pastor chamado Tito. Trata-se de um 
dos escritos mais tardios do Novo 
Testamento, que contém exortações 
práticas sobre as qualidades e atitudes 
que hão-de ter os responsáveis das 
comunidades cristãs.
O autor recorda que somos salvos 
pela graça de Deus e não pelos nossos 
méritos na prática de boas obras. Exalta 
o amor de Deus para connosco, seres 
humanos, bondade incompreensível 
e eterna. Através de Jesus Cristo, este 
amor divino dá-nos como herança a vida 
eterna: “Ele [Deus] derramou [o Espírito] 
abundantemente sobre nós, por meio 
de Jesus Cristo, nosso Salvador, para 
que, justificados pela sua graça, nos 

Caríssimo: Manifestou-se a graça de 
Deus, fonte de salvação para todos os 
homens. Ela nos ensina a renunciar à 
impiedade e aos desejos mundanos,
para vivermos, no tempo presente,
com temperança, justiça e piedade,
aguardando a ditosa esperança e 
a manifestação da glória do nosso 
grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, 
que Se entregou por nós, para nos 
resgatar de toda a iniquidade e 
preparar para Si mesmo um povo 
purificado, zeloso das boas obras. Ao 
manifestar-se a bondade de Deus, 
nosso Salvador, e o seu amor para com 
os homens, Ele salvou-nos,
não pelas obras justas que praticámos,
mas em virtude da sua misericórdia,
pelo baptismo da regeneração e 
renovação do Espírito Santo. Deus 
derramou abundantemente o Espírito 
sobre nós, por meio de Jesus Cristo, 
nosso Salvador, para que, justificados 
pela sua graça, nos tornássemos, em 
esperança, herdeiros da vida eterna.
    
EVANGELHO Lc 3, 15-16. 21-22 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, o povo estava na 
expectativa e todos pensavam em seus 
corações se João não seria o Messias.
João tomou a palavra e disse-lhes: 
“Eu baptizo-vos com água, mas está a 
chegar quem é mais forte do que eu, e 
eu não sou digno de desatar as correias 
das suas sandálias. Ele baptizar-vos-á 
com o Espírito Santo e com o fogo”.
Quando todo o povo recebeu o 
baptismo, Jesus também foi baptizado;
e, enquanto orava, o céu abriu-se e o 
Espírito Santo desceu sobre Ele em 
forma corporal, como uma pomba. E do 
céu fez-se ouvir uma voz: “Tu és o meu 
Filho muito amado: em Ti pus toda a 
minha complacência”.

tornássemos, em esperança, herdeiros 
da vida eterna”.
O meu ponto de referência é sempre 
Jesus Cristo. “Deus ama-me como 
amou Jesus de Nazaré, com a mesma 
intensidade, com a mesma totalidade,  
ademais com todas as desilusões de 
que eu sou causa. […] A suave loucura de 
Deus é esperar no homem: tem a paixão 
de curar. Esta é a também a sua força. 
[…] É a força maior, e podemos também 
tê-la, se nos deixarmos encher do amor 
de Deus. Para Ele, um homem nunca está 
acabado, ninguém jamais está perdido, 
há sempre uma esperança. Porque o 
homem não coincide com o seu pecado. 
Uma vida não coincide com as suas 
rupturas. Nenhum homem se identifica 
com o seu mal. E um dia, quando chegar 
à presença de Deus, Ele olhará para 
mim, […] dir-me-á, como já disse no meu 
baptismo: Tu és meu filho, e filho muito 
amado. Entra no abraço de teu Pai!” 
(Ermes Ronchi).

Servir
Hoje pode ser uma bela oportunidade 
para actualizar a consciência do que 
significa ser membro de um povo de 
baptizados no Espírito Santo, membro 
da família dos filhos de Deus, cuja 
missão é tornar presente a Boa Nova de 
Jesus Cristo. A partir de “um caminho 
de Páscoa” (cf. programa pastoral), dar o 
passo para “servir e acolher a todos”, ou 
seja, à maneira de Jesus Cristo, “assumir 
a compaixão como princípio de acção, 
como estilo de vida, na relação com 
todas as pessoas”. Nas comunidades 
cristãs, “criar oportunidades para que 
todos partilhem os seus dons, sobretudo 
os jovens. A partir do baptismo, todos 
somos líderes!”.

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

DOMINGO do baptismo do Senhor 

CONCRETIZAÇÃO: A festa do Baptismo do Senhor ajuda-nos a fazer memória 
da nossa identidade cristã e da nossa missão como discípulos de Jesus. Por isso, 
vamos retomar elementos simbólicos do Baptismo, colocando o Círio Pascal em 
destaque, junto do qual estará uma tina com água. Podemos fazem pender sobre 
a tina umas fitas cor de fogo.
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“Deus derramou abundantemente o Espírito sobre nós”

Elementos celebrativos  
a destacar
Ser comunidade acolhedora
Ministério da presidência
Na festa do Baptismo do Senhor, 
procurar-se-á valorizar o ministério do 
presidente da celebração, como aquele 
que está em primeiro lugar no serviço da 
comunidade cristã. Para isso, dar-se-á 
relevo aos tempos de silêncio, sobretudo 
depois do convite para as orações 
presidenciais. Também seria importante 
que o presidente da celebração cantasse 
as partes da celebração que lhe 
competem, num verdadeiro serviço à 
solenidade que é celebrada.

Rito da aspersão
Para fazer memória da nossa 
identidade baptismal, como filhos 
de Deus e discípulos missionários de 
Jesus, far-se-á, nesta celebração, o 
rito de aspersão da água, conforme 
está previsto no Missal Romano, 
substituindo assim o rito da 
preparação penitencial.

Profissão de fé
Depois da profissão de fé, feita segundo 
a fórmula batismal, o celebrante 
exortará os fiéis a viverem segunda a 
fé que professam, como verdadeiros 
discípulos missionários de Jesus. 
Entretanto, entoa-se um cântico 
apropriado e o próprio presidente da 
celebração afixará, a partir da letra “S” 
da palavra PÁSCOA, que está no cartaz 
do Ano Pastoral, a atitude de SERVIR, 
que marcará o ritmo da primeira etapa 
do Tempo Comum.

Ser comunidade missionária
1. Homilia
. A festa do Baptismo do Senhor leva-
nos a fazer memória da nossa condição 
de baptizados e, por conseguinte, 
de filhos de Deus Pai e de discípulos 
missionários do Seu Filho, Jesus Cristo, 
sob a acção do Espírito Santo.
. A qualidade de serviço, que somos 
chamados a implementar na nossa vida, 
não é escravatura, mas acolhimento 
livre e generoso do projeto de vida e de 
felicidade que Deus tem para cada um 
de nós.

. Não pode haver cristão sem esperança, 
pelo que será necessário continuar a orar 
e a suplicar a acção do Espírito Santo, 
para vivermos horizontes renovados pela 
segunda virtude teologal.

2. Envio missionário
V. Ide, o Pai vos consagrou como seus 
filhos amados, escolhidos e protegidos.
R. Ámen.
V. Ide, o Filho vos chama a viver como 
servos de Deus, na vossa missão no 
mundo.
R. Ámen.
V. Ide, o Espírito Santo torna-vos, na 
esperança, herdeiros da vida eterna.
R. Ámen.

Oração Universal

Irmãs e irmãos em Cristo: celebrando o 
Baptismo de Jesus, o Filho muito amado 
de Deus Pai, oremos pelas pessoas de 
toda a terra, dizendo (ou: cantando), 
confiadamente:
R. Deus de misericórdia, confirmai-nos 
no vosso Espírito.

1. Pela santa Igreja, mãe dos cristãos, 
pelos ministros da Palavra e do 
Baptismo e pelos que renascem da 
água e do Espírito, oremos.
2. Pelos que têm sede da água viva, 
pelos que crêem em Jesus, Filho de 
Deus, e por aqueles a quem a fé não 
ilumina, oremos.
3. Pelas pessoas perseguidas e 
humilhadas, pelas que perderam a 
coragem de lutar e por aquelas que as 
defendem e ajudam, oremos.
4. Pelos doentes que perderam 
a esperança, pelas crianças que 
perderam os seus pais e por aquelas a 
quem falta o amor e um lar, oremos.
5. Por todos nós que recebemos o 
Baptismo, pelos que estão em graça 
e paz com Deus e por aqueles que 
entre nós vivem nas trevas do erro, 
oremos.

Senhor, Pai de misericórdia, reavivai 
em nós, pelo Espírito Santo, o dom e 
a alegria do Baptismo, para que Vos 
chamemos nosso Pai e nos sintamos, 
de verdade, vossos filhos. Por Jesus 
Cristo, Senhor nosso.

Eucologia
Orações presidenciais e Prefácio: Orações 
presidenciais e prefácio próprios da celebração 
do Baptismo do Senhor (Missal Romano, 
153–154)
Oração Eucarística: Oração Eucarística III 
(Missal Romano, 529ss)

Viver na esperança
Nesta semana, poderemos redescobrir e 
reafirmar a nossa identidade baptismal, 
“mostrando” um pouco mais da alegria na 
condição filial e de serviço. Para isso, poderemos 
dar continuidade ao tempo de adoração ao 
Santíssimo Sacramento; além disso, poderemos 
investigar a data do Baptismo ou uma foto da 
celebração baptismal.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Pai, Filho, Espírito Santo, A. Cartageno
— Apresentação dos Dons: O Espírito de Deus 
repousou sobre mim, Az. Oliveira
— Comunhão: Porque somos filhos de Deus, A. 
Cartageno
— Final: O amor de Deus repousa em mim, M. Luís
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livro da semana

Livraria diário do minho

Fale connosco no
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Partindo de vários pronunciamentos do 
Papa Francisco sobre a Liturgia na vida 
e na missão da Igreja, o padre Ricardo 
Figueiredo organizou um guia de estudo 
e reflexão – que pode ser aproveitado a 
nível individual ou por grupos – nesta 
fase de recepção da Constituição Sinodal 
de Lisboa. O Padre Ricardo Figueiredo 
nasceu em 1990 e foi ordenado sacerdote 
em 2015. Actualmente, exerce o ministério 
nas Paróquias do Concelho de Peniche.

* Na entrega deste cupão. Campanha válida 
de 3 a 10 de Janeiro de 2019.

ricardo 
figueiredo 
a liturgia 
segundo o papa 
francisco

8€
10% 
Desconto

O programa Ser Igreja entrevista esta 
semana o Pe. Marcelino Ferreira, vice-

Arcipreste de Braga.

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

Sexta-feira, das 23h00 às 24h00

Agenda

IGREJA DE S. VICENTEMOMENTO  DE ORAÇÃO21H15

03
jan

ESPAÇO VITADIA DO COORDENADOR09H00

05
jan

Conferência "enovar 19" quer 
passar "da Paixão à Acção" EM BRAGA

Congregação da Divina Providência 
celebra 50 anos em Janeiro

A conferência “Enovar 19” vai 
realizar-se em Braga, no Espa-
ço Vita, nos próximos dias 8 e 
9 de Fevereiro. A iniciativa é di-
rigida a “todos aqueles que são 
apaixonados por transformar o 
mundo, que querem fazer a di-
ferença e passar da paixão à ac-
ção, independentemente da sua 
religião”, explica o Secretaria-
do Nacional Alpha, responsável 
pela organização.
“Liderança à luz da fé” é o tema 
do encontro nacional deste ano. 

A Congregação da Divina 
Providência e Sagrada Fa-
mília vai celebrar, no dia 13 
de Janeiro, o 50º aniversá-
rio da sua aprovação canó-
nica com uma Missa Solene 
e uma Cantata na Basílica do 
Sameiro.
Presidida por D. Jorge Orti-
ga, Arcebispo Primaz, a Mis-
sa Solene inicia pelas 11h30. 
Já a Cantata "Derramastes, 
ó Deus, uma chuva de bên-
çãos", da autoria do Pe. João 
Paulo Quelhas (Capelão do 
Santuário de Fátima) e Sílvio 

“Numa altura em que tanto se 
fala de liderança, será que esta-
mos verdadeiramente a «lide-
rar»? Será que temos foco no 
que realmente importa? Será 
que estão a nascer novas gera-
ções de verdadeiros líderes?”, 
questiona o Secretariado.
Florence de Leyritz, James 
Mallon, Miguel Leite e Pedro 
Barbosa são os oradores. As 
inscrições podem ser efectua-
das em www.portugal.alpha.
org.

Vicente, tem lugar às 15h00. 
Fundada pelo Cónego Adão 
Salgado Vaz de Faria, a Con-
gregação da Divina Providên-
cia e Sagrada Família surgiu 
com a finalidade de "acolher 
as mulheres que tiveram de 
deixar as Congregações a que 
pertenciam e as que deseja-
vam ser religiosas e se viam 
impedidas de o ser nas con-
gregações então existentes, 
resguardar adolescentes e jo-
vens da exploração sexual e 
do materialismo e ser a 2ª fa-
mília de todas".

HOTEL DO ELEVADOR

BOM JESUS: 
CONFERÊNCIA

19H00

11
jan


