
QUINTA-FEIRA / 20 JUNHO / 2019 WWW.ARQUIDIOCESE-BRAGA.PT

E
st

e 
su

p
le

m
en

to
 f

az
 p

ar
te

 in
te

g
ra

nt
e 

d
a 

ed
iç

ão
 n

.º
 3

21
59

 d
o

 D
iá

ri
o

 d
o

 M
in

ho
. N

ão
 p

o
d

e 
se

r 
ve

nd
id

o
 s

ep
ar

ad
am

en
te

.

©DACS

ESPECIAL 

 MENSAGEM  
 DO PAPA FRANCISCO 
 PARA O III DIA 
 MUNDIAL DOS 
 POBRES  

P. 03-05

T
O

M
 P

A
R

S
O

N
S

 (U
N

S
P

LA
S

H
)



2 IGREJA VIVA // QUINTA-FEIRA | 20 DE JUNHO | 2019 

Breves

Documento sobre a Amazónia 
admite ordenação sacerdotal 
de indígenas casados
O documento de trabalho para o sínodo especial 
dos bispos de 2019 admite a ordenação sacerdo-
tal de homens casados, “preferencialmente indí-
genas”, tendo em mente a celebração dominical 
da Eucaristia nas regiões mais remotas da Ama-
zónia. O texto que vai orientar os trabalhos de 
Outubro na Santa Sé aborda o tema dos “novos 
ministérios” para responder às necessidades dos 
povos amazónicos.
“Afirmando que o celibato é um dom para a Igre-
ja, solicita-se que, para as áreas mais remotas da 
região, seja estudada a possibilidade de ordena-
ção sacerdotal para anciãos, preferencialmente 
indígenas, respeitados e aceites pela sua comu-
nidade, mesmo que já tenham família constituída 
e estável, a fim de garantir os sacramentos que 
acompanham e sustentam a vida cristã”, pode 
ler-se.

Cáritas pede para 
solidariedade com migrantes 
e refugiados ser aplaudida
Por ocasião do Dia Mundial dos Refugiados, que 
se assinala hoje, a Cáritas Europa encontra-se a 
apelar aos líderes Europeus para defenderem os 
valores fundadores da União Europeia e que aco-
lham migrantes e refugiados com dignidade e 
solidariedade.
"Num momento em que quase 70 milhões de 
pessoas a nível global foram forçadas a fugir das 
suas casas por causa de guerra, conflitos ou vio-
lência, uma Europa acolhedora é mais necessária 
do que nunca. Infelizmente, num contexto de po-
líticas de migração mais restritivas e de repres-
são de migrações irregulares, a chamada crimi-
nalização da solidariedade tem-se difundido pela 
Europa", explica a Cáritas.
A Cáritas apela assim aos decisores políticos Eu-
ropeus que assegurem que as legislações nacio-
nais contra tráfico humano e contrabando não le-
vem à criminalização do apoio humanitário a mi-
grantes e refugiados.

 

opinião

Olhares (49) - A seara e o Pão

João Aguiar Campos
Padre

I

Passeai, OLHOS tran-
quilos, no verde da 
seara e sorri à memó-
ria do semeador que 

saiu a semear. Com sorriso 
menino, trauteai a música nas-
cida da palheta de erva que as 
lavandiscas dançavam!…

Escutai, OUVIDOS aten-
tos, a conversa das espigas 

e do vento. Falam das do-
res de crescer à chuva e ao 
sol, sabendo que  o tempo 
respeita quem luta e sabe 
esperar!…

Tocai, DEDOS delicados, a 
pragana que protege o grão, o 
deixa crescer e se alegra com 
os seus sonhos de pão ou se-

mente. Sede leves e meigos, 
sem garrotes que esmaguem 
o amanhã de alguém!

Acolhe, OLFATO, o odor 
a maduro que se estende no 
ar e que o orvalho adoça nu-
ma manhã de julho. Senta-
-te com as aves do céu, cha-
madas de longe para a mesa 
gratuita!…

Abre-te, PALADAR ao sa-
bor antecipado do forno a 
mostrar o pão rezado para ca-
da dia!… E não desperdices, 
na gula egoísta, o amor que 
reclama resposta às fomes 
alheias!…

II

Calai-vos, sentidos, peran-
te a hóstia branca e o vinho da 
oferenda.

Calai-vos, pois nada sabeis 
do que sabeis; porque a Pala-

vra diz uma palavra e tudo o 
que parece já não é.

Calai-vos, porque é no silên-
cio contemplativo que o Amor 
se diz, se ouve e se acolhe. 

É no silêncio profundo e 
íntimo que o espanto se ilu-
mina e reza  — e é capaz de 
pedir a graça de crer.

Calai-vos, sentidos. 
Humildes e reconhecidos, 

aceitai a mão estendida da fé 
e deixai que ela vos leve ao 
Coração que pôs a mesa com 
o pão do céu, para todos to-
marem e repartirem!…

III

Pobre coração vadio, sen-
ta-te neste banco sozinho da 
igreja.

Olha aquele ponto aceso 
a dizer que o teu Senhor es-
tá em casa.

Não vês, mas deixa-te ver e 
deixa-te amar.

Não cirandes de sítio em 
sítio, sem ajoelhares e re-
conheceres a presença que 
cumpre a promessa de sem-
pre estar.

Pobre coração vadio, po-
des ser sacrário!...

Diz, com o poeta (Gerardo 
Diego): 
«Amor, Amor, Amor.
Quero cantar-te
dentro do meu peito.
Quero ser o Teu sacrário
e, ourives de mim mesmo, 
abrir-me como custódia
que te guarda».
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1. 
«A esperança dos pobres jamais se frustrará» 
(Sal 9, 19). Estas palavras são de incrível ac-
tualidade. Expressam uma verdade profun-
da, que a fé consegue gravar sobretudo no 

coração dos mais pobres: a esperança perdida devido 
às injustiças, aos sofrimentos e à precariedade da vida 
será restabelecida.

O salmista descreve a condição do pobre e a arro-
gância de quem o oprime (cf. Sal 10, 1-10). Invoca o 
juízo de Deus, para que seja restabelecida a justiça e 
vencida a iniquidade (cf. Sal 10, 14-15). Parece ecoar 
nas suas palavras uma questão que atravessa o decur-
so dos séculos até aos nossos dias: como é que Deus 
pode tolerar esta desigualdade? Como pode permitir 
que o pobre seja humilhado, sem intervir em sua aju-
da? Por que consente que o opressor tenha vida feliz, 
enquanto o seu comportamento haveria de ser con-
denado precisamente devido ao sofrimento do pobre?

No período da redação do Salmo, assistia-se a 
um grande desenvolvimento económico, que aca-
bou também – como acontece frequentemente 
– por gerar fortes desequilíbrios sociais. A desi-
gualdade gerou um grupo considerável de indi-

gentes, cuja condição aparecia ainda mais dramá-
tica quando comparada com a riqueza alcançada 
por poucos privilegiados. Observando esta situação, 

o autor sagrado pinta um quadro realista e muito 
verdadeiro.

Era o tempo em que pessoas arrogantes e 
sem qualquer sentido de Deus espiavam 

os pobres para se apoderar até do pouco 
que tinham, reduzindo-os à escravidão. 
A realidade, hoje, não é muito diferen-

te! A numerosos grupos de pessoas, 
a crise económica não lhes impediu 
um enriquecimento tanto mais anó-
malo quando confrontado com o nú-

mero imenso de pobres que vemos 
pelas nossas estradas e a quem falta o 
necessário, acabando por vezes humi-
lhados e explorados. Acodem à mente 

estas palavras do Apocalipse: «Porque di-

“A ESPERANÇA 
DOS POBRES 
JAMAIS SE 
FRUSTRARÁ”
M E N S A G E M  D O  S A N TO  PA D R E  F R A N C I S CO
PA R A  O  I I I  D I A  M U N D I A L  D O S  P O B R E S

zes: “sou rico, enriqueci e nada me falta”, e não 
te dás conta de que és um infeliz, um miserá-
vel, um pobre, um cego, um nu?» (3, 17). Passam 
os séculos, mas permanece imutável a condi-
ção de ricos e pobres, como se a experiência da 
história não ensinasse nada. Assim, as palavras 
do salmo não dizem respeito ao passado, mas 
ao nosso presente submetido ao juízo de Deus.

2. 
Também hoje devemos elencar mui-
tas formas de novas escravidões a 
que estão submetidos milhões de 
homens, mulheres, jovens e crianças.

Todos os dias encontramos famílias obriga-
das a deixar a sua terra à procura de formas de 
subsistência noutro lugar; órfãos que perderam 
os pais ou foram violentamente separados de-
les para uma exploração brutal; jovens em bus-
ca de uma realização profissional, cujo acesso 
lhes é impedido por míopes políticas econó-
micas; vítimas de tantas formas de violência, 
desde a prostituição à droga, e humilhadas no 
seu íntimo. Além disso, como esquecer os mi-
lhões de migrantes vítimas de tantos interesses 
ocultos, muitas vezes instrumentalizados pa-
ra uso político, a quem se nega a solidarieda-
de e a igualdade? E tantas pessoas sem abrigo 
e marginalizadas que vagueiam pelas estradas 
das nossas cidades?

Quantas vezes vemos os pobres nas lixeiras 
a catar o descarte e o supérfluo, a fim de en-
contrar algo para se alimentar ou vestir! Tendo-
-se tornado, eles próprios, parte de uma lixeira 
humana, são tratados como lixo, sem que isto 
provoque qualquer sentido de culpa em quan-
tos são cúmplices deste escândalo. Aos pobres, 
frequentemente considerados parasitas da so-
ciedade, não se lhes perdoa sequer a sua po-
breza. A condenação está sempre pronta. Não 
se podem permitir sequer o medo ou o desâni-
mo: simplesmente porque pobres, serão tidos 
por ameaçadores ou incapazes.
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Drama dentro do drama, 
não lhes é consentido ver o 
fim do túnel da miséria. Che-
gou-se ao ponto de teorizar e 
realizar uma arquitetura hos-
til para desembaraçar-se da 
sua presença mesmo nas es-
tradas, os últimos espaços de 
acolhimento. Vagueiam de 
uma parte para outra da cida-
de, esperando obter um em-
prego, uma casa, um afecto… 
Qualquer possibilidade que 
eventualmente lhes seja ofe-
recida, torna-se um vislum-
bre de luz; e mesmo nos lu-
gares onde deveria haver pe-
lo menos justiça, até lá mui-
tas vezes se abate sobre eles 
violentamente a prepotência. 
Constrangidos durante horas 
infinitas sob um sol abrasador 
para recolher a fruta da épo-
ca, são recompensados com 
um ordenado irrisório; não 
têm segurança no trabalho, 
nem condições humanas que 
lhes permitam sentir-se iguais 
aos outros. Para eles, não exis-
te fundo de desemprego, li-
quidação nem sequer a possi-
bilidade de adoecer.

Com vivo realismo, o sal-
mista descreve o comporta-
mento dos ricos que roubam 
os pobres: «Arma ciladas para 
assaltar o pobre e (…) arrasta-o 
na sua rede» (cf. Sal 10, 9). Pa-
ra eles, é como se se tratasse 
de uma caçada, na qual os po-
bres são perseguidos, presos e 
feitos escravos. Numa condi-
ção assim, fecha-se o coração 
de muitos, e leva a melhor o 
desejo de desaparecer. Em su-
ma, reconhecemos uma mul-
tidão de pobres, muitas ve-
zes tratados com retórica e 
suportados com fastídio. Co-
mo que se tornam invisíveis, 
e a sua voz já não tem força 
nem consistência na socieda-
de. Homens e mulheres cada 
vez mais estranhos entre as 
nossas casas e marginalizados 
entre os nossos bairros.

3. 
O contexto descri-
to pelo salmo tin-
ge-se de tristeza, 
devido à injusti-

ça, ao sofrimento e à amargu-
ra que fere os pobres. Apesar 
disso, dá uma bela definição 
do pobre: é aquele que «con-
fia no Senhor» (cf. 9, 11), pois 
tem a certeza de que nunca 
será abandonado. Na Escri-
tura, o pobre é o homem da 
confiança! E o autor sagrado 
indica também o motivo des-

ta confiança: ele «conhece o 
seu Senhor» (cf. 9, 11) e, na lin-
guagem bíblica, este «conhe-
cer» indica uma relação pes-
soal de afecto e de amor.

Encontramo-nos peran-
te uma descrição verdadei-
ramente impressionante, 
que nunca esperaríamos. As-
sim faz sobressair a grande-
za de Deus, quando Se en-
contra diante de um pobre. 
A sua força criadora supera 
toda a expectativa humana e 
concretiza-se na «recordação» 
que Ele tem daquela pessoa 
concreta (cf. 9, 13). É precisa-
mente esta confiança no Se-
nhor, esta certeza de não ser 
abandonado, que convida o 
pobre à esperança. Sabe que 
Deus não o pode abandonar; 
por isso, vive sempre na pre-
sença daquele Deus que Se 
recorda dele. A sua ajuda es-
tende-se para além da con-
dição actual de sofrimento, a 
fim de delinear um caminho 
de libertação que transforma 
o coração, porque o sustenta 
no mais profundo do seu ser.

4. 
Constitui um re-
frão permanen-
te da Sagrada Es-
critura a descrição 

da ação de Deus em favor dos 
pobres. É Aquele que «escuta», 
«intervém», «protege», «de-
fende», «resgata», «salva»… Em 
suma, um pobre não poderá 
jamais encontrar Deus indi-
ferente ou silencioso peran-
te a sua oração. É Aquele que 
faz justiça e não esquece (cf. 
Sal 40, 18; 70, 6); mais, consti-
tui um refúgio para o pobre e 
não cessa de vir em sua ajuda 
(cf. Sal 10, 14).

Podem-se construir muitos 
muros e obstruir as entradas, 
iludindo-se assim de sentir-se 
a seguro com as suas riquezas 
em prejuízo dos que ficam do 
lado de fora. Mas não será as-
sim para sempre. O «dia do Se-
nhor», descrito pelos profetas 
(cf. Am 5, 18; Is 2 – 5; Jl 1 – 3), 
destruirá as barreiras criadas 
entre países e substituirá a ar-
rogância de poucos com a so-
lidariedade de muitos. A con-
dição de marginalização, em 
que vivem acabrunhadas mi-
lhões de pessoas, não poderá 
durar por muito tempo. O seu 
clamor aumenta e abraça a ter-
ra inteira. Como escrevia o Pa-
dre Primo Mazzolari: «O pobre 
é um contínuo protesto contra 
as nossas injustiças; o pobre é 

um paiol. Se lhe ateias o fogo, 
o mundo vai pelo ar».

5. 
Não é possível ja-
mais iludir o pre-
mente apelo que 
a Sagrada Escritu-

ra confia aos pobres. Para on-
de quer que se volte o olhar, a 
Palavra de Deus indica que os 
pobres são todos aqueles que, 
não tendo o necessário para 
viver, dependem dos outros. 
São o oprimido, o humilde, 
aquele que está prostrado por 
terra. Mas, perante esta mul-
tidão inumerável de indigen-
tes, Jesus não teve medo de Se 
identificar com cada um de-
les: «Sempre que fizestes is-
to a um destes meus irmãos 
mais pequeninos, a Mim mes-
mo o fizestes» (Mt 25, 40). Es-
quivar-se desta identificação 
equivale a ludibriar o Evan-
gelho e diluir a revelação. O 
Deus que Jesus quis revelar é 
este: um Pai generoso, mise-
ricordioso, inexaurível na sua 
bondade e graça, que dá espe-
rança sobretudo a quantos es-
tão desiludidos e privados de 
futuro.

Como não assinalar que 
as Bem-aventuranças, com 
que Jesus inaugurou a pre-
gação do Reino de Deus, co-
meçam por esta expressão: 
«Felizes vós, os pobres» (Lc 
6, 20)? O sentido deste anún-

cio paradoxal é precisamen-
te que o Reino de Deus per-
tence aos pobres, porque es-
tão na condição de o receber. 
Encontramos tantos pobres 
cada dia! Às vezes parece que 
o transcorrer do tempo e as 
conquistas da civilização, em 
vez de diminuir o seu núme-
ro, aumentam-no. Passam os 
séculos, e aquela Bem-aven-
turança evangélica apresenta-
-se cada vez mais paradoxal: 
os pobres são sempre mais 
pobres, e hoje são-no ainda 
mais. Mas, colocando no cen-
tro os pobres ao inaugurar 
o seu Reino, Jesus quer-nos 
dizer precisamente isto: Ele 
inaugurou, mas confiou-nos, 
a nós seus discípulos, a tarefa 
de lhe dar seguimento, com 
a responsabilidade de dar es-
perança aos pobres. Sobretu-
do num período como o nos-
so, é preciso reanimar a es-
perança e restabelecer a con-
fiança. É um programa que 
a comunidade cristã não po-
de subestimar. Disso depen-
de a credibilidade do nosso 
anúncio e do testemunho dos 
cristãos.

6. 
Ao aproximar-
-se dos pobres, 
a Igreja descobre 
que é um povo, 

espalhado entre muitas na-
ções, que tem a vocação de 

fazer com que ninguém se 
sinta estrangeiro nem ex-
cluído, porque a todos en-
volve num caminho comum 
de salvação. A condição dos 
pobres obriga a não se afas-
tar do Corpo do Senhor que 
sofre neles. Antes, pelo con-
trário, somos chamados a 
tocar a sua carne para nos 
comprometermos em pri-
meira pessoa num servi-
ço que é autêntica evangeli-
zação. A promoção, mesmo 
social, dos pobres não é um 
compromisso extrínseco ao 
anúncio do Evangelho; pelo 
contrário, manifesta o realis-
mo da fé cristã e a sua vali-
dade histórica. O amor que 
dá vida à fé em Jesus não 
permite que os seus discí-
pulos se fechem num indivi-
dualismo asfixiador, oculto 
nas pregas de uma intimida-
de espiritual, sem qualquer 
influxo na vida social (cf. 
Francisco, Exort. ap. Evan-
gelii gaudium, 183).

Recentemente, choramos 
a perda de um grande após-
tolo dos pobres, Jean Vanier, 
o qual, com a sua dedicação, 
abriu novos caminhos à par-
tilha promotora das pessoas 
marginalizadas. Jean Vanier 
recebeu de Deus o dom de 
dedicar toda a sua vida aos 
irmãos com deficiências 
profundas, que muitas vezes 
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ça e dá vigor ao anúncio do 
Evangelho.

O compromisso dos cris-
tãos, por ocasião deste Dia 
Mundial e sobretudo na vi-
da ordinária de cada dia, não 
consiste apenas em iniciati-
vas de assistência que, em-
bora louváveis e necessárias, 
devem tender a aumentar 
em cada um aquela atenção 
plena, que é devida a toda a 
pessoa que se encontra em 
dificuldade. «Esta atenção 
amiga é o início de uma ver-
dadeira preocupação» (ibid., 
199) pelos pobres, buscando 
o seu verdadeiro bem. Não é 
fácil ser testemunha da espe-
rança cristã no contexto cul-
tural do consumismo e do 
descarte, sempre propenso a 
aumentar um bem-estar su-
perficial e efémero. Requer-
-se uma mudança de menta-
lidade para redescobrir o es-
sencial, para encarnar e tor-
nar incisivo o anúncio do 
Reino de Deus.

A esperança comunica-
-se também através da con-
solação que se implemen-
ta acompanhando os pobres, 
não por alguns dias permea-
dos de entusiasmo, mas com 
um compromisso que perdu-
ra no tempo. Os pobres ad-
quirem verdadeira esperança, 
não quando nos vêem gratifi-
cados por lhes termos conce-

dido um pouco do nosso tem-
po, mas quando reconhecem 
no nosso sacrifício um acto de 
amor gratuito que não procu-
ra recompensa.

8. 
A tantos voluntá-
rios, a quem mui-
tas vezes é devi-
do o mérito de 

ter sido os primeiros a intuir 
a importância desta atenção 
aos pobres, peço para cresce-
rem na sua dedicação. Que-
ridos irmãos e irmãs, exorto-
-vos a procurar, em cada po-
bre que encontrais, aquilo de 
que ele tem verdadeiramen-
te necessidade; a não vos de-
ter na primeira necessidade 
material, mas a descobrir a 
bondade que se esconde no 
seu coração, tornando-vos 
atentos à sua cultura e mo-
dos de se exprimir, para po-
derdes iniciar um verdadei-
ro diálogo fraterno. Coloque-
mos de parte as divisões que 
provêm de visões ideológicas 
ou políticas, fixemos o olhar 
no essencial que não precisa 
de muitas palavras, mas dum 
olhar de amor e de uma mão 
estendida. Nunca vos esque-
çais que «a pior discriminação 
que sofrem os pobres é a falta 
de cuidado espiritual» (ibid., 
200).
Antes de tudo, os pobres pre-
cisam de Deus, do seu amor 

tornado visível por pessoas 
santas que vivem ao lado de-
les e que, na simplicidade da 
sua vida, exprimem e fazem 
emergir a força do amor cris-
tão. Deus serve-se de tantos 
caminhos e de infinitos ins-
trumentos para alcançar o co-
ração das pessoas. É certo que 
os pobres também se aproxi-
mam de nós porque estamos 
a distribuir-lhes o alimento, 
mas aquilo de que verdadei-
ramente precisam ultrapassa 
a sopa quente ou a sanduíche 
que oferecemos. Os pobres 
precisam das nossas mãos pa-
ra se reerguer, dos nossos co-
rações para sentir de novo o 
calor do afecto, da nossa pre-
sença para superar a solidão. 
Precisam simplesmente de 
amor...

9. 
Por vezes, basta 
pouco para res-
tabelecer a espe-
rança: basta parar, 

sorrir, escutar. Durante um 
dia, deixemos de parte as es-
tatísticas; os pobres não são 
números, que invocamos para 
nos vangloriar de obras e pro-
jectos. Os pobres são pessoas 
a quem devemos encontrar: 
são jovens e idosos sozinhos 
que se hão-de convidar a en-
trar em casa para partilhar a 
refeição; homens, mulheres 
e crianças que esperam uma 
palavra amiga. Os pobres sal-
vam-nos, porque nos permi-
tem encontrar o rosto de Je-
sus Cristo.
Aos olhos do mundo, é irra-
cional pensar que a pobre-
za e a indigência possam ter 
uma força salvífica; e, toda-
via, é o que ensina o Após-
tolo quando diz: «Humana-
mente falando, não há entre 
vós muitos sábios, nem mui-
tos poderosos, nem muitos 
nobres. Mas o que há de lou-
co no mundo é que Deus es-
colheu para confundir os sá-
bios; e o que há de fraco no 
mundo é que Deus escolheu 
para confundir o que é forte. 
O que o mundo considera vil 
e desprezível é que Deus es-
colheu; escolheu os que na-
da são, para reduzir a nada 
aqueles que são alguma coi-
sa. Assim, ninguém se pode 
vangloriar diante de Deus» (1 
Cor 1, 26-29). Com os olhos 
humanos, não se consegue 
ver esta força salvífica; mas, 
com os olhos da fé, é possí-
vel vê-la em ação e experi-

a sociedade tende a excluir. 
Foi um «santo da porta ao la-
do» da nossa; com o seu en-
tusiasmo, soube reunir à sua 
volta muitos jovens, homens 
e mulheres, que, com o seu 
empenho diário, deram 
amor e devolveram o sorriso 
a tantas pessoas vulneráveis 
e frágeis, oferecendo-lhes 
uma verdadeira «arca» de 
salvação contra a margina-
lização e a solidão. Este seu 
testemunho mudou a vida 
de muitas pessoas e ajudou o 
mundo a olhar com olhos di-
ferentes para as pessoas mais 
frágeis e vulneráveis. O cla-
mor dos pobres foi ouvido e 
gerou uma esperança inaba-
lável, criando sinais visíveis 
e palpáveis de um amor con-
creto, que podemos consta-
tar até ao dia de hoje.

7. 
«A opção pelos úl-
timos, por aque-
les que a sociedade 
descarta e lança fo-

ra» (ibid., 195), é uma esco-
lha prioritária que os discípu-
los de Cristo são chamados a 
abraçar para não trair a credi-
bilidade da Igreja e dar uma 
esperança concreta a tantos 
indefesos. É neles que a ca-
ridade cristã encontra a sua 
prova real, porque quem par-
tilha os seus sofrimentos com 
o amor de Cristo recebe for-

mentá-la pessoalmente. No 
coração do Povo de Deus em 
caminho, palpita esta força 
salvífica que não exclui nin-
guém, e a todos envolve nu-
ma verdadeira peregrinação 
de conversão para reconhe-
cer os pobres e amá-los.

10. 
O Senhor 
não abando-
na a quem 
O procura e 

a quantos O invocam; «não 
esquece o clamor dos po-
bres» (Sal 9, 13), porque os 
seus ouvidos estão atentos à 
sua voz. A esperança do po-
bre desafia as várias condi-
ções de morte, porque sa-
be que é particularmente 
amado por Deus e, assim, 
triunfa sobre o sofrimento 
e a exclusão. A sua condi-
ção de pobreza não lhe ti-
ra a dignidade que recebeu 
do Criador; vive na certe-
za de que a mesma ser-lhe-
-á restabelecida plenamente 
pelo próprio Deus. Ele não 
fica indiferente à sorte dos 
seus filhos mais frágeis; pe-
lo contrário, observa as suas 
fadigas e sofrimentos, para 
os tomar na sua mão, e dá-
-lhes força e coragem (cf. 
Sal 10, 14). A esperança do 
pobre torna-se forte com a 
certeza de que é acolhido 
pelo Senhor, n’Ele encon-
tra verdadeira justiça, fica 
revigorado no coração pa-
ra continuar a amar (cf. Sal 
10, 17).

Aos discípulos do Senhor Je-
sus, a condição que se lhes 
impõe para serem evangeli-
zadores coerentes é semear 
sinais palpáveis de esperança. 
A todas as comunidades cris-
tãs e a quantos sentem a exi-
gência de levar esperança e 
conforto aos pobres, peço que 
se empenhem para que es-
te Dia Mundial possa reforçar 
em muitos a vontade de co-
laborar concretamente para 
que ninguém se sinta privado 
da proximidade e da solida-
riedade. Acompanhem-nos as 
palavras do profeta que anun-
cia um futuro diferente: «Pa-
ra vós, que respeitais o meu 
nome, brilhará o sol de justi-
ça, trazendo a cura nos seus 
raios» (Ml 3, 20).

Vaticano, na Memória litúrgica 
de Santo António de Lisboa,

 13 de junho de 2019.
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LITURGIA da palavra

LEITURA I 1 Reis 19, 16b.19-21 
Leitura do Primeiro Livro dos Reis 
Naqueles dias, disse o Senhor a Elias: 
«Ungirás Eliseu, filho de Safat, de Abel-
Meola, como profeta em teu lugar». Elias 
pôs-se a caminho e encontrou Eliseu, filho 
de Safat, que andava a lavrar com doze 
juntas de bois e guiava a décima segunda. 
Elias passou junto dele e lançou sobre 
ele a sua capa. Então Eliseu abandonou 
os bois, correu atrás de Elias e disse-lhe: 
«Deixa-me ir abraçar meu pai e minha mãe; 
depois irei contigo». Elias respondeu: «Vai 
e volta, porque eu já fiz o que devia». Eliseu 
afastou-se, tomou uma junta de bois e 
matou-a; com a madeira do arado assou a 
carne, que deu a comer à sua gente. Depois 
levantou-se e seguiu Elias, ficando ao seu 
serviço. 

Salmo responsorial
Salmo 15 (16), 1-2a.5.7-8.9-10.11 
Refrão: O Senhor é a minha herança. 
 
LEITURA II Gal 5, 1.13-18
Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Gálatas 
Irmãos: Foi para a verdadeira liberdade 
que Cristo nos libertou. Portanto, 
permanecei firmes e não torneis a sujeitar-
vos ao jugo da escravidão. Vós, irmãos, 
fostes chamados à liberdade. Contudo, 
não abuseis da liberdade como pretexto 
para viverdes segundo a carne; mas, pela 
caridade, colocai-vos ao serviço uns dos 
outros, porque toda a Lei se resume nesta 
palavra: «Amarás o teu próximo como a 
ti mesmo». Se vós, porém, vos mordeis e 
devorais mutuamente, tende cuidado, que 

“Tu, vai anunciar o Reino de Deus”

REFLEXÃO

Pai santo, Eu rogo por aqueles 
que hão de acreditar em Mim, 
para que sejam em Nós confirmados na 
unidade 
e o mundo acredite que Tu Me enviaste. 
cf. João 17, 20-21

As escolhas da vida, a vocação, parecem 
ser assustadoras, pelo que a palavra 
de Deus continua a ecoar como forte 
provocação. Jesus Cristo reza por 
aqueles que «hão-de acreditar» para 
que sejam «confirmados na unidade». 
Nós, os que queremos ser seus 
discípulos missionários, não podemos 
olhar a esforços para continuar a missão 
de mostrar ao mundo quem é o único 
Salvador, o enviado de Deus (Pai).

“Tu, vai anunciar o reino de Deus”
Seguir Jesus Cristo implica um caminho 
de ruptura e de separação (nem sempre 
isento de dor e de sofrimento). Seguir é 
colocar Jesus Cristo no centro da vida, 
em detrimento das opções ou desejos 
pessoais. Sim, é uma proposta radical: 
«Tu, vai anunciar o reino de Deus».
O mesmo se aplica à dimensão 
comunitária. Repete o Papa Francisco na 
Exortação dirigida aos jovens e a todo 
povo de Deus: « é necessário que a Igreja 
não esteja demasiado debruçada sobre si 
mesma, mas procure sobretudo reflectir 
Jesus Cristo» (Cristo Vive, 39).
Jesus Cristo ensina também que não 
podemos reagir de acordo com os critérios 
do mundo. Para ser seus discípulos 
missionários temos de acolher o Espírito 
Santo e preferir a compreensão e o perdão 
(em vez da reacção e a violência). Segundo 
o Mestre, a resposta violenta nunca é uma 
possibilidade, uma solução.

acabareis por destruir-vos uns aos outros. 
Por isso vos digo: Deixai-vos conduzir 
pelo Espírito e não satisfareis os desejos 
da carne. Na verdade, a carne tem desejos 
contrários aos do Espírito e o Espírito 
desejos contrários aos da carne. São dois 
princípios antagónicos e por isso não 
fazeis o que quereis. Mas se vos deixais 
guiar pelo Espírito, não estais sujeitos à 
Lei de Moisés. 
 
EVANGELHO Lc 9, 51-62
Evangelho de Nosso Senhor Cristo 
segundo São Lucas 
Aproximando-se os dias de Jesus 
ser levado deste mundo, Ele tomou 
a decisão de Se dirigir a Jerusalém 
e mandou mensageiros à sua 
frente. Estes puseram-se a caminho 
e entraram numa povoação de 
samaritanos, a fim de Lhe prepararem 
hospedagem. Mas aquela gente não O 
quis receber, porque ia a caminho de 
Jerusalém. Vendo isto, os discípulos 
Tiago e João disseram a Jesus: «Senhor, 
queres que mandemos descer fogo 
do céu que os destrua?». Mas Jesus 
voltou-Se e repreendeu-os. E seguiram 
para outra povoação. Pelo caminho, 
alguém disse a Jesus: «Seguir-Te-
ei para onde quer que fores». Jesus 
respondeu-lhe: «As raposas têm as 
suas tocas e as aves do céu os seus 
ninhos; mas o Filho do homem não tem 
onde reclinar a cabeça». Depois disse 
a outro: «Segue-Me». Ele respondeu: 
«Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar 
meu pai». Disse-lhe Jesus: «Deixa que 
os mortos sepultem os seus mortos; tu, 
vai anunciar o reino de Deus». Disse-
Lhe ainda outro: «Seguir-Te-ei, Senhor; 
mas deixa-me ir primeiro despedir-me 
da minha família». Jesus respondeu-
lhe: «Quem tiver lançado as mãos ao 
arado e olhar para trás não serve para o 
reino de Deus». 

No fragmento do Evangelho escolhido 
para o Décimo Terceiro Domingo (Ano C), 
Jesus Cristo ilustra estes ensinamentos 
com exemplos claros e concretos. Não 
são exclusivos, mas indicativos do 
comportamento de quem se dispõe a ser 
discípulo missionário.
Neste que é um tempo de vida «líquida», 
em que nada parece seguro, as propostas 
do Mestre podem soar como exageradas 
e contrárias à nossa liberdade. 
Precisamos de acreditar e mostrar quem 
realmente nos liberta de qualquer espécie 
de escravidão e nos impele a sair de nós 
mesmos em direção à felicidade (que 
tanto desejamos e queremos alcançar).
Na celebração eucarística, ao «Mistério 
da fé», numa das aclamações, 
a assembleia compromete-se: 
«Anunciamos, Senhor, a vossa morte, 
proclamamos a vossa ressurreição. 
Vinde, Senhor Jesus!». Estes verbos, 
anunciar e proclamar, recordam a nossa 
missão: somos chamados a anunciar 
(e a proclamar) o reino de Deus, com 
ousadia e alegria, enquanto esperamos 
a manifestação gloriosa do Senhor, 
aquando da nossa libertação definitiva do 
pecado e da morte.

Orar
«A acção missionária é o paradigma 
de toda a obra da Igreja», lembram os 
bispos portugueses (cf. Nota Pastoral 
para o Ano Missionário e o Mês 
Missionário Extraordinário). Tudo se 
esclarece quando colocamos Jesus 
Cristo no centro, prioridade absoluta que 
se alcança através da oração e de uma 
profunda vida espiritual.

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

xiii DOMINGO comum

itinerário ATITUDE
Orar

CONCRETIZAÇÃO: Colocar umas canhotas de madeira empilhadas, como 
para fazer uma fogueira. Junto à madeira, colocar umas sandálias.
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“Tu, vai anunciar o Reino de Deus”

Elementos 
celebrativos  
a destacar
Ser comunidade acolhedora
Procissões
O “Segue-Me” que Cristo nos dirige 
no Evangelho pode ser realçado 
particularmente nas procissões da 
Eucaristia, que nem sempre são 
devidamente preparadas e vividas 
por cada assembleia litúrgica. Cada 
comunidade procurará encontrar os 
meios mais adequados para valorizar 
as procissões na Eucaristia, como 
expressão simbólica e profunda do 
nosso seguimento de Cristo: procissão 
de entrada, procissão do Evangeliário 
na aclamação do Evangelho, procissão 
das oferendas, procissão de comunhão e 
procissão de envio.

Momento pós-comunhão 
[Leitor 1] Da Nota Pastoral “Todos, Tudo 
e Sempre em Missão” da Conferência 
Episcopal Portuguesa: 

“A acção missionária é o paradigma de 
toda a obra da Igreja”.
 [Leitor 2] Senhor Jesus, missionário, 
enviado do Pai, aos nossos corações, 
sentimos o apelo que diriges a cada um 
de nós para te seguir, sem condições 
nem impedimentos, mas com autêntica 
liberdade. Por isso, todos estamos 
dispostos a arriscar percorrer o “sonho 
maior” que tens para cada um de 
nós, servindo todos os irmãos, como 
destinatários da nossa missão!

Ser comunidade missionária
1. Homilia
. O tema do Evangelho deste Domingo 
posto em realce pela escolha da primeira 
leitura é o do chamamento ou vocação a 
uma missão específica.
. A 2ª leitura, da carta de S. Paulo aos 
Gálatas, ajuda a esclarecer o conceito de 
liberdade cristã, que corresponde à vida 
«segundo o Espírito».
. Seguir Jesus não é pôr-se numa fila 
de pessoas que vão atrás d’Ele como se 
Jesus fosse um bom companheiro de 
viagem ou de caminhada. Seguir Jesus é 

procurar o Reino de Deus. Seguir Jesus 
consiste em não lançar um olhar com 
saudade para as coisas que se deixaram 
para ir com Ele. Seguir Jesus é responder 
ao seu chamamento, ou seja, ter mãos e 
coração livres para estar disponível para 
anunciar por todo o mundo o Reino de 
Deus. Seguir Jesus é sentir que fomos 
escolhidos por Ele para anunciar, em 
nome d’Ele, a mensagem salvadora do 
Evangelho. 
. Como Eliseu que, ao receber o manto de 
Elias como profeta, foi capaz de seguir, 
cumprindo a sua missão, assim também 
quem segue Jesus, porque se aproximou 
d’Ele pela fé, reveste-se de Cristo (Gal 4, 
27), e como Cristo, o Ungido de Deus, pode 
ser testemunha das riquezas do Reino de 
Deus.

2. Envio missionário
V/ Ide, o Pai, Deus de bondade, é luz nos 
caminhos mais tenebrosos do nosso 
dia, que nos chama para a verdadeira a 
alegria!  
R/ Ámen.

V/ I Ide, o Filho purifica-nos de todo o 
maligno e guia-nos para a verdadeira 
liberdade!
R/ Ámen.
V/ Ide, o Espírito Santo nos revela a 
plenitude da misericórdia, porque não 
quer a morte do pecador, mas que ele 
viva.

Oração Universal
V/ Oremos, irmãs e irmãos caríssimos, 
ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que 
nos chama à verdadeira liberdade, e 
supliquemos confiadamente, dizendo: 
R/ Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, 
Senhor.

1. Pela Santa Igreja, para que avance 
corajosamente no seguimento de 
Cristo, propondo o Evangelho a todos 
as pessoas de boa vontade. Oremos ao 
Senhor.

(...)

Eucologia
Orações presidenciais: Orações do XIII 
Domingo do Tempo Comum 
Oração Eucarística e Prefácio: Oração 
Eucarística V/B com Prefácio próprio

Viver na esperança
Jesus diz-nos claramente que não é possível “segui-
l’O a meias”, como algo acessório ou secundário, 
algo a que daremos atenção se nos sobrar algum 
tempo. O tempo de férias, que se aproxima, é 
tentador, para muitas desculpas, para uma espécie 
de “fé a prazo e sob condição”, desta fé “sazonal”, que 
surpreendentemente hiberna no verão. (...)

Sugestão de cânticos
— Entrada: Louvai, louvai o Senhor, povos de 
toda a terra, (F. Silva)
— Apresentação dos Dons: Tomai, Senhor, e 
recebei, (J. Santos)
— Comunhão: Pai Santo, guarda no teu nome, 
(M. Simões)
— Final: Vamos partir, (F. Silva)
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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

Manuela Eanes fundou o Instituto de 
Apoio à Criança, uma instituição de 
vanguarda em defesa dos direitos da 
criança, e durante 10 anos, serviu o país 
ao lado do marido, o antigo Presidente da 
República Ramalho Eanes. Esta entrevista 
retrata momentos históricos e revela o 
olhar de Manuela sobre acontecimentos 
como o 25 de Novembro ou o nascimento 
do Partido Renovador Democrático (PRD), 
mas também recorda a sua infância e os 
tempos de juventude.

* Na entrega deste cupão. Campanha válida 
de 20 a 27 de Junho de 2019.

fátima 
campos 
ferreira
entrevista 
manuela eanes

12,90€
10% 
Desconto

O programa Ser Igreja entrevista, esta 
semana, o Cónego Roberto Mariz, 
Capitular da Sé Catedral de Braga.

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

Domingo, das 10h00 às 11h00

Braga acolhe Conferência 
Internacional de Turismo

Projecto Homem organiza 
conferência sobre adições

Decorre, pela primeira vez em 
Portugal, de 26 a 29 de Junho 
de 2019, o ICOT 2019 – Confe-
rência Internacional de Turis-
mo –, organizado pelo CEFH 
– Centro de Estudos Filosófi-
cos e Humanísticos e pela Fa-
culdade de Filosofia e Ciências 
Sociais (FFCS) da UCP – Bra-
ga, em parceria com a Interna-
tional Association for Tourism 
(IATOUR) e a Middlesex London 
University.
De acordo com a organização, o 
tema para a ICOT 2019 – “Tou-
rism into the new decade: Chal-
lenges and Prospects” – foi 
escolhido tendo em conside-
ração o início da nova década 
e a necessidade de estimular o 

Tem lugar no próximo dia 
26 de Junho, Dia Internacio-
nal da Luta contra o Abuso e 
Tráfico Ilícito de Drogas, uma 
conferência sobre “Adições 
do Bom Uso ao Abuso”, pe-
las 21 horas, no Auditório da 
CESPU, em Famalicão.
A conferência conta com a 
participação de José Pinto 
da Costa, professor catedrá-
tico da
Universidade Portucalense, 
Ricardo Dinis, professor au-
xiliar com agregação do Ins-
tituto Universitário de Ciên-

debate sobre os desafios do tu-
rismo nos próximos anos, em 
particular, destacando a impor-
tância da sustentabilidade dos 
destinos.
À semelhança das edições an-
teriores (Reino Unido, Grécia, 
China, Tailândia e Chipre), este 
evento tem um duplo objecti-
vo: fomentar a reflexão e par-
tilha de ideias sobre dinâmicas 
do turismo, entre académicos, 
profissionais e outros decisores 
ligados directa ou indiretamen-
te ao turismo, assim como pro-
porcionar a experiência do des-
tino aos participantes, dando a 
conhecer a riqueza do patrimó-
nio cultural da região.

cias da Saúde e Isabel Pi-
nheiro, psicóloga do Projecto 
Homem de Braga e nos Pro-
jectos PRI de Famalicão.
Esta é uma iniciativa da Câ-
mara Municipal de Famalicão 
no âmbito do Gabinete da 
Saúde Pública e do Gabinete 
de Avaliação Intervenção em 
Comportamentos Adictivos e 
Dependências, levada a cabo 
em parceria com o Centro de 
Solidariedade de Braga/Pro-
jecto Homem, a CESPU, a LI-
PAC e a Santa Casa da Mise-
ricórdia de Riba de Ave.

Agenda

BALASARCONFERÊNCIA SOBRE DISTANÁSIA21H30

21
jun

UCPCONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE TURISMO17H30

26
jun

5
jul

ESPAÇO VITA VOU LEVAR-TE  COMIGO21H30


