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Breves

Papa diz que não há lugar 
para o anti-semitismo na 
Igreja Católica
O Papa Francisco disse ontem que nenhum cató-
lico pode perseguir os “irmãos” judeus, numa au-
diência pública que evocou os sofrimentos deste 
povo, ao longo da história, em particular a “bruta-
lidade” sofrida no século XX.
“Todos estávamos convencidos de que isto esta-
va terminado. Hoje começa a renascer, por aqui e 
por ali, o costume de perseguir os judeus. Irmãos 
e irmãs: isto não é nem humano nem cristão. Os 
judeus são nossos irmãos e não devem ser per-
seguidos. Entendido?”, declarou, numa interven-
ção improvisada, na Praça de São Pedro.
A audiência pública semanal recordou as figu-
ras de Áquila e Priscila, que acolheram São Paulo 
em Corinto (século I); o livro bíblico dos Atos dos 
Apóstolos relata que o casal se encontrava na ci-
dade grega porque um édito de Cláudio ordenara 
que todos os judeus se afastassem de Roma.

Posto de Saúde Solidário 
regressa à Praça de São Pedro
O Vaticano acolhe até Domingo, na Praça de São 
Pedro, um Posto de Saúde Solidário, inserido na 
celebração do III Dia Mundial dos Pobres, por ini-
ciativa do Papa Francisco.
O espaço oferece, durante esta semana, visitas 
médicas especializadas, tratamentos, análises clí-
nicas e exames de forma gratuita, para todos os 
que normalmente teriam dificuldade em aceder a 
esse tipo de serviços.
À imagem dos anos anteriores, o pontífice vai al-
moçar com um grupo de 1500 pobres, no auditório 
Paulo VI, do Vaticano, após a missa na Basílica de 
São Pedro de Domingo.
O espaço de audiências vai ter 150 mesas pa-
ra acolher pobres de Roma e várias dioceses 
italianas.
O Dia Mundial dos Pobres foi instituído pelo Papa 
com a Carta Apostólica “Misericordia et misera” 
de 2016, na conclusão do Jubileu Extraordinário 
da Misericórdia.

opinião

[Silêncio e tanta gente…] 

carla rodrigues
advogada

Oque é que leva uma 
mãe a colocar o seu 
filho recém-nascido 
no caixote do lixo? O 

que é que leva um pai a matar 
um filho? O que é que leva um 
filho a maltratar os pais? O que 
é que leva um marido a vio-
lentar a mulher? O que é que 
leva um ser humano a infli-
gir dor a outro ser humano? O 
que é que gera esta crueldade? 
São actos conscientes? São ac-
tos (todos eles) racionalmente 
premeditados? Ou estaremos 
também perante quadros e pi-
cos de doença mental?

São tantas as perguntas 
que se colocam. São tantas as 
respostas que não obtemos. 
Sabemos sim, é que somos 
confrontados, de forma quase 
diária, com novos episódios 
de diferentes tipos de vio-
lência. Violência por parte de 
quem tem um dever acresci-
do de cuidar e proteger. Vio-
lência espalhada pelo mundo. 
E isto choca e deixa a huma-
nidade em luto. 

A notícia que um bebé re-
cém-nascido foi encontrado 

vivo num caixote do lixo é as-
sustadora. A notícia que es-
se bebé foi lá colocado nu e 
sem qualquer tipo de agasa-
lho num dia frio de outono, 
ainda com vestígios de sangue 
do parto e do cordão umbili-
cal é terrível. A notícia de que 
a autora do crime pode ser a 
mãe do bebé é inconcebível. 
Mas isto diz cada um de nós 
no conforto do lar e rodeados 
pelo carinho das nossas pes-
soas, tendo o amor e o sen-
timento de protecção como 
uma constante. Mas, e se aos 
22 anos vivêssemos num país 
estranho, de forma clandes-
tina, sem ninguém em quem 
confiar, a dormir na rua, sem 
dinheiro, sem apoios, sem 
amigos, sem qualquer tipo de 
segurança, grávida sem o de-
sejar, a viver não se sabe co-
mo, seríamos as mesmas pes-
soas? Teríamos as mesmas 
certezas e valores? Teríamos 
a mesma saúde mental? Que-
ro acreditar que sim, mas sa-
bemos como é frágil a mente 
humana e como é ténue a li-
nha que separa o certo do er-
rado, a lucidez da loucura. Sa-
bemos o quanto é mais difícil 
e perigoso para uma ( jovem) 
mulher viver na rua e o quan-
to destrutivo e abusador po-
de ser. 

Não estamos apenas pe-
rante a miséria económica. 
Ah, se fosse só isso! Estamos 
perante a monstruosidade 
da miséria social, da miséria 
moral, da miséria ensurde-
cedora que grita sem voz! Es-
tamos perante a miséria que 
queremos não ver! A miséria 

que preferimos não ouvir! A 
miséria que silenciamos! Es-
ta jovem mãe terá cometido 
um crime, e a provar-se a sua 
autoria é um crime hedion-
do, que só não assumiu con-
tornos mais graves porque al-
guém, que também faz da rua 
a sua casa, socorreu o bebé. É-
-nos difícil conceber este ti-
po de comportamento, mas 
temos consciência que não 
nos cabe julgar, e isto não sig-
nifica qualquer tipo de tole-
rância ou indiferença face ao 
crime e aos seus agentes. Na-
da disso! Significa que vive-
mos num estado de direito, 
que conquistamos com dor e 
suor, que prima pelo respeito 
dos direitos humanos e deve-
mos deixar as instâncias pró-
prias actuarem. Não sabemos 
os contornos da história de vi-
da da Sara, mas sabemos que 
nenhuma mãe numa situação 
normal (ou como diziam os 
antigos, “no seu perfeito juí-
zo”), coloca o filho no caixo-
te do lixo. Como li algures, es-
ta mãe fez uma descida verti-
ginosa ao inferno e eu acres-
cento que, a ser verdade, a sua 
consciência será sempre o seu 
maior castigo. 

Indiferente à realidade so-
cial, à condição económica, à 
condição de migrante, à ideo-
logia política, a Vida surge-
-nos como um dom. Como 
um dote que nos é atribuído. 
Não pedimos para nascer mas 
nascemos. Não pedimos para 
amar mas amamos. Não pe-
dimos para sofrer mas sofre-
mos. E há pessoas que sofrem 
horrores nesta vida…
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opinião

A alma a descoberto

Ensino católico

Papa francisco

13 DE NOVEMBRO 2019 · Peçamos ao 
Pai que efunda o seu Espírito sobre os 
casais e as famílias cristãs, para que, 
abrindo generosamente as suas portas 
a Cristo e aos irmãos, deem um teste-
munho autêntico da vida de fé, de es-
perança e de caridade. 

D. Jorge Ortiga

11 DE NOVEMBRO 2019 ·  "Ajude-nos São 
#Martinho a compreender que só atra-
vés de um compromisso comum de par-
tilha, é possível responder ao grande de-
safio do nosso tempo: isto é, de construir 
um mundo de paz e de justiça, no qual 
cada homem possa viver com dignida-
de." (Bento XVI) 
#Santidade #Dignidade

Liberdade de educação esteve 
em análise em Malta
Durante dois dias, os líderes das instituições de 
ensino católico de toda a Europa fizeram o “balan-
ço” do estado “da liberdade no sistema de ensino” 
e denunciaram o que consideram ser “uma tenta-
ção do Estado de secularizar a sociedade, o que le-
vará à construção de uma realidade unívoca”.
“A realidade das escolas católicas da Europa é 
bastante heterogénea. Temos situações de parce-
rias muito interessantes, mas vemos, com algum 
receio, o surgimento de um conjunto de políticas 
estatais que, ao serem aplicadas, vão impedir di-
ferentes narrativas na sociedade”, denunciou Fer-
nando Magalhães, presidente da Associação Por-
tuguesa de Escolas Católicas (APEC).
Para o responsável português, a aposta “dos pais e 
dos alunos numa educação diferenciada” é “cres-
cente por todo o continente” e diametralmente 
oposta ao que apelidou de “um ambiente de cons-
trangimento à liberdade de educação” que tam-
bém se sente em Portugal.

Miguel miranda
padre

Sobre “Lucky” ( John 
Carroll Lynch, 2017) 
talvez já tudo tenha 
sido dito. No entan-

to, porque estamos dentro 
do “mês das almas” e porque 
desde aquela data o filme de 
despedida desse grande ac-
tor que foi Harry Dean Stan-
ton (1926 – 2017) permanece 
como uma das mais brilhan-
tes reflexões acerca do len-
to aproximar da morte – sem 
planos de fim de vida, sem 
seguros para o inesperado - 
que o cinema produziu, a ele 
voltamos. Ao revê-lo, não pu-
de deixar de recordar o au-
tor de “Os putos”, o saudoso 
escritor Altino do Tojal, com 
quem partilhei a redacção de 
“O Comércio do Porto” nos 
anos 90. Por vezes surgia-nos 
de rompante com a pergun-
ta: “Você sabia que eu estou 
às portas da morte?”. Sim, ho-
je mais velho do que ontem. 
Nem sempre temos presente 
o caminho para a ausência.

Não é por acaso que os 
grandes símbolos deste fil-
me brilhantemente realiza-
do e interpretado são, gene-
ricamente, o cacto do deser-
to e, propriamente, o relógio-
-despertador invariavelmente 
parado nas 12h e o cágado de 
Howard (David Lynch him-
self), que atende (o cágado) 
pelo nome de “Presidente 
Roosevelt” - e cujos desapa-
recimento e reaparecimen-
to fornecem ao quadro uma 
moldura dourada. Represen-
tam estes símbolos a aridez 
da velhice, o tal lento cami-
nhar para a morte, a longe-
vidade e resistência (ou resi-
liência, como hoje se diz) do 
personagem principal, esse 
velho rabugento que vocifera 
“tretas” para tudo o que sente 
atentar contra a sua perspec-
tiva pragmática (e desencan-

tada) da vida, que não acre-
dita na alma, que está cansa-
do que lhe perguntem como 
vai, que troca com o Joe do 
bar um “não és nada” a título 
de cumprimento, e que chega 
ao ponto de se virar para nós 
(para a câmara) mimoseando-
-nos por um par de vezes com 
um nada simpático “cabrões!”.

É este Lucky que habita 
uma espécie de terra de ne-
nhures desenhada à sua me-
dida, este corpo caminhando 
desconjuntado, esqueleto am-
bulante a desfazer-se, brôn-
quios esmagados por décadas 
de tabaco, que – fina ironia – 
dá ao filme com a sua alcunha 
(derivada do tempo em que 
servia na guerra como cozi-
nheiro) um tom western a que 
nem vai faltar a referência a 
esse arquétipo norte-ame-
ricano da virilidade, Mr. Jo-
hn Wayne, ele próprio. Mas é 
também este Lucky que, co-
mo quem não quer a coisa 
( John Carroll Lynch, aplau-
da-se, é muito discreto e só-
brio na forma como faz avan-
çar a narrativa), vai ousando, 
gradualmente, transformar 
o mau feitio de quem discu-
te com o televisor e pontapeia 
latas na rua, até aprender, a 
partir dos encontros que o 
quotidiano lhe suscita, a abra-
çar, a acolher, a cantar, a sor-
rir - e é sorrindo para nós que 
se despede, voltando depois 
as costas para desaparecer no 
horizonte do tal cenário de 
monumentais cactos com que 
sempre se confundiu.

Neste nível de leitura, o 
surrealista telefone vermelho 
de teclas (que acaba também 
ele por desaparecer ao deixar 
de ser necessário – este filme 
é mesmo um caso de múlti-
plos desaparecimentos) é o 
símbolo das dúvidas e da so-

lidão que Lucky carrega con-
sigo. Só ele fala: nunca sabe-
mos quem está do outro la-
do. Alguma coisa dirá, dado 
que, aqui e ali, o velho forne-
ce respostas. Aquele telefone 
é o além de Lucky, fraco pen-
so rápido da sua angústia, mas 
sugerindo que não podemos 
viver sem acreditar nalguma 
coisa ou em alguém. E, assim, 
a jornada espiritual deste tru-
culento nonagenário vai ga-
nhando forma, entre interro-
gações, partilhas, recordações 
da juventude e confissões pa-
ra um telefone que, doutra 
forma, seria objecto absoluta-
mente fora do contexto.

“Lucky” desenrola-se entre 
múltiplos amanheceres (não 
escapando a rotina matinal 
do velho, diariamente repe-
tida sem qualquer alteração), 
muitas baforadas de cigar-
ro, alguns bloody mary, quase 
nenhumas notícias (além do 
desaparecimento do cágado, 
que dá origem a um brilhan-
te monólogo do dono), pro-
blemas de palavras cruzadas 
tornados exercício espiritual 
e imensas e espirituosas tira-
das de filosofia existencial do 
velho, que possui uma espé-
cie de ambão para o dicioná-
rio – a sua bíblia: do realismo 
e da verdade à diferença que 
ele julga ver entre estar só e 
sozinho. 

Velho rezingão que talvez 
só encontre paralelo recen-
te no Walt Kowalski de “Gran 
Torino” (Clint Eastwood, 
2008), Lucky é todo este fil-
me e muito mais. Se de J. R. 
Ewing, o vilão da emblemá-
tica série “Dallas” se dizia nos 
80’s que era a personagem 
que todos amávamos odiar, 
deste Lucky bem se poderia 
dizer que é o velho que todos 
odiamos amar.
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[Igreja Viva] Neste Domingo 
a Igreja celebra o Dia Mundial 
dos Pobres. Qual é, actual-
mente, a situação da pobreza 
em Braga?
[Joana Lopes] Eu acho que 
a maior pobreza, neste mo-
mento, é a falta desta capa-
cidade de olharmos para as 
pessoas que precisam de nós. 
Acho que pobres somos to-
dos. A maior pobreza, nes-
te momento, é a solidão, aci-
ma de tudo, e o isolamento. 
Aquelas pessoas que nos pas-
sam ao lado e que nós não so-
mos capazes de reconhecer, 
que são invisíveis. E esta in-
visibilidade, esta ausência de 
rosto, para nós, é a maior po-
breza, e é um bocadinho is-
so que, para além dos apoios 
que vamos dando, tentamos 
colmatar aqui na Cáritas: dar 
rosto, dar voz e dar lugar a es-
tas pessoas que não têm lugar 
e que muitas vezes andam na 
rua de forma invisível. De-
pois, a nível monetário, sem 
dúvida que o maior factor 
neste momento são as ren-
das. As rendas têm aumenta-
do imenso e, para teres um 
bocadinho a noção, uma pes-
soa isolada que recebe o Ren-
dimento Social de Inserção – 
cerca de 180 euros por mês – 
tem grandes dificuldades por-
que neste momento é muito 
raro haver um quarto – sem 
falar em apartamentos – abai-

xo desse preço, o que impos-
sibilita que a pessoa consiga 
arrendar um quarto e susten-
tar a sua alimentação e outro 
tipo de gastos que possa ter. 
Temos casos de quartos que 
ficam a 200, 250 ou até 300 
euros, só o quarto, num apar-
tamento partilhado, o que 
torna completamente insus-
tentável a vida e o quotidia-
no  normal de qualquer pes-
soa. Não falando só de alguém 
que receba o RSI, ou um sa-
lário mínimo, mas mesmo de 
pessoas que têm salários di-
tos normais mas que, se tive-
rem que alugar, por exemplo, 
um apartamento a 500 eu-
ros... Por exemplo, no caso de 
uma família monoparental, 
uma mãe que receba um salá-
rio de 800 euros e que tenha 
que pagar um T1 a 500 euros, 
que é mais ou menos o pre-
ço que se pratica neste mo-
mento... Não é preciso fazer 
grandes contas. Quinhentos 
euros acrescidos das despesas 
de água, luz, gás e do carro, se 
o tiver... Ao fim do mês não 
resta grande dinheiro. De-
pois também vamos sentindo 
muito isso em medicação. As 
pessoas que não estão a traba-
lhar têm muitas vezes proble-
mas de saúde associados. Uti-
lizando novamente a referên-
cia de alguém que recebe o 
RSI e que tenha até que pagar 
um quarto: recebe 180 euros, 

aluga um quarto até relativa-
mente barato, de 150 euros, 
sobram 30 euros. Se já nem 
dá para comer, então pessoas 
que têm gastos em medica-
ção muitas vezes de 50 eu-
ros por mês, ou até que se-
jam os 30, ficam sem dinhei-
ro para mais nada. Aquilo que 
tentamos fazer aqui é ir com-
plementando, nunca dando 
apoios mensais para não cau-
sar dependência, mas tentan-
do sempre capacitar. Ou seja, 
ir apoiando de maneira a que 
a pessoa consiga depois gerir-
-se de acordo com aquilo que 
vai tendo, sendo que sabemos 
que muitas vezes é muito di-
fícil isso acontecer.

[Igreja Viva] O que é que faz 
falta fazer no combate à po-
breza em Braga e no país? 
Tanto no lado do acompa-
nhamento e da proximidade 
como do lado material...
[Joana Lopes] Voltando um 
pouco ao aspecto por onde 
te comecei a falar, falta por-
mos um rosto na pobreza. 
Falta não olharmos para a po-
breza como uma coisa lon-
gínqua, mas como uma coisa 
que nos está próxima, nunca 
nos esquecendo também des-
ta pobreza que muitas vezes é 
tão envergonhada, de pessoas 
que passam por nós e que nós 
não conseguimos identificar 
com a nossa ideia de pobreza. 
Eu disse inicialmente e volto 
a repetir: somos todos pobres. 
Enquanto nós não mudar-
mos isto do eles para nós, is-
to não vai mudar. Aquilo que 
vemos é que, mais do que ne-
cessidade económica, as pes-
soas têm necessidade de aten-
ção. E necessidade de ter um 
lugar. São pessoas que têm a 
refeição aqui – ela é servida 
entre as 16h30 ou 16h45 até 
às 18h, mas elas estão aqui às 
14h30, porque não têm outro 

lugar e porque vêm aqui para 
estarem com outras pessoas 
que conhecem daqui. Aqui 
acabam por ter a família, os 
amigos que muitas vezes não 
têm. Acho que lhes falta este 
amor. Num destes dias, nu-
ma conversa com um irmão 
do La Salle – uma comunida-
de da qual faço parte – ele di-
zia-me que nós somos todos 
icebergues. Porque só damos 
a conhecer uma pontinha de 
nós e o resto, aquilo que nos 
é estrutural, está tudo debai-
xo de água, bem escondido 
e bem congelado. E a pensar 
e a rezar sobre isto pensava 
que realmente só consegui-
mos conhecer alguém com 
o amor que é tão caracterís-
tico de Deus, que nos derre-
te e que nos toca de uma ma-
neira tão especial que faz com 
que nós, aos poucos, nos va-
mos mostrando, mostrando 
aquilo que realmente somos. 

A experiência que tenho tido 
com os nossos utentes é que 
realmente sou muito mais 
parecida com eles – que so-
mos todos muito mais pare-
cidos com eles do que aqui-
lo que realmente achamos. 
Porque aquilo que realmen-
te nos une e que nos faz se-
melhantes são as nossas fra-
gilidades. Nós alegramo-nos 
com coisas diferentes, não é? 
Com futebol, outros dão mais 
importância à família, outros 
gostam de moda, mas as nos-
sas fragilidades, as nossas in-
seguranças, os nossos medos, 
são todos muito parecidos. Is-
so une-nos de uma maneira 
muito especial. 

[Igreja Viva] E a nível 
material? 
[Joana Lopes] A propósito 
do que é preciso fazer a nível 
material, nós só podemos aju-
dar na medida em que somos 

Em antecipação do terceiro dia mundial 
dos pobres, NESTE DOMINGO, O Igreja 
vIVA ENTREVISTOU JOANA LOPES, DA CÁRITAS 
ARQUIDIOCESANA DE BRAGA, que EXPLICOU como 
A ACÇÃO DA INSTITUIÇÃO vai para além do mero 
apoio material. A oração de rua, a completar 
um ano, é uma das formas da cáritas de dar 
rosto à pobreza.

ENTREVISTA

“FALTA PORMOS UM 
ROSTO NA POBREZA”
JOÃO PEDRO QUESADO (TEXTO E FOTOS)
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ajudados, porque tudo aquilo 
que nós fazemos é provenien-
te de donativos. Se nós po-
demos ter estes resultados e 
apoiar estas pessoas, é porque 
temos pessoas que nos dão 
estes donativos, também. Por 
esta altura temos a operação 
“10 Milhões de Estrelas – Um 
Gesto pela Paz”, em que 65% 
das verbas angariadas com a 
venda das Velas da Paz rever-
terão para o apoio nas despe-
sas relacionadas com a saú-
de de quem é acompanhado 
na Cáritas Arquidiocesana de 
Braga. Os restantes 35% serão 
aplicados na iniciativa “Cári-
tas ajuda Moçambique”, no-
meadamente através do apoio 
às vítimas das cheias e do Ci-
clone Idai. Aqui, mais impor-
tante que o dinheiro, é que ao 
comprar a vela e ao acendê-la 
na noite de Natal, estamos a 
unir-nos a todas as pessoas e 
famílias que também o fazem 
e acima de tudo aos valores 
da paz, da solidariedade e da 
reconciliação. Mas agora, por 
exemplo, estamos num mo-
mento muito complicado a 
nível de géneros alimentares. 
Isto porque nós temos uma 
afluência muito grande na al-
tura do Natal, e graças a Deus 
que temos, recebemos dona-
tivos de escolas, de pessoas 
individuais que nos trazem 
coisas cá, de paróquias, mas as 
coisas vão acabando. E, nes-
te momento, quem vier aqui 
buscar comida já não leva a 
mesma coisa que outra pes-
soa que veio na altura em que 
temos muita coisa. Não se tra-
ta de dar tudo quando temos 
quantidade – há quantidades 
definidas de acordo com o ta-
manho do agregado familiar 
–, mas quando as coisas co-
meçam a acabar, nós damos 
aquilo que temos. O que de-
pois se torna muito compli-
cado porque, se não temos 
atum ou não temos salsichas, 
não podemos dar. Para nós é 
muito importante, também, 
mostrar aquilo que fazemos, 
porque quando nós sabemos 
o real impacto do apoio que 
nós demos, ou da ajuda que 
nós demos, isso também nos 
toca de forma diferente.

[Igreja Viva] Está a fazer um 
ano que a Cáritas de Braga 
iniciou a oração de rua, sem-
pre nas segundas quartas-fei-
ras de cada mês. De onde par-
tiu esta ideia?
[Joana Lopes] A ideia foi ins-
pirada na oração com os sem-
-abrigo que acontece no Por-
to, todos os meses, na primei-
ra Quarta-Feira de cada mês. 
O que acontece é que ao en-

Esta oração surgiu 
desta necessidade 
de ir ao encontro do 
outro. Porque é que 
têm sempre que ser 
os pobres a ir ao 
encontro da Igreja e 
não pode ser a Igreja 
a abrir-se a eles?

trar aqui, todos os dias, vemos 
os nossos utentes aqui. E co-
meçamos a questionar o que 
é que lhes podemos dar mais. 
Que fome é esta que não se 
sacia só com esta refeição? E 
até que ponto estamos a cum-
prir o nosso papel na sua to-
talidade dando só esta refei-
ção? O que é que podemos 
dar mais e, acima de tudo, o 
que é que Jesus faria? E en-
tão surgiu este ‘porque não?’. 
Há uma frase que repito mui-
tas vezes que é ‘sem propos-
ta não há resposta’. E às ve-
zes nós queremos ter respos-
tas mas não temos a propos-
ta. E então pensamos ‘porque 
não?’. Lembro-me perfeita-
mente da primeira oração 
que fizemos. Nós divulgamos 
por todas as instituições, pelos 
nossos utentes, mas o objec-
tivo não é ser para os nossos 
utentes, é ser para todos, para 
a comunidade em geral, mas 
não fazíamos a menor ideia 
de quem viria. E eu lembro-
-me de estarmos junto às es-
cadas da Igreja de Santa Cruz 
e lembro-me de ver a primei-
ra pessoa a chegar, de respi-
rar fundo e de pensar que já 
tinha valido a pena. É muito 
bonito ver a maneira como a 
oração cresceu, como do na-
da, de uma insegurança e de 
um porque não nasce uma 
coisa tão bonita que... Tens 
de ver! É de Deus. É daqueles 
momentos, é daquelas coisas 
que te fazem sentar e pergun-
tar como é que eu não hei-de 
acreditar em Deus. Com is-
to, como é que eu posso não 
acreditar? Ele dá-me tantas 
provas, Ele tem gestos tão 
concretos e está presente em 
tantas pessoas e tantas coi-
sas que como é que é possí-
vel não acreditar? Esta oração 
surgiu desta necessidade de 
ir ao encontro do outro. Por-
que é que têm sempre que ser 
os pobres a ir ao encontro da 
Igreja e não pode ser a Igreja 
a abrir-se a eles? Alguns deles 
disseram-nos que, depois da 
morte de um familiar, acha-
vam que nunca mais conse-
guiam voltar a uma igreja mas 
como a oração é na rua, con-
seguem ultrapassar essa bar-
reira. Com uma coisa mui-
to simples que não passa de 
um pequeno momento de 
reflexão, um gesto de parti-
lha e um lanche final parti-
lhado, com algum chá, umas 
bolachas, aquilo que formos 
conseguindo... E assim con-
seguimos fazer família. É pa-
ra todos, não é só para os po-
bres ou para os sem-abrigo, é 
uma oração na rua para quem 
quiser estar. E só pode vir de 

Deus. Não vem da Cáritas, 
vem de Deus. Muitas vezes 
não temos a possibilidade de 
estar com eles durante os dias 
de trabalho, eu passo a correr 
enquanto eles estão na sala de 
espera, passo para um lado e 
para o outro, mas não estou. 
Eles vêm a “Dra. Joana”, não 
vêm a Joana. E ali, na oração, 
estamos todos como somos.

[Igreja Viva] Iniciaram tam-
bém um programa chamado 
+Próximo. Qual é o objectivo 
do programa?
[Joana Lopes] O +Próximo é 
uma programa de formação e 
capacitação de grupos sócio-
-caritativos nas paróquias. O 
que acontece é que nós temos 
consciência que, por exemplo, 
a Arquidiocese de Braga não é 
só a cidade de Braga. Temos a 
Póvoa de Varzim, Esposende, 
Celorico, e eu tenho noção 
que uma pessoa de Celorico 
não consegue vir à Cáritas pe-
dir ajuda. Nem a Cáritas con-
seguiria ajudar toda a gente, 
ou teria capacidade para aju-
dar toda a gente que nós sa-
bemos que precisa. Este pro-
grama foi criado e pensado 
para que, em cada paróquia, 
possa haver alguém que te-
nha este cuidado e esta aten-
ção, para que a Cáritas possa 
ter olhos e ouvidos em todo o 
território nacional e para que 
existam pessoas – neste caso, 
os elementos destes grupos 
sócio-caritativos – que pos-
sam, dentro das suas possi-
bilidades, irem estando aten-
tos à necessidade do outro e 
também possam ir colmatan-
do as necessidades de algu-
ma maneira. Que, mais uma 
vez, podem não ser comida, 
roupa ou algum tipo de con-
tas para pagar, mas pode ser, 
por exemplo, um idoso isola-
do que precise de companhia, 
ou que precise de apoio para 
ir ao hospital, ou à farmácia, 
ou algum tipo de coisas deste 
género. Cada paróquia é uma 
paróquia e cada necessidade é 
uma necessidade. O objectivo 
não é dar algo já feito para ser 
implementado e ver no que 
dá, é que as pessoas se pos-
sam interrogar e possam criar 
algo há medida da sua paró-
quia – o que temos noção que 
é difícil porque, normalmen-
te, quem se compromete são 
sempre as mesmas pessoas. 
(...) Mas mais do que fazer pa-
ra os pobres, é fazer com eles. 
Não há fórmulas nem pessoas 
iguais. Mesmo que nos fe-
chem a porta, não podemos 
desistir e temos que continuar 
a lutar não pelo outro, nem só 
por nós, mas por todos.
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LITURGIA da palavra

LEITURA I 2 Sam 5, 1-3
Leitura do Segundo Livro de Samuel 
Naqueles dias, todas as tribos de 
Israel foram ter com David a Hebron e 
disseram-lhe: “Nós somos dos teus ossos 
e da tua carne. Já antes, quando Saul era o 
nosso rei, eras tu quem dirigia as entradas 
e saídas de Israel. E o Senhor disse-te: 
«Tu apascentarás o meu povo de Israel, tu 
serás rei de Israel»”. Todos os anciãos de 
Israel foram à presença do rei, a Hebron. 
O rei David concluiu com eles uma aliança 
diante do Senhor e eles ungiram David 
como rei de Israel.   

Salmo responsorial
Salmo 121 (122), 1-2.4-5 (R. cf. 1)     
Refrão: Vamos com alegria para a casa 
do Senhor.

LEITURA II Col 1, 12-20 
Leitura da Epístola do apóstolo 
São Paulo aos Colossenses
Irmãos: Damos graças a Deus Pai, 
que nos fez dignos de tomar parte na 
herança dos santos, na luz divina. Ele 
nos libertou do poder das trevas e nos 
transferiu para o reino do seu Filho 
muito amado, no qual temos a redenção, 
o perdão dos pecados. Cristo é a imagem 
de Deus invisível, o Primogénito de toda 
a criatura; Porque n’Ele foram criadas 
todas as coisas no céu e na terra, visíveis 
e invisíveis, Tronos e Dominações, 
Principados e Potestades: por Ele e 
para Ele tudo foi criado. Ele é anterior 
a todas as coisas e n’Ele tudo subsiste. 
Ele é a cabeça da Igreja, que é o seu 
corpo. Ele é o Princípio, o Primogénito 

“Salvou os outros”

itinerário ATITUDE
Orar

restaura a comunhão ferida pelo pecado, 
salva a humanidade, abençoa a todos 
com a plenitude da paz.

“Salvou os outros”
Há um momento único no relato segundo 
Lucas próprio da Solenidade de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo 
(Ano C): Jesus está presente, mas em 
silêncio; são outros que falam dele e, à 
exceção daquele que designamos de 
«bom ladrão», todos provocam a tentação 
de quebrar o vínculo de confiança no Pai. 
Estes representam os que, ao longo da 
história, não entende(ra)m a missão de 
Jesus Cristo: “Salvou os outros”!
“Por três vezes Jesus é ridicularizado 
como Messias e por três vezes os seus 
adversários o desafiam a salvar-se a si 
mesmo, quase como se a capacidade de 
subtrair-se à cruz, de salvar a própria vida, 
fosse para eles o selo da autenticidade 
da messianidade. Ao contrário, é 
exactamente a auto-salvação aquilo que 
é impossível no espaço cristão, aquilo que 
contradiz radicalmente a salvação cristã. 
[…] Pôr a salvo a própria vida é a grande 
tentação, à qual Jesus se opôs já durante 
as tentações inaugurais do seu ministério. 
E é a tentação perene do cristão e da 
Igreja. De facto, vale também para a Igreja 
a afirmação de Jesus de que quem se 
procurar a si mesmo, quem quiser salvar-
se a si mesmo, ou melhor, quem faz de si 
mesmo um fim, o seu fim, se perde a si 
próprio” (Luciano Manicardi).
Jesus Cristo não quis ser um rei como os 
outros. Não exerce um governo à maneira 
dos reis deste mundo, que se servem 
dos seus súbditos para alcançar os seus 
intentos. Jesus Cristo é um rei que se 
coloca ao serviço do seu povo, dá a vida 
pelos seus, por amor.
A realeza manifesta-se na surpresa e no 
escândalo da cruz. É esse o grande sinal 
que nos aponta a plenitude do serviço, 

de entre os mortos; em tudo Ele tem 
o primeiro lugar. Aprouve a Deus que 
n’Ele residisse toda a plenitude e por Ele 
fossem reconciliadas consigo todas as 
coisas, estabelecendo a paz, pelo sangue 
da sua cruz, com todas as criaturas na 
terra e nos céus.     
    
EVANGELHO Lc 23, 35-43
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas
Naquele tempo, os chefes dos judeus 
zombavam de Jesus, dizendo: “Salvou 
os outros: salve-Se a Si mesmo, se é o 
Messias de Deus, o Eleito”. Também os 
soldados troçavam d’Ele; aproximando-
se para Lhe oferecerem vinagre, diziam: 
“Se és o Rei dos judeus, salva-Te a 
Ti mesmo”. Por cima d’Ele havia um 
letreiro: “Este é o Rei dos judeus”. 
Entretanto, um dos malfeitores que 
tinham sido crucificados insultava-O, 
dizendo: “Não és Tu o Messias? Salva-
Te a Ti mesmo e a nós também”. 
Mas o outro, tomando a palavra, 
repreendeu-o: “Não temes a Deus, tu 
que sofres o mesmo suplício? Quanto 
a nós, fez-se justiça, pois recebemos 
o castigo das nossas más acções. Mas 
Ele nada praticou de condenável”. E 
acrescentou: “Jesus, lembra-Te de Mim, 
quando vieres com a tua realeza”. Jesus 
respondeu-lhe: “Em verdade te digo: 
Hoje estarás comigo no Paraíso”.   

REFLEXÃO

O Senhor está sentado como Rei eterno; 
O Senhor abençoará o seu povo na paz.  
Salmo 28, 10-11 

O Senhor, Rei eterno, não exerce o seu 
poder de maneira triunfalista, como 
os poderosos deste mundo. Pelo dom 
total de si mesmo, reconcilia o Universo, 

da entrega aos outros, por amor. É na 
cruz que se revela o Messias, o Cristo, o 
Ungido que vem trazer a salvação a todo o 
Universo.
A cruz mostra-nos o caminho do discípulo 
missionário chamado a dar a vida no 
serviço aos outros. É a maior prova de 
amizade e de amor.
Este Domingo convida-nos a dirigir o 
nosso olhar para Jesus Cristo suspenso na 
cruz. É um exercício de contemplação que 
se torna também numa oportunidade para 
fazer uma avaliação autêntica do nosso 
discipulado ao longo do ano.

Orar
Os discípulos do Crucificado, na oração e 
contemplação, colocam-se também sob a 
proteção de Maria, para serem no mundo, 
“sentinelas da madrugada que sabem 
contemplar o verdadeiro rosto de Jesus 
Salvador, aquele que brilhou na Páscoa, e 
descobrir novamente o rosto jovem e belo 
da Igreja, que brilha quando é missionária, 
acolhedora, livre, fiel, pobre de meios e 
rica no amor” (cf. Nota Pastoral para o Ano 
Missionário…, 10).

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

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: 
“Celebremos este Ano Missionário «sob 
a protecção de Maria, para que sejamos 
no mundo sentinelas da madrugada que 
sabem contemplar o verdadeiro rosto de 

Cristo rei Solenidade

CONCRETIZAÇÃO: Num lugar central, com destaque, fica o 
Evangeliário aberto, envolvido por flores. De um lado terá um 
Crucifixo e do outro o Círio Pascal.
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“Salvou os outros”

Jesus Salvador, aquele que brilhou na 
Páscoa, e descobrir novamente o rosto 
jovem e belo da Igreja, que brilha quando 
é missionária, acolhedora, livre, fiel, 
pobre de meios e rica no amor»”.

[Todos] Deus, nosso Pai, nós te 
agradecemos por nos reunires em 
comunidade e nos chamares a servir-
te como teus discípulos missionários. 
No encontro pessoal com o teu Filho, 
Jesus Cristo, tu nos capacitas para a 
grande missão de evangelizar e semear 
esperança no coração do mundo. Envia 
o teu Espírito Santo para nos guiar no 
discernimento da tua vontade para a 
renovação espiritual da Arquidiocese de 
Braga. Ao usarmos os nossos dons para 
te servir, dá-nos força, coragem e uma 
visão clara.
Confiamos a nossa Arquidiocese, 
suas paróquias e comunidade sao 
cuidado de Santa Maria, nossa mãe e 
padroeira. Pedimos a sua intercessão e 
orientação, enquanto nos esforçamos 
por dar testemunho do Evangelho e 
construir uma paróquia cheia de alegria 
e esperança. Ámen.

(Oração para pedir a Renovação 
Paroquial)

Ser comunidade missionária
1. Homilia
. É Rei. Não há quem seja capaz, do alto 
da Cruz e em pleno sofrimento atroz, de 
oferecer a Misericórdia, o Perdão, o Amor, 
como este Rei. Ele que é o Ungido de Deus! 
Aquele que é O bendito do Pai, o Seu rosto 
Divino. Neste momento, Jesus, O Cristo,  
apresenta-nos o Seu lado Divino e belo, a 
Sua Missão mais terna e mais profunda: 
aceitar até à morte cumprir a vontade do 
Pai! Por isso, hoje é Rei!
. É Homem. Fala como cada um de nós, 
sente a dor da carne que foi torturada, 
incessantemente, e estremece de dor... 
Aguarda em silêncio e decerto pensa: 
“Meu Deus, onde está a Tua Justiça?” 
Mas a Sua Missão como homem é Ser 
Modelo de Fé e abrir caminhos que nos 
levem ao encontro profundo com o Pai. 
Por isso, aceita... e ao aceitar ter Deus 
como único Senhor, perdoa...
. É Aquele que vem e nos enche de 
coragem e de Amor eterno. É Aquele nos 
promete o Paraíso, se formos capazes de 

pedir o Perdão. É o que parte, todos os 
dias, em Missão e anuncia a Misericórdia 
do Pai. É a Cabeça da Igreja que faz 
de cada um de nós os Seus amados 
membros, porque quer precisar de cada 
um de nós, para semearmos um mundo 
mais justo, mais belo, mais ao jeito de 
Deus, nosso Criador, nosso Pai! É Luz, é 
Esperança, é amor profundo! É o Senhor, 
nosso Rei!

2. Envio missionário
V. Ide, o Pai que ungiu o Rei David quer 
fazer com cada um de nós uma aliança de 
Amor.
R. Ámen.
V. Ide, o Filho que é o Rosto visível de 
Deus Misericordioso trará a redenção no 
caminho da Sua Igreja.
R. Ámen.
V. Ide, o Espírito Santo será a luz que vos 
guia até ao Paraíso...
R. Ámen. 

Oração universal
Irmãos e irmãs: unidos a todos os 
cristãos do Oriente e do Ocidente, 

voltemo-nos para Deus com humildade 
e peçamos pela Igreja e pelo mundo, 
cantando:
R. Senhor, venha a nós o vosso reino.

1. Pela santa Igreja e pelos seus pastores, 
pelos cristãos de todos os continentes e 
nações, e pelos Judeus, Muçulmanos e 
descrentes, cantemos. 

2. Por todos os homens pelos quais 
Cristo morreu, por aqueles que O 
insultam e desprezam e por todos os que 
na cruz chamam por Ele, cantemos. 

3. Pelos que detêm autoridade neste 
mundo, pelos povos que estão em guerra 
e passam fome e pelas vítimas do ódio e 
da violência, cantemos. 

4. Por aqueles que vivem longe de Deus 
e pelos que abrem o coração à voz de 
Cristo, que lhes promete o perdão e o 
Paraíso, cantemos. 

Sugestão de cânticos
— Entrada: O Cordeiro que foi imolado – A. 
Cartageno
— Glória: Glória a Deus nas alturas – F. Silva
— Apresentação dos dons: Glória a Jesus Cristo – 
Az. Oliveira
— Comunhão: Lembra-Te de mim, Senhor  – F. Silva
— Final: Cristo vence – A. Kunc

Eucologia
Orações presidenciais: Orações próprias da 
Solenidade de Cristo Rei (Missal Romano, 
428-429)
Prefácio: Prefácio próprio da Solenidade 
(Missal Romano, 429)
Oração Eucarística: Oração Eucarística III 
(Missal Romano, 529ss)

Viver na esperança
Vamos! É urgente aceitar a Missão de Batizados e 
anunciar o Reino de Paz, de Justiça e de Amor que 
Jesus, o único e verdadeiro Rei, nos oferece do alto da 
Cruz. Vamos ser Esperança, especialmente, na vida de 
cada jovem que espera a redenção. 

A versão completa do subsídio litúrgico encontra-se
disponível em www.arquidiocese-braga.pt/liturgia/
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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

Os textos reunidos nesta colectânea 
versam sobre a participação de Jesus no 
quotidiano das nossas vidas que, à luz da 
Fé católica, começou no Natal.
Seguindo as grandes festas do ano 
litúrgico, eles mostram-nos e convidam-
nos a viver o Natal ao longo de todo o 
ano e acendem, com humor, criatividade 
e perspicácia, luzes que nos levam a 
reflectir melhor sobre a real vida de Deus 
nas nossas vidas, cuja suprema presença é 
a Eucaristia.

* Na entrega deste cupão. 
Campanha válida de 14 a 21 de Novembro de 2019.

João César 
das Neves  
Natal todo o 
ano

15€
10% 
Desconto

O Ser Igreja entrevista esta semana 
José Carlos Miranda, docente da 
Universidade Católica em Braga.

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

Domingo, das 10h00 às 11h00

Agenda

ESPAÇO VITA
ESPAÇO VITAENTENDER AUTISMO 18H00 

14
NOV

ESPAÇO VITA
ESPAÇO VITARITMO TRÓPICO(TEATRO) 17H00

17
NOV

ESPAÇO VITA
ESPAÇO VITAMODO VOOGUILHERME GEIRINHAS 22H00

22
NOV

Seminários organizam vigílias de oração 
pelos seminários

Nova biblioteca em aveiro homenageia  
D. António Francisco dos Santos

Os seminários da Arquidioce-
se de Braga estão a preparar 
duas vigílias de oração pelos 
seminários. As vigílias decor-
rem esta Sexta, dia 15 de No-
vembro, às 21h15 em Braga 
– na Igreja de S. Paulo, do Se-
minário Conciliar – e na próxi-
ma Sexta, dia 22, também às 
21h15, na Igreja Matriz de Vila 
Verde.
Organizadas a propósito da 
Semana de Oração pelos Se-
minários – que decorre desde 
o dia 10 e vai até ao dia 17 de 
Novembro –, as vigílias pro-
curam “interpelar a comuni-
dade, chamada pelo baptismo 
à fundamental e universal vo-
cação à Santidade, possibili-
tando, ao mesmo tempo, uma 
especial e renovada sensibi-
lização para a centralidade e 
importância fulcral da dimen-
são vocacional da vida”.

Vai ser inaugurada hoje, às 21 
horas, uma nova biblioteca na 
Diocese de Aveiro. Nomeada 
“Biblioteca D. António Francis-
co dos Santos”, o serviço tra-
duz-se numa homenagem ao 
antigo bispo de Aveiro.
Integrado no Seminário de Santa 
Joana Princesa, daquela diocese, 
a biblioteca irá conter todo acer-
vo do seminário e estará aberta 
ao público geral.
A cerimónia de abertura conta 
com uma visita ao espaço após 
a apresentação do livro “Cami-

Vila Verde recebe a segun-
da das vigílias por ser o ar-
ciprestado que acolhe, este 
ano, as celebrações da Se-
mana de Oração pelos Se-
minários na Arquidiocese de 
Braga.

nhando com Dom António Fran-
cisco – A propósito de um mo-
numento em Tendais”. A publi-
cação é da autoria de Bernardo 
Almeida, docente na Faculdade 
de Teologia da Universidade Ca-
tólica Portuguesa, no Porto.
D. António Francisco dos San-
tos foi bispo auxiliar de Braga 
entre 2004 e 2006, sendo de-
pois bispo de Aveiro até à sua 
nomeação como bispo do Por-
to, em Fevereiro de 2014. Fale-
ceu no Porto a 11 de Setembro 
de 2017.


