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papa diz que indígenas 
são "memória viva" do 
"cuidar da casa comum"

O Santo Padre defendeu, na floresta 
amazónica e diante mais de quatro 
mil indígenas, que é necessário 
“romper com o paradigma histórico 
que considera a Amazónia como uma 
despensa inesgotável dos Estados”. 
Francisco apontou as ideologias 
extractivas e as pressões de grandes 
interesses económicos como alguns dos 
culpados pela destruição da natureza. 
E perante a ameaça à cultura e estilo de 
vida dos indígenas, afirmou: “Vós sois 
memória viva da missão que Deus nos 
confiou a todos: cuidar da casa comum”.

papa pede fim da 
"praga" do femicídio  
e violência de género

Durante a sua passagem pelo Peru, o 
Papa Francisco pediu o fim da “praga” 
do femicídio e de todos os tipos de 
violência de género, que conferem à 
América Latina o rótulo de local mais 
violento do mundo para as mulheres. 
“Muitas são as situações de violência 
que ficam silenciadas por trás de tantas 
paredes. Convido-vos a lutar contra 
esta fonte de sofrimento pedindo que 
se promova uma legislação e uma 
cultura de repúdio a todas as formas de 
violência”, apelou o Pontífice, perante 
milhares de pessoas.

frança. igrejas 
cristãs incentivam 
"conversão ecológica"

O Conselho das Igrejas Cristãs em 
França, constituído por católicos, 
protestantes e ortodoxos, criou 
a etiqueta “Igreja Verde”, para 
encorajar as comunidades à 
“conversão ecológica”. Através do site 
“egliseverte.org”, lançado na passada 
quinta-feira, cada paróquia poderá 
responder a um conjunto de questões 
que resultarão num eco diagnóstico, que 
facilitará o caminho para a “conversão 
ecológica”. Cerca de 15 comunidades em 
França já receberam a etiqueta “Igreja 
Verde”, fruto das suas práticas ecológicas.

dR reuters I Henry Romero

PAPA FRANCISCO
@pontifex_pt

21 de Janeiro de 2018
Não perca tempo a mascarar o seu 
coração, preencha sua vida com o 
Espírito Santo!

19 de Janeiro de 2018
Que Tu sejas louvado, Senhor, 
por esta obra maravilhosa dos 
povos amazónicos e por toda a 
biodiversidade que essas terras 
possuem!

D. JORGE ORTIGA
@djorgeortiga

19 Janeiro de 2018
Quem é que Jesus chama a si? 
Quem são os apóstolos? Aqueles 
que experimentam o quotidiano de 
Deus.

Reuters I Vincenzo Pinto I Pool

IGREJA UNIVERSAL

Quando se fala de colaboração com os 
leigos na vida da Igreja fala-se sobretudo 
de mulheres. São elas, com efeito, em 
grandíssima maioria, a desenvolver 
tarefas de ajuda e assistência ao clero, 
dos trabalhos domésticos ao catecismo. 
E ainda para mais é só como leigas 
que as mulheres se relacionam com a 
instituição eclesiástica. Nunca tinha 
pensado nisso, mas quando, no fim do 
Sínodo sobre a família, me pediram para 
tomar lugar na fotografia de recordação 
com o Papa – os leigos no Sínodo –, 
vi junto a mim as poucas religiosas 
convidadas. Perante o meu espanto, 
recordaram-me que elas também são 
leigas.
As mulheres, portanto, em todo o 
papel de colaboração com a instituição 
eclesiástica, são leigas, e precisamente 
por isso representam o coração do 
problema. Ou seja, é a relação com 
elas que define – tirando poucas 
excepções – a relação entre o clero e 
os leigos. É precisamente daqui que 
deriva a fragilidade da sua presença 
na comunidade católica? Este é um 
problema que não é desacertado 

colocar-se: só enfrentando a questão 
da colaboração com as mulheres, 
efetivamente, é possível sair do modelo 
paternalista, e quase sempre sufocante, 
ainda prevalecente na Igreja.
Os leigos são bem vistos, realmente, 
se se ocupam de voluntariado, talvez 
até de funções de administração, mas 
muito menos se pretendem intervir em 

âmbitos considerados “altos”, como a 
transmissão da fé ou a preparação de 
homilias, a organização de encontros 
não apenas culturais, mas também 
aprofundamentos de género espiritual, 
discussões sobre temas teológicos que 
não sejam controlados pelo clero. E isto 
acontece, inclusive, em assuntos que 
requerem a ajuda de peritos leigos, como 

As leigas não existem só para obedecer

lucetta scaraffia 
responsável pelo suplemento Donne Chiesa Mondo 
do jornal L’Osservatore Romano 

da
cs

a bioética. Em geral, tende-se a extinguir 
toda a possibilidade de discussão e de 
confronto, e portanto de pensamento, a 
favor de decisões já tomadas.
Neste contexto, não é de espantar que 
sejam quase só as mulheres – mas não 
por muito tempo, porque não se vê uma 
substituição dos voluntários actuais – a 
aceitar uma relação tão desigual sem a 

possibilidade de procurar alternativas. 
Em muitos ambientes católicos tem-se a 
sensação de que já ficam contentes por 
terem sido promovidas de domésticas 
a professoras, mas esta condição está 
para acabar: as jovens não têm qualquer 
intenção de desenvolver colaborações 
tão pouco apreciadas, de trabalhar 
para uma comunidade que não parece 

interessada em escutá-las, mas só em 
utilizá-las como executantes obedientes. 
Não é por acaso que estão a diminuir tão 
dramaticamente as vocações religiosas 
femininas, em particular as de vida 
activa.
Como farão os sacerdotes sem estas 
preciosas ajudantes? É uma pergunta 
que nos devemos colocar, antes que 
a situação se precipite. Até porque, 
numa comunidade paroquial, a voz das 
mulheres pode levar um contributo 
essencial para dar calor às relações 
humanas, para fazer compreender ao 
clero o que acontece no exterior de 
um mundo que, tendencialmente, é 
auto-referencial, para imaginar novas 
iniciativas e para reflectir sobre temas 
como a família, a sexualidade, os jovens.
Ouvindo as homilias, tem-se a certeza 
de que os sacerdotes ignoram os livros, 
muitos e muito interessantes, escritos 
por mulheres nos últimos anos: em 
grande parte livros de exegese com 
perspectivas novas, que contribuem 
para tornar vivo o comentário dos 
Evangelhos. As leigas – que representam 
o núcleo central dos leigos – não existem 
só para obedecer. E é bom darmo-nos 
conta disso.

*artigo de Lucetta Scaraffia, publicado no jornal 
L' Osservatore Romano, a 16-01-2018. Tradução 
do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura 
(SNPC).
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via sacra 

Teologia simplificada
1

A expressão “Via Sacra” 
designa caminho sagrado; 
evoca o caminho seguido 
por Jesus desde o pretório 
de Pilatos à Sua sepultura, 
depois da morte no Calvário. 

A trajectória percorrida por Ele 
tornou-se protótipo de todas as 
caminhadas percorridas pelos 
homens de todos os tempos por  
Ele redimidos. 
A Via Sacra, como piedoso 
exercício, foi sobretudo pregada 
pelos Franciscanos que dela 
deixaram ampla prática nas 
Missões de meados do século XX. 
Terá sido muito difundida a partir 
do século XVIII, particularmente 
pelo insigne pregador franciscano 

S. Leonardo de Porto Maurício 
(1676-1751): devoto da Virgem 
Maria e do Santíssimo Sacramento, 
a ele se deve a primeira Via Sacra no 
Coliseu romano e incentivou-a em 
todas as igrejas onde pregou.

2    Ao longo da História, a Tradição 
da Igreja foi incorporando nela 
14 estações: alguns passos de 

Jesus narrados nos Evangelhos e 
outras cenas que a Tradição lhes 
foi assimilando. A sua estrutura 

tradicional não é toda baseada nos 
Evangelhos e, no nosso tempo, o 
Papa João Paulo II introduziu- 
-lhe alguns passos bíblicos que a 
Tradição não contemplava. Ainda 
hoje é celebrada em Sexta-Feira 
Santa pelos Papas no Coliseu 
romano, atraindo o devoto olhar de 
muitos cristãos (porque transmitida 
pelos Meios de Comunicação 
Social).

3
O piedoso exercício comporta 
uma encenação variável, sendo 
a mais habitual a de uma Cruz 

levada de escassos metros em 
escassos metros, ladeada ou não 
de velas acesas, parando quatorze 
vezes ao longo do percurso feito 

no interior de uma igreja. Muitas 
aldeias fazem-na também nos  
adros ou pelos caminhos da aldeia, 
onde cruzes de pedra lembram 
cada estação. Desde os anos 80, 
é habitualmente encenada por 
gente mais jovem, fazendo teatro 
das estações que mais se prestam 
à encenação. As Vias Sacras jovens 
interpelam muitos forasteiros 
e integram gerações. Fazem-se 
sobretudo em tempo de Quaresma, 
o tempo mais propício para a 
lembrança dos passos de Jesus.

4
A Via Sacra “é a síntese de 
várias devoções nascidas na 
Idade Média”: as demandas de 

peregrinação à Terra Santa, onde 
se visitavam e ainda se visitam os 
lugares da paixão do Senhor; “as 
quedas de Cristo” na memória 
dos padecimentos nas quedas 
da via dolorosa; a “Via Matris” 
(caminho da Mãe) na memória 
das encruzilhadas dolorosas e 
sofredoras de Maria; “as sete dores 
da Maria”, recordando os encontros 
com seu Filho; e outros encontros 
com circunstantes da via dolorosa 
de Cristo: tantas piedosas devoções 
que, conjugadas, constituem o 
caminho sofredor da Cruz (DPPL, 
132). 

Esta devoção tem hoje um sentido 
espiritual muito enraizado. “Admite 
grande flexibilidade de textos e 
temas (…) e permite uma enorme 
adaptação à espiritualidade de 
cada grupo” (SNL, 598). Hoje, 
assiste-se à “tendência para 
acentuar as estações com raiz 
evangélica”, que permite mais 
inovação na encenação própria a 
cada comunidade e sobretudo mais 
adequada às gerações jovens. O 
texto de base presta-se a múltiplas 
interpretações.
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flávia barbosa
Fotos: filipa correia e susana vilas boas

África e os livros são 
as duas paixões de 
Susana Vilas Boas 
desde que se lembra. 
Depois de cinco anos 

em missão na República Centro-
Africana a concretizar um 
sonho, regressou para abraçar 
novo desafio. Licenciou-se em 
Teologia, concluiu o Mestrado 
com a tese "O amor que salva" 
e tem agora o Doutoramento 
entre mãos. Entre o trabalho e 
os livros, "desistir não é opção". 

Como foi a sua infância?
Nasci em Famalicão. Uma infância 
perfeitamente normal, com a 
consciência clara de toda a gente na 
família que a única fanática por livros 
era eu. Ao nível da religião e catequese 
eu era a menina bem-comportada… 
Recordo-me de ouvir a catequista que 
me estava a orientar para a primeira 
comunhão fazer queixa à minha mãe, 
de dizer que gostava muito de mim 
,mas que não me queria ter no grupo 
dela. E a minha mãe chocada porque 
ninguém lhe dizia mal da criança. “É 
que ela faz perguntas difíceis!” (risos). 
Ela não sabia o que responder, olhava 
para mim e percebia que eu sabia a 
resposta. Via claramente que eu a estava 
a provocar. (…) E pronto, assim foi, uma 
infância muito marcada por leituras e 
questionamentos.

mais pobre do mundo, uma realidade 
que cá em Portugal não era muito 
conhecida porque os Combonianos 
portugueses não estavam lá. Um sítio 
em que não havia uma comunidade de 
sacerdotes na paróquia, eram os leigos… 
E eu com 24 anos! Lá fui. As opiniões 
dividiam-se, havia quem achasse que 
devido ao meu feitio daí a dois ou três 
meses estaria de volta, havia quem 
achasse que precisamente por ser 
assim ia aguentar-me e ia meter o país 
no  registo do mapa português (risos). 
Graças a Deus esses últimos tinham 
razão.

Esteve em missão cinco anos. O 
voluntariado de longa duração foi 
sempre um objectivo?
Havia alguns princípios dos quais eu não 
queria abdicar. Primeiro, não partiria 
para as missões, para qualquer parte 
do mundo que fosse, por dinheiro. 
Estava completamente fora de questão. 
E isso eliminava logo uma série de 
possibilidades, mesmo ao nível das 
Organizações não-Governamentais, 
que têm um voluntariado financiado 
em grande parte das situações. 
Existem outras em que não será tanto 
assim, mas existe toda uma vertente 
económica muito grande. Eu não queria 
isso para mim, então partir debaixo 
da alçada de alguma congregação 
religiosa que trabalhasse ao nível do 
laicado missionário seria a opção 
correcta. Fui então com os Leigos 
Missionários Combonianos, que têm 
esta particularidade de serem muito 
autónomos, uma boa opção para mim. 
Outra questão importante para mim 
era ir e estar. Estar de facto. Porque 
se vamos por um mês, uma semana, 
quinze dias… é muito bom para nós, 
muito enriquecedor porque ficamos 
a conhecer uma realidade diferente, 

E a vontade de ir para África, 
como surgiu essa paixão?
Todos queremos um mundo melhor e 
eu também o queria, portanto sentar-me 
no sofá não era opção. Se posso marcar 
a diferença em algum sítio, por que não 
onde é mais necessário? De algum modo 
tinha a sensação — se calhar pelo que via 
na televisão — de que tudo o que fosse 
centro de África, independentemente do 
país, precisava de mim, havia qualquer 
coisa que me atraía para ali. Só que 
na altura em Portugal não se falava de 
partir para a missão num país que não 
fosse um PALOP, nem se falava em 
partir para a missão não sendo padre ou 
freira. E o meu caminho não era por aí, 
a minha vocação é laical, sinto-me bem 
como tal. (…) Entretanto tive de começar 
a trabalhar muito cedo, também por 
questões pessoais, mas chegada ao 
momento... era para partir, sem pensar 
duas vezes. O centro de África chamava-
-me por alguma razão, mas eu ia para 
onde fosse preciso. E precisavam de 
gente para a República Centro-Africana, 
mais centro do que aquilo não havia. 
Um país que era considerado o segundo 

mas no concreto não vivemos com as 
pessoas. Não partilhamos com elas o 
dia-a-dia! Na altura, em Portugal as 
propostas ou projectos de longa duração 
eram muito poucos. Os Combonianos 
tinham uma perspectiva missionária 
que para mim encaixava como uma 
luva. Pelo menos idealmente, o grande 
objectivo ou método não era tanto 
o daquele missionário que vai e que 
faz, mas aquele missionário que vai e 
que promove uma acção para que as 
pessoas de lá sejam protagonistas da 
sua própria história. O que acaba por 
ser muito mais duro e lento, mas muito 
mais pedagógico… É como a mãe que 
lava sempre a loiça ou que permite 
deixar que o filho e a filha partam 
alguns pratos, mas que consigam por 
si próprios sobreviver numa cozinha 
(risos).

E como surge depois a Teologia?
Na altura da partida eu estava a 
trabalhar na Universidade Católica, 
na recepção. Desde sempre quis partir 
para as missões e fazia toda a formação 
necessária para partir, sempre num 
registo laical, obviamente. Portanto, 
chegada a altura de partir… despedi-
me e fui (risos)! Passados cinco anos 
regresso… desempregada. Tinha feito 
um contrato com Deus: “eu vou por Ti, 
Tu a seguir trabalhas para mim” (risos). 
Cheguei com a vertigem que se pode 
imaginar ao fim de cinco anos e depois 
de assentar de ideias e rever pessoas 
permiti-me a mim própria um mês sem 
pensar em emprego. No primeiro dia 
desse mês saio para ir à Católica ver 
quem ainda lá trabalhava. Não conhecia 
minimamente o Presidente, mas passei 
lá. Pelos vistos o Presidente queria falar 
comigo: havia algumas referências do 
tempo em que eu lá tinha trabalhado 
e, portanto, haveria a possibilidade de 

“quando a 
preocupação é amar 
mais, o pecar menos 
vem por acréscimo”
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ponto de partida para uma conversão 
de vida; não é esse o objectivo do 
sacramento da Reconciliação? Então 
porque é que continuamos a pensar 
o sacramento como um sítio em que 
despejamos os pecados? E que o pecado 
é que comanda a salvação?… Não é 
antes o amor que comanda a salvação? 
Nós damos ao pecado o poder de 
salvar ou de condenar. Se peco, estou 
condenado, se não peco, estou salvo: a 
questão não é essa! É um pouco isto que 
a tese, toda ela, à luz daquela passagem, 
vai trabalhando.

Mas fala também  
do papel da mulher…
Se calhar não tanto como as pessoas 
esperam! Há uma mulher na passagem, 
eu sou uma mulher, logo vou falar 
da mulher (risos)! Há, claro, uma 
abordagem, mas o intuito não será 
tanto a importância da mulher na 
Igreja, no anúncio do Evangelho. É 
antes perceber, à luz daquilo que existia 
naquele tempo — onde a mulher ficava 

o que está enraizado neste texto é um 
alerta para ver as coisas de um outro 
prisma. Mais do que falar do papel 
da mulher no abstracto, é falar neste 
sentido de uma conversão de vida levada 
pelo amor, não pela ausência de pecado.

Na Igreja temos espaço para a 
ousadia da mulher?
Temos. Cada vez mais. As mulheres têm 
tudo para estar e para terem um papel 
activo, uma participação activa. Não 
estou a dizer isto ao acaso. O que me 
parece é que se calhar vivemos muito 
num mundo da mulher acomodada, 
porque, querendo ou não, a mulher leva 
sempre a água ao seu moinho (risos) 
(…) Às vezes é preciso assumir o papel 
da mulher enquanto tal. E faz parte da 
nossa natureza ser o pescoço que ajuda 
a orientar sem necessariamente estar 
numa posição de liderança, à frente, em 
grande destaque. Podemos estar, não é 
isso que está em causa! Mas na Igreja 
que temos, não é obstáculo ser mulher. 
Não me sinto assim, de todo. Acabamos 

Neste momento está a trabalhar 
no Doutoramento. Já tem tema? 
Será sempre em continuidade com o 
trabalho feito, toda esta questão do 
“amor-perdão-salvação-pecado”. O 
que eu vou tentar fazer — tentar não, 
conseguir! (risos) — é trabalhar estes 
conceitos, sobretudo a questão do 
perdão entendido a partir dos grandes 
pensadores modernos, filósofos e 
sociólogos, e depois ver de que forma 
esta ideia de perdão — e aqui refiro-me 
muito também à questão do perdão 
de Deus — se relaciona com o perdão 
espelhado na Sagrada Escritura. Não 
tanto a partir de uma passagem bíblica 
que depois tem uma articulação com 
as restantes passagens, mas fazendo 
algo mais sistemático, desde o Antigo 
Testamento até ao Novo Testamento.

E depois do doutoramento?
Eu já tenho um tema para o pós-
Doutoramento (risos). Perguntaram-
me, no fim do lançamento do livro, 
porque é que o meu livro estava tão 
barato. Eu disse, e é verdade, que 
é uma preocupação da Difusora 
Bíblica tornar acessível aquilo que 
se faz nesta área. E penso que até 
certo ponto é para aí que caminho, o 
procurar fazer Teologia e trabalhar 
estas temáticas de forma a que toda 
a gente possa entender e aceder. 
Penso que neste momento estamos 
com uma dificuldade, e se calhar é 
essa a grande dificuldade do anúncio 
actual do Evangelho, que é a questão 
da linguagem. Continuamos a usar 
uma fórmula muito tradicional, no 
mau sentido do termo, e precisamos 
de ousadia ao dizer as coisas. Só 
nessa perspectiva é que conseguimos 
provocar uma curiosidade, um 
interesse. (…)

Pensa voltar a partir em missão?
Eclesiastes 3: há um tempo para 
tudo! Eu gosto de pensar que sinto o 
momento certo das coisas. Claro que um 
missionário que diga não querer voltar 
a partir, isso não conheço, acho que 
não existe. Neste momento o trabalho 
é aqui, muito ligado à Teologia. Um 
regresso à  missão? Claro que sim, para 
a mesma ou não é secundário… Para 
onde for preciso, sempre. Com este 
conhecimento teológico. Se partir para 
África com um conhecimento teológico, 
o impacto no dia-a-dia pode ser muito 
maior se percebermos as coisas mais a 
fundo, numa perspectiva mais cultural. 
Se há um paralelo, como é que o povo 
caminhou até aqui? Se sou capaz de 
perceber isso, mais facilmente consigo 
anunciar Jesus Cristo ajudando a pessoa 
a fazer esse percurso… Um regresso a 
África será mais proveitoso para toda 
a gente a partir deste conhecimento 
teológico.

eu trabalhar lá. No primeiro dia em 
que saio à rua, chego a casa com um 
emprego: Deus sabe o que faz (risos)! 
Nós tínhamos um compromisso e Ele 
cumpriu a Sua parte! Foi assim, não 
havia nenhum compromisso da parte da 
Católica em guardar-me um emprego, 
não foi uma licença sem vencimento, 
não foi nada do género. Mas as coisas 
acabaram por se proporcionar assim. 
(…) O ano lectivo estava mesmo 
a começar e eu com uma enorme 
dificuldade: falar português e depois 
escrever. Isso é que era assustador 
(risos). (…) O ano avançava, e eu como 
fanática pelos estudos fui ver os cursos 
que tínhamos, que oferta é que havia. O 
único que parecia interessante para mim 
era o de Teologia. Não só pela Teologia 
em si, que é uma área absolutamente 
apaixonante — a Sagrada Escritura para 
mim é sempre um desafio, é uma delícia 
lê-la —, mas também porque é um 
curso que abrange outras áreas. Temos 
História, a parte do Direito Canónico, 
as Línguas Clássicas, Latim, Grego, 
Hebraico… porque não?! Tudo num 
semestre… altamente! Oito horas de 
trabalho? Fantástico! Há uma variedade 
que é apaixonante. E lá me decidi pela 
Teologia.

Nunca pensou desistir?
Desistir não é opção. Na minha vida 
não, com certeza (risos). Tenho um 
amigo que me diz que pareço daquelas 
panteras que têm os veados ou as gazelas 
à frente… Olho, digo que é aquela… e é 
aquela! Posso passar por todas, mas se é 
aquela, é aquela! E desistir não é opção, 
em absoluto. Este “lema” também 
ajudou a que a tese saísse tão depressa: 
comecei em Setembro e acabei em 
Março.

Foi difícil escolher o tema?
Com uma Sagrada Escritura tão ampla, 
porquê esta passagem, Lc 7,36-50?… 
Porque acho que é onde se espelha, 
de modo muito concreto, esta questão 
do amor-salvação oferecido por Deus, 
independentemente de qualquer outra 
coisa. Quando disse que queria falar do 
amor de Deus, disseram-me logo:  
“S. João, Deus é amor”… Está bem,  
mas é demasiado abstracto, eu preciso 
de algo mais concreto a que me agarrar! 
E esta passagem para mim tinha tudo: 
havia grandes pecados ali, estampados, 
não havia uma pseudo-santidade do 
género “não preciso de Deus para nada, 
tenho tudo para ser salvo, não preciso 
de mais coisa nenhuma”… Temos toda 
esta problemática e depois temos um 
amor oferecido, que salva e não pede 
mais nada! (…) Temos, neste caso, uma 
mulher que chora aos pés de Jesus: se 
pensarmos que o resultado foi o perdão, 
então temos aquele encontro de amor, 
um momento de reconciliação, um 

para além da escala hierárquica da 
sociedade — a ousadia desta mulher: 
entra desacompanhada num banquete 
de homens, com a cabeça descoberta, 
beija os pés de Jesus… O que é que isso 
significava na cultura de então?  
A ousadia do amor, com certeza.  
A abordagem que faço em relação à 
mulher vai muito mais nesse sentido: da 
ousadia demonstrada, que é resultante 
do amor, é consequência. Isto liga- 
-se à parte da conclusão de que falei 
há pouco: quando a preocupação é 
“amar mais”, o “pecar menos” vem por 
acréscimo, já não é um esforço. “Ah, 
vou esforçar-me por pecar menos”… 
não! Vou esforçar-me por amar mais, 
havendo consequentemente uma 
demonstração de amor, como foi o caso 
daquela mulher, e uma mudança de 
vida, como também aconteceu. 

Não é o que deveríamos fazer 
todos, amar mais?
Claro, claro! (risos) As coisas foram 
evoluindo neste sentido, mas se calhar 

por ter uma sensibilidade diferente, uma 
perspectiva diferente, e só precisamos de 
ter a ousadia de o demonstrar da forma 
correcta. Penso que a mulher tem muita 
capacidade de chegar onde quer — com 
a calma necessária, com uma fineza às 
vezes de uma elegância tremenda — e de 
mostrar que as coisas podem ter outras 
perspectivas. (…) Se não estou bem com 
uma situação, mas vou vivendo com ela 
ao estilo “isto aqui não devia ser assim, 
mas pronto”, então não posso reclamar 
muito. Se e quando reclamo muito, é 
porque é importante. Se é importante, 
toca a fazer alguma coisa! No nosso dia-
-a-dia as coisas não são assim? Estamos 
sempre cheios de contrariedades e 
se queremos de facto alguma coisa, 
mexemos os pauzinhos para isso. Penso 
é que na Igreja falta esta ousadia.
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V domingo
tempo comum

CONCRETIZAÇÃO: A luz da presença e da Palavra de Deus continua 
presente, como sinal do Reino de Deus que acontece na pessoa de Jesus. 
Mas os sinais visíveis começam a florescer. Por isso, nesta semana, o Círio 
é envolvido por um arranjo florido, mantendo-se as sete fitas da semana 
anterior.

itinerário

Sugestão de cânticos
— Entrada: Vinde, exultemos de alegria, F. Santos (NCT 229)
— apres. dons: Irmãos, adoremos, M. Faria (NCT 220)
— Comunhão: O Senhor alimenta, F. Silva (NCT 267)
— pós-comunhão: Louvado seja o meu Senhor, J. Santos (NCT 283)  
— Final: Nós Vos louvamos, M. Luís (NCT 286)

Eucologia
— Orações presidenciais: Orações próprias do V Domingo do Tempo 
Comum (Missal Romano, 399)
— Prefácio: Prefácio Comum VIII (Missal Romano, 507)
— Oração Eucarística: Oração Eucarística III (Missal Romano, 529ss)

Viver na Esperança
Nesta semana, vou pensar em uma ou duas pessoas conhecidas a quem 
gostaria de ver mais aberta(s) à fé em Jesus Cristo e vou rezar todos os dias 
por ela(s).

“VAMOS A OUTROS LUGARES, ÀS 
POVOAÇÕES VIZINHAS, A FIM DE 
PREGAR AÍ TAMBÉM, PORQUE FOI 
PARA ISSO QUE EU VIM.”

LITURGIA da palavra

LEITURA I Job 7, 1-4.6-7 
Leitura do Livro de Job
Job tomou a palavra, dizendo: “Não vive o homem sobre a terra como um soldado? 
Não são os seus dias como os de um mercenário? Como o escravo que suspira pela 
sombra e o trabalhador que espera pelo seu salário, assim eu recebi em herança meses 
de desilusão e couberam-me em sorte noites de amargura. Se me deito, digo: «Quando 
é que me levanto?». Se me levanto: «Quando chegará a noite?»; e agito-me angustiado 
até ao crepúsculo. Os meus dias passam mais velozes que uma lançadeira de tear e 
desvanecem-se sem esperança. – Recordai-Vos que a minha vida não passa de um sopro 
e que os meus olhos nunca mais verão a felicidade”. 

salmo responsorial Salmo 146 (147)
Refrão: Louvai o Senhor, que salva os corações atribulados. 

 

LEITURA II 1 Cor 9, 16-19.22-23 
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S. Paulo aos Coríntios 
Irmãos: Anunciar o Evangelho não é para mim um título de glória, é uma obrigação 
que me foi imposta. Ai de mim se não anunciar o Evangelho! Se o fizesse por minha 
iniciativa, teria direito a recompensa. Mas, como não o faço por minha iniciativa, 
desempenho apenas um cargo que me está confiado. Em que consiste, então, a minha 
recompensa? Em anunciar gratuitamente o Evangelho, sem fazer valer os direitos que 
o Evangelho me confere. Livre como sou em relação a todos, de todos me fiz escravo, 
para ganhar o maior número possível. Com os fracos tornei-me fraco, a fim de ganhar 
os fracos. Fiz-me tudo para todos, a fim de ganhar alguns a todo o custo. E tudo faço por 
causa do Evangelho, para me tornar participante dos seus bens.

EVANGELHO Mc 1, 29-39 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi, com Tiago e João, a casa de Simão e André. 
A sogra de Simão estava de cama com febre e logo Lhe falaram dela. Jesus aproximou-
-Se, tomou-a pela mão e levantou-a. A febre deixou-a e ela começou a servi-los. Ao 
cair da tarde, já depois do sol-posto, trouxeram-Lhe todos os doentes e possessos e a 
cidade inteira ficou reunida diante da porta. Jesus curou muitas pessoas, que eram 
atormentadas por várias doenças, e expulsou muitos demónios. Mas não deixava que  
os demónios falassem, porque sabiam quem Ele era. De manhã, muito cedo, levantou- 
-Se e saiu. Retirou-Se para um sítio ermo e aí começou a orar. Simão e os companheiros 
foram à procura d’Ele e, quando O encontraram, disseram-Lhe: “Todos Te procuram». 
Ele respondeu-lhes: “Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de pregar 
aí também, porque foi para isso que Eu vim”. E foi por toda a Galileia, pregando nas 
sinagogas e expulsando os demónios.

ATITUDE: Seguir
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elementos celebrativos a destacar

DESPERTAR A ESPERANÇA
[Introdução ao espírito celebrativo]

Aqui viemos, à casa de Deus, com Jesus e como Jesus, a 
um sábado, na sinagoga de Cafarnaum! Todos procuramos 
Jesus e Ele vem ao nosso encontro! Dá-nos a Sua mão e 
levanta-nos do chão. Ele é a nossa força e a nossa alegria de 
viver! Vamos pedir-lhe que cure as feridas do nosso coração, 
porque às vezes andamos tristes e cansados e precisamos 
que ele nos cure bem por dentro.

ENRAIZAR A ESPERANÇA
[Dinâmica própria do Tempo Litúrgico]

1. Procissão de entrada
A entrada no espaço litúrgico deve remeter-nos para o 
encontro com a presença de Jesus, tal como Ele se dirigiu 
para a Sinagoga. Para valorizar este momento, sugere-se a 
utilização do incenso.

2. Rito de Preparação Penitencial
V/ Senhor, que suportastes as nossas enfermidades e 
tomastes sobre Vós as nossas dores. 
R/ Senhor, tende piedade de nós!
V/ Cristo, que vos compadecestes da multidão e passastes 
fazendo o bem e curando os doentes.
R/ Cristo, tende piedade de nós!
V/ Senhor, que ordenastes aos vossos Apóstolos que 
impusessem as mãos sobre os doentes. 
R/ Senhor, tende piedade de nós!

3. Liturgia da Palavra
A introdução das leituras poderá ser cantada, como também 
a aclamação final das mesmas.

4. Proclamação da Palavra
[Primeira Leitura] Job manifesta a sua dolorosa experiência, 
ora de forma afirmativa, ora de forma interrogativa. Mas 
a atitude é a mesma. O leitor deve fazê-lo sentir. A leitura 
termina com uma prece que pede um tom diferente.
[Segunda Leitura] Paulo dá o seu testemunho. A leitura 
termina com um hino ("Livre como sou..."), que pede um 
tom diferente (mais lírico).

PARTILHAR A ESPERANÇA
[Indicações para a reflexão partilhada na homilia]

. Salientar o valor que Jesus dava ao silêncio e aos lugares 
sossegados para falar com o Pai. 
. Apesar de ser procurado por muitas pessoas e ter uma 
grande atividade, encontrava sempre tempo para rezar. 
Como tem sido o equilíbrio entre o nosso trabalho e a nossa 
oração?

Vinde, prostremo-nos em terra, 
adoremos o Senhor que nos criou. 
O Senhor é o nosso Deus. 
Salmo 94, 6-7 

A cura dos doentes é, na Escritura, um sinal da ação de Deus. Através da cura, 
física e espiritual, o Criador intervém na história humana, devolve a dignidade 
original. Nos evangelhos, a cura das pessoas revela Jesus Cristo como Salvador, 
antecipa a promessa da ressurreição. É a ação do Espírito de Deus que recria 
todas as coisas, renova a face da terra. Por isso, a esperança cristã é portadora 
de uma vida nova, é promessa de uma plenitude de vida. Criados e salvos, somos 
convidados a adorar o Senhor, nosso Deus.

“Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de pregar aí 
também, porque foi para isso que Eu vim”
O fragmento do evangelho proposto para o Quinto Domingo (Ano B), em poucas 
palavras, descreve a ação e a vida de Jesus Cristo: estar com pessoas, restituir a 
saúde, fortalecer-se na oração, anunciar o Reino de Deus. Tudo se pode resumir 
em quatro verbos: estar, curar, rezar, anunciar.
O evangelista explica-nos a missão de Jesus Cristo que torna presente o Reino 
de Deus através da libertação total da pessoa. O poder de Deus, que liberta da 
escravidão do mal, revela-se na ação de Jesus Cristo. A identidade do Messias, que 
se vai revelando aos poucos, dá-se a conhecer na sua atividade curativa. 
Os (primeiros) discípulos aprendem com o Mestre a devolver a dignidade às 
pessoas, a lutar contra o mal, a despontar a “revolução da ternura” (EG 88), a ser 
“pescadores de homens” em todos os lugares.
A missão de Jesus Cristo, como a dos discípulos, é para todos: “Vamos a outros 
lugares, às povoações vizinhas, a fim de pregar aí também, porque foi para isso 
que Eu vim”. Eis, pois, o que também hoje nos compete realizar como discípulos 
missionários! Somos capazes de estar próximos das pessoas, de lhes estender 
a mão, de ir a outros lugares, às periferias como lhes chama o Papa, dizer uma 
palavra de esperança aos que têm o coração destroçado? “Cada cristão e cada 
comunidade há de discernir qual é o caminho que o Senhor lhe pede, mas todos 
somos convidados a aceitar esta chamada: sair da própria comodidade e ter a 
coragem de alcançar todas as periferias que precisam da luz do Evangelho” (EG 20).

Seguir
O discípulo missionário é incentivado a imitar o Mestre: estar, curar, rezar, 
anunciar. No nosso contexto, seguir Jesus Cristo consiste em ir a “outros lugares” 
onde seja necessário despertar esperança nos corações. Como discípulos, “vamos 
nós também soerguer outras vidas, apertar outras mãos. Porque disso é que 
Ele precisa, de apertar com força a minha mão, não das minhas homenagens. 
Precisa como uma mãe, de se debruçar sobre mim, de tomar a minha mão e de 
me soerguer. (…) É este para mim, o ícone manso e potente da Boa Nova” (Ermes 
Ronchi e Marina Marcolini).

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

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

REFLEXÃO
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Fale connosco no

Leitor de Código

26.01.2018
CONFERÊNCIA "CRISTO, O 
VIDENTE DO PAI" PELO BISPO 
AUXILIAR D. NUNO ALMEIDA 
(SEMANA BÍBLICA DE BARCELOS)
21h00 / Salão das Irmãs 
Franciscanas Missionárias de Maria 
(Arcozelo, Barcelos)

PEÇA DE TEATRO  
"FREI LUÍS DE SOUSA"
10h30 / Espaço Vita

10% *
Desconto

     Livraria Diário do Minho

€

PVP"Ir à Igreja, Pertencer à Igreja, Ser Igreja" é um 
livro para crianças que vai ao encontro das 
respostas às questões que o título sugere e 
que os mais pequenos muitas vezes colocam. 
O texto, pode ler-se na sinopse, é "muito 
simples e cheio de analogias, acompanhado de 
belas ilustrações". Lucy Wainewright recorre 
a textos poéticos de autores como Adália 
Prado, Teilhard de Chardin, Charles Péguy, 
Khomiakov, Maria de Lourdes Belchior, Frei 
José Augusto Mourão e Thiago de Mello.

* Na entrega deste cupão. Campanha válida de 25 de Janeiro de 2018 a 1 de Fevereiro de 2018.

lucy 
Wainewright

ir à igreja, 
pertencer à 
igreja, ser igreja

5, 50

O programa Ser Igreja entrevista, esta semana,  o 
Padre. Francisco Carreira, Vice-Arcipreste de Vila 
Nova de Famalicão. 

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

No dia 3 de Fevereiro, entre as 14h30 
e as 19h, realiza-se a “XIII Jornada da 
Família”, no Centro Pastoral de Santo 
Adrião, em Vila Nova de Famalicão.
“Família – um projecto de vida” é o 
tema da jornada deste ano, baseado na 
Exortação Apostólica “Amoris Laetitia” 
e na Carta Pastoral “Construir a Casa 
sobre a Rocha”.

A iniciativa terá como orador o Padre 
Rui Alberto, Salesiano.
A organização é da responsabilidade das 
equipas de Pastoral Familiar de Santo 
Adrião e de São Martinho de Brufe.
As inscrições poderão fazer-se através do 
preenchimento do formulário disponível 
em “www.arquidiocese-braga.pt”.

vila nova de famalicão. "Família – um projecto 
de vida" é o tema da XIII jornada da família

27.01.2018
ENCONTRO "DO CLIQUE  
AO TOQUE"
08h30 / Universidade Católica 
Portuguesa (Campus Camões)

O Departamento Arquidiocesano 
da Pastoral Familiar de Braga está a 
promover um Encontro de Namorados 
que parte da interrogação “Um pelo 
outro ou um com o outro?”. A iniciativa 
realiza-se no dia 10 de Fevereiro, no 
Centro Apostólico do Sameiro, entre as 
9h30 e as 18h00.
Durante o encontro estarão presentes 
dois casais experientes que darão o 
seu testemunho de vida, de forma a 
tornarem os diálogos “mais animados, 

clarificadores e objectivos”, explica a 
organização.
Com este encontro, a Pastoral 
Familiar pretende “suscitar a reflexão 
e o diálogo esclarecido entre os 
participantes, no sentido de os ajudar 
numa etapa que pode ser decisiva para 
o seu futuro”. 
As inscrições para o encontro já estão 
abertas, e poderão realizar-se através 
do site “www.arquidiocese-braga.pt/
pastoralfamilia”.

"um pelo outro ou um com o outro?" é o mote do 
próximo encontro de namorados da arquidiocese


