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Breves

Papa diz que Jesus “era e 
é muito mais” do que um 
filantropo
O Papa afirmou que Jesus é mais do que um “filan-
tropo”, destacando a importância da oração e da vi-
da de fé.
“O acontecimento da sua morte e ressurreição – 
como um relâmpago – lança luz sobre todo o resto 
das vivências de Jesus. Não era um filantropo que 
cuidava do sofrimento e das doenças humanas: 
era e é muito mais”, referiu, na audiência pública 
semanal.
Francisco destacou que Jesus oferece a “salvação 
total, a messiânica, a que faz esperar na vitória defi-
nitiva da vida sobre a morte”.
Foi assim encerrado o ciclo de reflexões que o Pa-
pa dedicou à oração, com 38 catequeses semanais 
apresentadas desde 2020 sobre a necessidade de 
rezar e cultivar a espiritualidade.

Igreja da Brimânia apela à 
abertura de um corredor 
humanitário para as 
populações deslocadas
Os bispos da Brimânia apelaram à abertura de 
“um corredor humanitário” para ajudar as pessoas 
deslocadas e em fuga, após o golpe militar, assi-
nalando que estes cidadãos “têm o direito funda-
mental à alimentação e segurança”.
“Suplicamos que seja permitido ao corredor hu-
manitário alcançar as massas famintas onde quer 
que estejam. Eles são nossos cidadãos e têm o di-
reito fundamental à alimentação e segurança”, lê-
-se na carta assinada pelo presidente da conferên-
cia episcopal, o cardeal Charles Bo, o secretário-
-geral, D. John Saw Yaw Han, e 11 bispos.
Os responsáveis religiosos católicos pedem aos 
militares para observarem as normas internacio-
nais que reconhecem “igrejas, pagodes, mosteiros, 
mesquitas, templos, escolas e hospitais como lo-
cais neutros de refúgio durante um conflito”.

opinião

40dB

Jorge Vilaça
Padre

1Diz quem sabe: o si-
lêncio absoluto, do 
ponto de vista da en-
genharia, é horrível. 

Zero decibéis (abreviatura 
dB, unidade que mede a po-
tência do som) é assustador e 
o tempo máximo que o ser 
humano o suportou, em ex-
periência de laboratório, foi 
45 minutos. Nesse patamar, 
dizem, até os animais entram 
em pânico. O silêncio de que 
gostamos (por exemplo, no 
recato de uma montanha) 
tem, efectivamente, cerca 
de 30 decibéis. Há, portanto, 
muitos sons sublimes den-
tro do nosso chamado silên-
cio. Quem o disse foi Manuel 
Faria, músico, fundador do(s) 
Trovante, pai de 6 filhos, tra-
balhando também na área do 
marketing do som, numa en-
trevista a Inês Meneses. Afir-
ma ainda que as janelas com 
vidro duplo atenuam o ruí-

do mas matam também os 
sons hi-fi produzidos pela 
natureza. 

2. Segundo a Organização 
Mundial de Saúde, não deve-
mos estar expostos durante 
muito tempo a barulhos que 
excedam 50 decibéis (dB). Os 
perigos para a saúde são co-
nhecidos: distúrbios de sono, 
stress, agressividade, perda 
de audição... Genericamen-
te, no dia-a-dia, movemo-
-nos entre sons de 40dB e 
100dB. Para termos uma no-
ção mais exata, num ambien-
te de escritório estão cerca de 
50dB, num concerto cerca de 
120dB e no trânsito cerca de 
90dB. A partir de 120dB al-
cança-se o limiar da dor para 
o ouvido humano. Uma con-
versa serena produz cerca de 
40dB. 

3. No tempo que atraves-
samos os níveis de ruído ex-
terior baixaram muito, mes-
mo que grasse por aí uma 
perda de audição induzida 
pelo ruído (ou poderia ser 
chamada perda de audição 
induzida pela falta de silên-
cio?). Na verdade, não con-
seguimos entrar numa su-
perfície comercial sem ser-
mos inundados por música, 
que, na opinião do autor an-
terior, é ainda por cima mal 
escolhida, mesmo do ponto 
de vista de criação no clien-
te de disposição para a com-
pra. Já quase não há táxi, car-

ro pessoal, autocarro, cozi-
nha ou sala de estar onde não 
haja um ruído de fundo a, 
subtilmente, minar o silêncio 
de 40dB requerido para uma 
conversa amena. Ao lado dos 
talheres já figuram oficial-
mente os telemóveis. Na sala 
de aula, os professores quei-
xam-se de problemas da voz, 
vá-se lá saber porquê. Os fo-
nes tornaram-se indispensá-
veis ferramenta de trabalho. 
O teletrabalho convocou no-
vos ruídos para nossa casa, 
juntando-se à maior densida-
de de ruídos pelo número de 
horas passados conjuntamen-
te. Duas pessoas em silêncio 
comungado passou a ser uma 
anormalidade. Com másca-
ras no rosto falamos mais al-
to e a incapacidade de ler os 
lábios aumentou a incapaci-
dade de comunicar. E, para-
doxalmente, cada vez preci-
samos mais de palavras para 
falar do silêncio.

4. Para ouvir basta ter-
mos audição. Para escutar é 
preciso vontade. E só depois 
de um “silêncio” de 40dB há 
vontade (e capacidade) para 
escutar. Conclusão: há muitos 
sons no nosso silêncio. Abai-
xo de 40dB circulam muitas 
histórias por contar, muitos 
fios por tecer. Haja vontade 
de as modelar. Boas férias, 
para quem pode usufruir 
desse direito. Férias, se possí-
vel, em 40dB.
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Papa francisco

13 DE JUNHO 2021 · Estou particular-
mente próximo da população do Tigray, 
na Etiópia, atingida por uma grave cri-
se humanitária. #RezemosJuntos para 
que cessem as violências, seja garanti-
da a todos a assistência alimentar e sa-
nitária e seja restabelecida o mais breve 
possível a harmonia social.

14 DE JUNHO 2021 · Hoje é o Dia Mun-
dial dos Doadores de Sangue. Agradeço 
de coração aos voluntários e encorajo-
-os a continuar a sua obra, testemu-
nhando os valores da generosidade e 
da gratuidade.

16 DE JUNHO 2021 · Nossas orações 
acontecem e se completam quando in-
tercedemos pelos outros e cuidamos de 
suas preocupações e necessidades. A 
#oração não nos separa e não nos isola 
de ninguém, porque é amor por todos. 
#AudiênciaGeral

Dia mundial dos refugiados

Cáritas Internacional convida 
a acender uma vela pelos 
refugiados
A Cáritas Internacional vai encerrar este domingo, 
Dia Mundial do Refugiado, a sua campanha global 
“Partilhar a Viagem”, de sensibilização e solidarie-
dade para migrantes e refugiados e deslocados in-
ternos, iniciada em 2017.
A organização católica convida a “acender uma ve-
la virtual de esperança” e oferecer uma mensagem 
de solidariedade, a partir do site caritas.org.
As mensagens serão recolhidas num livro que vai 
ser oferecido ao Papa Francisco, “que acompa-
nhou a campanha da Céritas nas suas etapas mais 
importantes e significativas”.
A campanha “Partilhar a Viagem” (Share the 
Journey) visou “criar espaços e oportunidades 
para que migrantes, refugiados e comunidades 
locais se encontrassem, promovendo uma cultura 
de encontro e compreensão mútua”.

Dia mundial dos pobres

Papa Francisco: “A esmola é ocasional, 
a partilha é duradoura”

A mensagem do Papa Fran-
cisco para o Dia Mundial dos 
Pobres relembra a passagem 
bíblica em que uma mulher 
derrama sobre a cabeça de Je-
sus um perfume “muito pre-
cioso”. O documento foi apre-
sentado esta segunda-feira, no 
Vaticano.

Com o título “«Sempre te-
reis pobres entre vós» (Mc 14, 
7)”, a mensagem para o dia 14 
de Novembro de 2021 foca-se 
no episódio em que, após a ac-
ção da mulher alguns dos pre-
sentes mostram indignação, 
ao que Jesus pede que se dei-
xe a mulher em paz, já que terá 
praticado “uma boa acção”.

“Jesus sabe que está próxi-
ma a sua morte e vê, naquele 
gesto, a antecipação da unção 
do seu corpo sem vida antes de 
ser colocado no sepulcro. Es-
ta visão ultrapassa todas as ex-
petativas dos convivas. Jesus 
recorda-lhes que Ele é o pri-
meiro pobre, o mais pobre en-
tre os pobres, porque os repre-
senta a todos. E é também em 
nome dos pobres, das pessoas 
abandonadas, marginalizadas 
e discriminadas que o Filho 
de Deus aceita o gesto daque-
la mulher. Esta, com a sua sen-
sibilidade feminina, demonstra 
ser a única que compreendeu o 
estado de espírito do Senhor”, 
escreve Francisco.

A partir desta lembrança, o 
pontífice recorda “todo o uni-
verso feminino que, no decur-
so dos séculos, não terá voz e 
sofrerá violências” e elogia as 
mulheres “tantas vezes discri-
minadas e mantidas ao lar-
go dos postos de responsabi-
lidade” que, nas páginas do 
Evangelho são, pelo contrário, 
“protagonistas na história da 
revelação”.

O Papa sublinha que os po-
bres são “verdadeiros evangeli-
zadores” por permitirem “des-
cobrir de modo sempre novo 
os traços mais genuínos do ros-
to do Pai”.

“Eles «têm muito para nos 
ensinar. Além de participar do 
sensus fidei, nas suas próprias 
dores conhecem Cristo sofre-
dor. É necessário que todos nos 
deixemos evangelizar por eles. 
A nova evangelização é um 
convite a reconhecer a força 
salvífica das suas vidas, e a co-
locá-los no centro do caminho 

da Igreja. Somos chamados a 
descobrir Cristo neles: não só 
a emprestar-lhes a nossa voz 
nas suas causas, mas também 
a ser seus amigos, a escutá-los, 
a compreendê-los e a acolher a 
misteriosa sabedoria que Deus 
nos quer comunicar através 
deles»”, afirma, recordando a 
exortação Evangelii Gaudium.

O pontífice explica que Je-
sus não está apenas do lado dos 
pobres, partilhando também 
com eles a mesma sorte e pe-
de aos fiéis que façam o mes-
mo, não encarando as pessoas 
marginalizadas como externas 
à comunidade.

“A esmola é ocasional, ao 
passo que a partilha é dura-
doura. A primeira corre o ris-
co de gratificar quem a dá e 
humilhar quem a recebe, en-
quanto a segunda reforça a so-
lidariedade e cria as premissas 
necessárias para se alcançar a 
justiça. Enfim os crentes, quan-
do querem ver Jesus em pessoa 
e tocá-Lo com a mão, sabem 
aonde dirigir-se: os pobres são 
sacramento de Cristo, repre-
sentam a sua pessoa e apontam 
para Ele”, sublinha.

A mensagem aponta ain-
da a necessidade de conver-
são, abrindo o coração para 
que possam ser reconhecidas 
as múltiplas expressões de po-
breza e manifestando o Rei-
no de Deus através de um es-
tilo de vida coerente com a fé 
professada.

“Com frequência, os pobres 
são considerados como pessoas 
à parte, como uma categoria 
que requer um serviço carita-
tivo especial. Seguir Jesus com-
porta uma mudança de menta-
lidade a esse propósito, ou se-
ja, acolher o desafio da partilha 
e da comparticipação”, alerta o 
Papa.

Jorge Mario Bergoglio pede 
especial atenção às novas for-
mas de pobreza agravadas pe-
la pandemia e relembra que os 
pobres não são responsáveis 
pela sua condição nem devem 
ser considerados como um 
“um peso intolerável para um 
sistema económico que coloca 
no centro o interesse de algu-
mas categorias privilegiadas”.

“Um mercado que ignora 
ou discrimina os princípios éti-
cos cria condições desumanas 
que se abatem sobre pessoas 

que já vivem em condições 
precárias. Deste modo assiste-
-se à criação incessante de ar-
madilhas novas da miséria e da 
exclusão, produzidas por agen-
tes económicos e financeiros 
sem escrúpulos, desprovidos 
de sentido humanitário e res-
ponsabilidade social”, afirma.

O Santo Padre diz que “é 
urgente dar respostas concre-
tas” ao drama do desemprego 
e que a “solidariedade social e 
a generosidade” de muitas pes-
soas são capazes de dar um 
“contributo muito importante 
nesta conjuntura”.

“Entretanto permanece de 
pé uma questão, nada óbvia: 
Como se pode dar uma res-
posta palpável aos milhões de 
pobres que tantas vezes, como 
resposta, só encontram a indi-
ferença, quando não a aversão? 
Qual caminho de justiça é ne-
cessário percorrer para que as 
desigualdades sociais possam 
ser superadas e seja restituída 
a dignidade humana tão fre-
quentemente espezinhada?”, 
questiona, explicando que a 
pobreza não é fruto do desti-
no, mas antes do egoísmo.

O Papa afirma que é neces-
sária “uma abordagem diferen-
te da pobreza” e apela aos go-
vernos e instituições de todo o 
mundo que se unam através de 
um “modelo social clarividen-
te capaz de enfrentar as novas 
formas de pobreza que inva-
dem o mundo e marcarão de 
maneira decisiva as próximas 
décadas”.

“Com grande humildade, 
temos de confessar que muitas 
vezes não passamos de incom-
petentes a respeito dos pobres: 
fala-se deles em abstrato, fica-
-se pelas estatísticas e pensa-
-se sensibilizar com qualquer 
documentário. Ao contrário, a 
pobreza deveria incitar a uma 
projetação criativa, que per-
mita fazer aumentar a liberda-
de efetiva de conseguir reali-
zar a existência com as capaci-
dades próprias de cada pessoa. 
Pensar que a posse de dinheiro 
consinta e aumente a liberdade 
é uma ilusão de que devemos 
afastar-nos”, afirma.

Francisco conclui a Mensa-
gem dizendo que “aumentar 
a sensibilidade para se com-
preender as exigências dos po-
bres” é decisivo.
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[Igreja Viva] O que é a Com-
passio e como surgiu?
[Mariana Abranches Pinto] 
A Compassio é uma associa-
ção sem fins lucrativos, cria-
da em Junho de 2019 e tem 
como missão colocar a com-
paixão no centro das relações 
humanas, com foco nas pes-
soas em situações de fragili-
dade relacionada com a saú-
de e ou isolamento social, 
promovendo a ética de cui-
dar como um compromis-
so fundamental da socieda-
de. Tem muito que ver com 
o movimento internacional 
das comunidades compassi-
vas, comunidades que ten-
tam voltar às redes colabora-
tivas de cuidado para que as 
pessoas se envolvam mais no 
cuidado com as outras pes-
soas que estão mais frágeis – 
mas aqui com um foco mui-
to especial no fim de vida, 
nas doenças avançadas, nos 
cuidados paliativos... Existem 
várias comunidades compas-
sivas, existem as comunida-
des compassivas da Karen 
Armstrong, que são gerais, 
digamos assim – qualquer 
grupo de pessoas se junta pa-
ra tentar colmatar um pro-
blema social –, e as comu-
nidades compassivas a que 
a Compassio aderiu têm es-
te foco no fim de vida. Pro-
movemos, por isso, eventos 
como o Death Cafe [Café da 
Morte], workshops, tudo nes-

se sentido, para falar do luto, 
do cuidar, da compaixão, de 
um cuidar mais compassivo, 
da morte...

[Igreja Viva] Pode-se dizer, 
então, que o objectivo da as-
sociação é esclarecer sobre 
esta fase da vida?
[Mariana Pinto] Sim, sensi-
bilizar... Nas grandes cidades, 
as pessoas tendem a afastar-
-se deste tempo da vida que 
todos vamos passar, e deixam 
para o serviços sociais e de 
saúde. O que as pessoas pre-
cisam é de pessoas, de pes-
soas da sua comunidade. Um 
dos grandes nomes das co-
munidades compassivas, o 
Allan Kellehear, está sempre 
a dizer que as pessoas passam 
95% do tempo não com os 
profissionais de saúde ou dos 
serviços sociais, é em casa, 
com os seus, com os cuida-
dores principais, é na comu-
nidade. As pessoas precisam 
que as pessoas da comunida-
de se envolvam mais. Um dos 
grandes objectivos é a sen-
sibilização para estes temas. 
Hoje, falar de morte é na nos-
sa sociedade é um tabu. Que-
remos sensibilizar falando do 
que as pessoas passam, da so-
lidão... Dos problemas que 
passam. Depois é a capacita-
ção, para poder cuidar me-
lhor, sempre no sentido de 
um cuidado compassivo, da 
escuta activa... Depois, temos 

a activação e dinamização de 
redes comunitárias. Nessa 
parte ainda não conseguimos 
avançar por causa da pande-
mia, mas esperamos avançar 
agora. Outra coisa que faze-
mos é a dinamização de gru-
pos de partilha, para pessoas 
com vivência de doença, de 
luto e para pessoas que tra-
balham nesta área de fim de 
vida, de idosos, das áreas da 
saúde. É muito importante 
todos estes que têm a mesma 
missão, ou que passam pelo 
mesmo, se sentem, conver-
sem, partilhem e se ouçam 
uns aos outros. Ou seja: sen-
sibilização, capacitação, acti-
vação e dinamização das re-
des comunitárias de colabo-
ração de cuidado. 

[Igreja Viva] Qual é a in-
tenção da criação das re-
des colaborativas de cuida-
do, como é que é suposto 
funcionarem?
[Mariana Pinto] Imagine 
que há uma senhora, nós di-

zemos sempre que é a do-
na Domingues. Ela pode, ou 
não, ter um cuidador princi-
pal, e está a maior parte do 
tempo sozinha. Nós vamos 
ter com ela, vamos fazer um 
mapa do cuidado, ver o que 
lhe falta. Vemos todos os ser-
viços que já tem e vemos o 
que lhe falta, o que ela pre-
cisa no tempo em que está 
sozinha, quais são os desejos 
dela, os sonhos... Depois or-
ganizamos um grupo de vi-
zinhos compassivos, forma-
mos essas pessoas – centra-
das na pessoa em causa, nu-
ma formação de um dia, em 
que estariam os profissionais 
de saúde e dos serviços so-
ciais que cuidam dela, para 
nos darem indicações sobre 
o que fazem e quais as ne-
cessidades. Nós, na Compas-
sio, focamo-nos mais na for-
ma de estar com a pessoa, a 
forma de ouvir, a forma de 
escutar... O estar com essa 
pessoa. De seguida fazemos 
um plano colaborativo – ve-

mos quando está sozinha, ou 
quando precisa de compras 
– para colmatar as necessi-
dades. Nunca serão é neces-
sidades de saúde ou dos ser-
viços sociais. São coisas em 
que qualquer um de nós po-
de ajudar, e tudo muito cen-
trado naquela senhora. E en-
tão este seria o grupo de vi-
zinhos compassivos daquela 
senhora. É esta a ideia! Ainda 
não a pudemos pôr em práti-
ca, mas temos muito desejo e 
sonho de o fazer.

[Igreja Viva] Ou seja, é es-
truturar o cuidado social à 
volta da pessoa?
[Mariana Pinto] O cuida-
do comunitário, da comuni-
dade. Não têm que ser vizi-
nhos do prédio, podem ser 
vizinhos da cidade... Que se-
ja uma rede próxima da pes-
soa. Formamos um grupo 
que vai estar constantemen-
te a falar, a dizer como é que 
a pessoa estava quando este-
ve com ela, a pedir para al-

Mariana Abranches pinto é a presidente da compassio, 
a associação para a construção de comunidades 
compassivas. O IGREJA vIVA PERGUNTOU-LHE Que 
comunidades são estas e porque é que precisamos de nos 
focar na compaixão uns pelos outros. 

ENTREVISTA

"A SOLIDÃO 
É UM GRANDE MAL 
DA NOSSA 
SOCIEDADE"
JOÃO PEDRO QUESADO (ENTREVISTA)  
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IO nars. Alguns... Quando te-

mos um convidado impor-
tante, damos-lhe tempo, 
porque também queremos 
aproveitar as pessoas (risos). 
Mas o mais normal é não 
termos convidados e fazer-
mos dinâmicas com as pes-
soas para que primeiro elas 
sintam alguma coisa, para 
que se envolvam, para que 
a formação comece a partir 
delas. Depois, então, intro-
duzimos um pouco de teoria 
e uma construção conjun-
ta, no fundo, sobre como se 
pode tornar a nossa comu-
nidade mais compassiva. A 
pergunta é sempre essa, co-
mo fazer isso, para além de 
como sermos mais compas-
sivos com nós mesmos, com 
os outros... Isto começa de 
nós. Trata-se de sensibiliza-
ção, consciencialização e ca-
pacitação. Um workshop de 
que gosto muito é o ‘Socor-
ro, a minha prima está doen-
te! O que lhe digo, o que não 
digo?’. Esse tem muito que 
ver com uma comunicação 
mais compassiva. Nós so-
mos treinados, quando al-
guém está doente e não sa-
bemos o que dizer, a encher 
o tempo com palavras, a não 
deixar a pessoa expressar 
as suas preocupações... Ou-
vir e escutar coisas difíceis é 
muito complicado, mas es-
tá mais que provado que o 
que as pessoas querem não 
são essas respostas feitas e 
não deixar falar. O que aju-
da as pessoas é que os ou-
tros as ouçam, as escutem. 
As pessoas têm os recursos 
internos. A esperança já está 
dentro delas, não somos nós 
que a vamos dar. As pessoas 
querem é ser escutadas, é o 
que nos dizem sempre no 
workshop. Normalmente te-
mos uma partilha pequena, 
de três pessoas doentes, que 
dizem o que gostam de ou-
vir e que lhes façam, e o que 
não gostam. A grande maio-
ria diz que gosta que estejam 
em silêncio e de se sentirem 
escutadas. As pessoa não pre-
cisam de dizer nada. A gran-
de maioria de nós, quando 
visita um amigo ou familiar 
doente, fica ansiosa por não 
saber o que dizer, e às ve-
zes nem vai visitar por essa 
razão. Se conseguirmos ir, 
chegamos lá e só queremos 
fazer coisas, e a pessoa quer 
estar connosco, quer que pa-
remos ao lado dela. Como a 
compaixão, também é preci-
so exercitar isto, porque não 
é fácil, e fazemos mal muitas 
vezes – mas é com isso que 
crescemos.

confortáveis que podem sur-
gir desse sofrimento. Mas 
também dizemos que é ca-
beça, porque exige inteligên-
cia e ter uma boa percepção 
do que é preciso fazer ou a 
quem é que preciso de pe-
dir ajuda para aliviar o sofri-
mento desta pessoa. Reparar 
em alguém a afogar-se e ati-
rar-se sem saber nadar não é 
compaixão. É preciso utilizar 
a cabeça. E compaixão tam-
bém são mãos, porque com-
paixão sem acção não é com-
paixão, é empatia – que é 
uma parte muito importan-
te da compaixão, mas a com-
paixão exige acção. E depois 
é músculo, porque se treina. 
Quanto mais actos compas-
sivos fizermos, maior treino 
temos e mais esse músculo 
vai crescendo.

[Igreja Viva] Porque é que, 
nós, como sociedade, nos 
afastamos tanto da empa-
tia e da compaixão em situa-
ções de sofrimento? Porque 
é que nos alheamos uns dos 
outros?
[Mariana Pinto] Não sei ex-
plicar, é difícil... Temos uma 
sociedade muito mais com-
petitiva, mais individualis-
ta, sempre a olhar para nosso 
próprio umbigo... E o cres-
cimento não é o crescimen-
to pessoal neste sentido que 
estamos a falar, é outro tipo 
de crescimento com objec-
tivos diferentes... As famílias 
são mais pequenas, a morte 
é medicalizada, temos mais 
anos de vida, toda a gente 
trabalha, os mais velhos são 
institucionalizados... E isto 
acontece nas cidades gran-
des, porque há muito pou-
co tempo isto não acontecia. 
Há muito pouco tempo, há 
duas gerações... Ou seja, nós 
falamos em voltar ao que era 
antes – mas para os dias de 
hoje, sem saudosismos, vol-
tar a essas redes de cuida-
do. O sonho é que as pessoas 
que participarem nestas re-
des colaborativas de cuida-
do não precisem de projec-
to nenhum, não precisem de 
uma Compassio nem Braga 
Compassiva nem nada dis-
so, porque depois estas redes 
tornam-se naturais. O sonho 
é que as pessoas façam isto 
sem projecto nenhum. Mas 
as razões são bastante com-
plexas, envolvem muitas par-
tes da nossa vida.

[Igreja Viva] O que é que fa-
zem nos workshops?
[Mariana Pinto] O que que-
remos mesmo fazer são 
workshops, não são webi-

Ouvir e escutar 
coisas difíceis é muito 
complicado, mas está 
mais que provado que o 
que as pessoas querem 
não são essas respostas 
feitas e não deixar falar. 
O que ajuda as pessoas é 
que os outros as ouçam, 
as escutem.

guém trocar o ‘turno’ se não 
puder em certo dia, e que se 
vai adaptando. Vamos fazen-
do sempre esse mapa do cui-
dado a ver se estamos a cor-
responder às necessidades da 
pessoa e se ela está mais feliz 
e está cuidada. Acreditamos 
muito que é mesmo rede de 
colaboração, é uma rede de 
ajuda, porque nós, os que va-
mos ajudar, também ganha-
mos muito. Toda a gente tem 
muito a ensinar uns aos ou-
tros. As pessoas que estão a 
passar por dificuldades têm 
muito para nos dizer e para 
nos contar, para aproveitar-
mos melhor a vida e a rique-
za e o crescimento de cola-
borarmos uns com os outros, 
de termos uma comunidade 
mais coesa, mais colaborati-
va... Desta forma as pessoas 
não morrem sozinhas, não 
estão sozinhas. A solidão é 
um grande mal da nossa so-
ciedade. Há pessoas que que-
rem estar sozinhas, é uma es-
colha, mas a grande maioria 
não quer.

[Igreja Viva] E muitas vezes 
a própria solidão acaba por 
contribuir para piorar o esta-
do de saúde...
[Mariana Pinto] Muito, mui-
to. Há estudos sobre isso. Há 
uma comunidade compassi-
va em Inglaterra que tem um 
estudo científico que diz que 
terem lançado a comunidade 
compassiva reduziu muito as 
idas à urgência. As pessoas 
também iam à urgência pa-
ra estar com alguém, para ter 
atenção, e essas idas baixa-
ram. Isto é benéfico até em 
termos de sustentabilidade 
financeira do sistema de saú-
de. E muito benéfico em ter-
mos do crescimento huma-
no, de todos. Para além desta 
coisa da compaixão.

[Igreja Viva] Como é que 
definiria compaixão?
[Mariana Pinto] A palavra, 
muitas vezes, é mal-entendi-
da. É vista como pena, como 
fraqueza, mas não tem na-
da que ver com isso. No fun-
do, é a consciência do sofri-
mento do outro – ou o pró-
prio – e o desejo de fazer al-
guma coisa para aliviar ou 
evitar esse sofrimento. Aqui 
na Compassio dizemos mui-
to que a compaixão é cora-
ção, porque é uma respos-
ta emocional ao sofrimento 
do outro – que também nos 
faz sofrer, mas faz-nos repa-
rar nesse sofrimento, antes 
de mais, e faz-nos estar fir-
mes para aceitar esse sofri-
mento e os sentimentos des-
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Sab 1, 13-15; 2, 23-24 
Leitura do Livro da Sabedoria
Não foi Deus quem fez a morte, nem Ele 
Se alegra com a perdição dos vivos. Pela 
criação deu o ser a todas as coisas, e o que 
nasce no mundo destina-se ao bem. Em 
nada existe o veneno que mata, nem o 
poder da morte reina sobre a terra, porque 
a justiça é imortal. Deus criou o homem 
para ser incorruptível e fê-lo à imagem 
da sua própria natureza. Foi pela inveja 
do Diabo que a morte entrou no mundo, 
e experimentam-na aqueles que lhe 
pertencem.   
    
Salmo responsorial
Salmo 29 (30), 2.4.5-6.11.12a.13b (R. 2a) 
Refrão: Eu Vos louvarei, Senhor, porque 
me salvastes.  

LEITURA II 2 Cor 8, 7.9.13-15  
Leitura da Segunda Epístola do apóstolo 
S. Paulo aos Coríntios
Irmãos: Já que sobressaís em tudo – na 
fé, na eloquência, na ciência, em toda a 
espécie de atenções e na caridade que vos 
ensinámos – deveis também sobressair 
nesta obra de generosidade. Conheceis 
a generosidade de Nosso Senhor Jesus 
Cristo: Ele, que era rico, fez-Se pobre 
por vossa causa, para vos enriquecer 
pela sua pobreza. Não se trata de vos 
sobrecarregar para aliviar os outros, 
mas sim de procurar a igualdade. Nas 
circunstâncias presentes, aliviai com a 
vossa abundância a sua indigência para 
que um dia eles aliviem a vossa indigência 
com a sua abundância. E assim haverá 
igualdade, como está escrito: “A quem 
tinha colhido muito não sobrou e a quem 
tinha colhido pouco não faltou”.    

“Não temas; basta que tenhas fé”

itinerário

pessoa. Várias vezes ofereceu sinais de 
vida. Livrou-nos da morte para nos dar a 
vida. E dizia: “não temas; basta que tenhas 
fé”.

“Basta que tenhas fé”
Dois temas andam interligados, neste 
duplo episódio do Evangelho segundo 
Marcos: a fé a vida. Jesus Cristo vem ao 
mundo com a missão de restaurar a fé e a 
vida. Com outras palavras dizemos que a 
‘saúde’ (vida) e a ‘salvação’ (fé) preenchem 
a nossa existência terrena.
A aproximação a Jesus Cristo exprime-se 
como pedido e como desejo: há a palavra 
da súplica de Jairo em favor da sua filha; 
há o desejo do toque de uma mulher no 
meio da multidão. Dois modos diferentes, 
ambos acertados, de nos aproximarmos 
de Jesus Cristo.
Com a atitude de Jairo, podemos aprender 
a oração de súplica e de intercessão. A 
súplica e a intercessão são um modo de 
expressar a confiança na acção divina. O 
Catecismo da Igreja Católica (no número 
2629) lembra que “é pela oração de 
petição que traduzimos a consciência da 
nossa relação com Deus”, exprimimos a 
nossa fé.
Com a atitude da mulher, podemos 
aprender o silêncio de quem se aproxima 
e ousa tocar e ser tocado/a pela presença 
de Deus. O toque é, aliás, um elemento 
comum aos dois encontros com Jesus 
Cristo: a mulher que deseja tocar as 
vestes para ser curada e Jairo a pedir que 
imponha as mãos para que a sua filha seja 
salva e viva; com a mulher “Jesus notou 
logo que saíra uma força de Si mesmo” e à 
menina “pegou-lhe na mão”.
Na gramática da fé, estamos mais 
conformados ao poder das palavras; 
precisamos de valorizar também a 
força dos gestos, em especial o toque 
da imposição das mãos, não só nos 
sacramentos, mas também em outras 
orações de petição e de bênção (a que 
chamamos sacramentais). Conta o cardeal 

EVANGELHO Mc 5, 21-24.35b-43 
(forma breve)
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Marcos 
Naquele tempo, depois de Jesus ter 
atravessado de barco para a outra 
margem do lago, reuniu-se uma grande 
multidão à sua volta, e Ele deteve-Se à 
beira-mar. Chegou então um dos chefes 
da sinagoga, chamado Jairo. Ao ver 
Jesus, caiu a seus pés e suplicou-Lhe com 
insistência: “A minha filha está a morrer. 
Vem impor-lhe as mãos, para que se 
salve e viva”. Jesus foi com ele, seguido 
por grande multidão, que O apertava de 
todos os lados. Entretanto, vieram dizer 
da casa do chefe da sinagoga: “A tua filha 
morreu. Porque estás ainda a importunar 
o Mestre?”. Mas Jesus, ouvindo estas 
palavras, disse ao chefe da sinagoga: 
“Não temas; basta que tenhas fé”. E não 
deixou que ninguém O acompanhasse, 
a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de 
Tiago. Quando chegaram a casa do chefe 
da sinagoga, Jesus encontrou grande 
alvoroço, com gente que chorava e gritava. 
Ao entrar, perguntou-lhes: “Porquê 
todo este alarido e tantas lamentações? 
A menina não morreu; está a dormir”. 
Riram-se d’Ele. Jesus, depois de os ter 
mandado sair a todos, levando consigo 
apenas o pai da menina e os que vinham 
com Ele, entrou no local onde jazia a 
menina, pegou-lhe na mão e disse: “Talita 
Kum”, que significa: “Menina, Eu te ordeno: 
Levanta-te”. Ela ergueu-se imediatamente 
e começou a andar, pois já tinha doze 
anos. Ficaram todos muito maravilhados. 
Jesus recomendou-lhes insistentemente 
que ninguém soubesse do caso e mandou 
dar de comer à menina.       

REFLEXÃO
 
Jesus Cristo reconhece o desejo e acolhe 
o pedido de algo mais que habita em cada 

José Tolentino Mendonça que, num filme 
de Ingmar Bergman, o médico recomenda 
à paciente: “Há só um remédio para ti, 
deixa-te tocar por alguém ou por alguma 
coisa”.
A fé tem um papel decisivo: “Minha filha, 
a tua fé te salvou”; “Não temas; basta que 
tenhas fé”. Em ambos os casos, Jesus 
Cristo revela o coração de Deus que cura 
e dá vida, que harmoniza a saúde e a vida. 
É, como já dissemos, um texto revelador 
da missão de Jesus Cristo; porém, há que 
ter fé.

Um pedido e um desejo
A fé ‘toca’ com seriedade os pedidos e os 
desejos de cada ser humano. Não se pode 
reduzir a uma doutrina, mais ou menos 
abstrata. Nem tampouco a um conjunto de 
práticas rituais e exteriores à vida.
A fé é um ‘basta’, garante-nos Jesus 
Cristo. Traduz-se em suavidade de 
coração que espera algo de novo da parte 
de Deus. Damos a Jesus Cristo o direito 
de entrar na nossa vida. Deixamos de 
ser espectadores, alguém que olha de 
fora, talvez à espera de respostas e de 
explicações.
A fé faz-nos actores, põe-nos dentro do 
jogo com as nossas fragilidades, implica-
nos no encontro, possibilita outras 
leituras, ainda que sempre inacabadas. 
Desenvolve-se então o processo que nos 
toca por dentro, liberta do medo, toma 
pela mão e nos deixa maravilhados.

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

Semear caridade
Acólitos
Jairo intercede por sua filha. Na liturgia, os 
ministros participam da oração sacerdotal 
de Jesus, o único intercessor junto do Pai 
em favor de todas as pessoas. Interceder 
é próprio dum coração conforme com 
a misericórdia de Deus e é a expressão 

XIII Domingo comum

O arranjo floral estará diante do altar a sustentar uma vela acesa, bem 
visível.
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“Não temas; basta que tenhas fé”

da comunhão dos santos. Aquele que 
intercede não olha aos seus próprios 
interesses, mas aos interesses dos outros. 
O ministro deverá cultivar esta forma de 
oração.

Leitores
Algumas palavras de Jesus 
permaneceram de uma forma especial 
na memória da Igreja; de tal maneira 
que ficaram registadas na sua forma 
original: “Talita Kum”, “Efatá”, “Eloí, eloí, 
lama sabactani” são algumas dessas 
expressões. Isto revela o apego e a 
atenção dos primeiros cristãos a cada uma 
das palavras saídas da boca de Deus. Pela 
leitura cuidadosa, o leitor procura gravar 
no coração dos fiéis cada detalhe das 
leituras.

Ministros Extraordinários 
da Comunhão
Ao levar a Eucaristia, o MEC transportar 
essa força que sai do Corpo de Jesus 
e que vivifica quem dela se aproxima. 
O Corpo de Cristo marca com o selo 
da Vida o nosso corpo marcado pela 
morte. O Corpo de Cristo não é a fonte da 
eterna juventude, mas antes o Pão dos 
caminhantes que, mesmo atravessando a 

provação da morte, sabem que a Vida terá 
sempre a última palavra. Por isso, o MEC é 
o ministro da Vida.

Músicos
Os músicos também são chamados 
aliviar, na abundância, a indigência 
dos outros. Acontece que algumas 
paróquias precisam momentaneamente 
de um organista que substitua o seu. 
Nestas circunstâncias é bom ver que, 
os organistas ou outros músicos de 
paróquias vizinhas se disponibilizem 
para efetuar essa substituição. Partilhar 
recursos nem sempre significa partilhar 
bens materiais, muitas vezes é partilhar 
disponibilidades.

Celebrar em comunidade
Homilia
1. O tema da vida encontra-se muito 
presente na liturgia da Palavra. A 1ª leitura, 
deixa claro que Deus não quer a morte da 
humanidade. No Evangelho, escutamos 
duas curas realizadas por Jesus. Mais 
do que um gesto mágico de Jesus, é 
reflexo da diversidade de modos como 
a humanidade se aproxima de Jesus. E 

Jesus procura-os libertar. A experiência 
de Jesus leva-os a encontrar a vida... Há 
um contraste entre a vida e a morte, a 
tristeza e a alegria. São consequência da 
experiência de fé que os leva a fazer o 
caminho do medo à confiança, da morte 
e da exclusão à vida.
2. A mulher, mesmo gozando da 
condição de “impura”, manifesta 
confiança e coragem que a leva a 
tocar Jesus. Este não é um toque que 
se perde no anonimato da multidão, 
mas é diferente de todos os outros. A 
pergunta de Jesus – “Quem me tocou?” 
– faz a mulher deixar o medo e sair do 
anonimato. Por isso, este toque é lido 
por Jesus na sua verdade mais profunda 
que é a necessidade de cura e de vida.
3. A nossa relação com Jesus tem 
de ser assumida nesta experiência 
pessoal que nos liberta, que nos dá vida. 
Efetivamente, Jesus não é indiferente 
perante as nossas dores e sofrimentos. 
No entanto, nem sempre ousamos 
dar este passo, pedindo-lhe que nos 
cure as nossas feridas, que nos levam 
ao isolamento e progressivamente 
matam as nossas relações... A nossa 
experiência de fé é, precisamente, a 
experiência pessoal do encontro com 

Cristo, que nos cura e nos devolve a nossa 
paz mais profunda. “Não temas; basta que 
tenhas fé”.

Profissão de fé
Sugere-se a fórmula Baptismal do Credo, 
recordando o nosso Baptismo.

Oração Universal
Caríssimos irmãos e irmãs: Com a força 
que nos vem da fé, façamos subir até ao 
Pai celeste súplicas e preces por toda a 
humanidade, dizendo:
R. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça.

1. Para que o nosso Bispo D. Jorge, os 
nossos presbíteros e diáconos recordem 
sempre aos fiéis e aos catecúmenos que 
a salvação vem pela fé em Jesus Cristo, 
oremos.

2. Para que as pessoas, ao olharem 
para Jesus, que Se fez pobre para nos 
enriquecer dos seus dons, sintam fome e 
sede de justiça, oremos.

Sugestão de cânticos
– Entrada: Louvai, louvai o Senhor  – F. Silva
– Apresentação dos dons: Tudo Vos damos – M. Faria
– Comunhão: Eu vim para que tenham vida – F. Silva
– Pós-Comunhão: Cantarei ao Senhor pelo bem qu’Ele me fez 
– F. Silva
– Final: A vida só tem sentido – H. Faria

Eucologia
Orações presidenciais: Orações do Domingo XIII 
do Tempo Comum (Missal Romano, 407)
Prefácio: Prefácio dos Domingos do Tempo 
Comum III (Missal Romano, 478)
Oração Eucarística: Oração Eucarística II (Missal 
Romano, 524ss)

Sair em missão de amar
Nesta semana, procuremos estender as nossas 
mãos aos que delas necessitarem, partilhando: a 
palavra, o pão, a alegria, o consolo, a esperança, a 
vida.

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, Flávia Barbosa, João Pedro Quesado) · Design: Romão Figueiredo 
Multimédia: Ana Marques Pinheiro · Contacto: comunicacao@arquidiocese-braga.pt

Simplesmente José, narrativa em 
forma de romance, propõe uma 
biografia original do artesão de 
Nazaré que foi chamado para ser 
o esposo de Maria e pai adotivo de 
Jesus.
Na ficção proposta pelo autor, José 
rompe o silêncio e descreve em 
primeira pessoa a sua experiência 
de vida e missão, os seus medos, 
dúvidas, expectativas, sonhos, 
decisões…

Simplesmente José 
Darlei Zanon

17,9€

Compre online em 
www.livrariadm.pt

10% 
Desconto

Barcelos organiza mais um Dia 
Arciprestal das Famílias

Peregrinação da Ronda da 
Lapinha foi cancelada

A Equipa Arciprestal da Pasto-
ral Familiar de Barcelos organi-
za mais um Dia Arciprestal das 
Famílias, com o tema “O amor na 
família (Amoris Laetitia)”.
A organização destaca como 
ponto alto do dia a Eucaristia 
campal, no recinto do Santuário 
do Monte da Franqueira, Barce-
los, marcada para as 17h00 de 
27 de Junho, presidida pelo Vi-
gário Geral da Arquidiocese de 
Braga, o cónego José Paulo Leite 
de Abreu.
Para esta Eucaristia, são parti-
cularmente convidados a parti-
cipar os casais que celebraram 
em 2020 e os que celebram em 
2021 as bodas matrimoniais (25, 
50, 60 e 75 anos), a quem será 
entregue o respectivo diploma.
Os casais devem inscrever-se 
até ao dia 25, através dos tele-
fones 964 437 425 ou 918 679 
090, ou pelo endereço electróni-
co n.s.franqueira@gmail.com.
Para o dia 25 de Junho, às 
21h00, está prevista uma con-
ferência no salão paroquial de 
Pereira, Barcelos, que também 
será transmitida online. A pales-
tra está a cargo do padre Paulo 

A peregrinação da Ronda da 
Lapinha foi cancelada, mas 
a imagem da Senhora da La-
pinha será transportada pe-
los Bombeiros Voluntários de 
Guimarães, percorrendo de 
forma simbólica as habituais 
ruas da peregrinação.
Durante a manhã do dia 20 de 

Duarte, assistente do Departa-
mento da Pastoral Familiar da 
Arquidiocese de Braga, e do ca-
sal Antónia e Nuno, membros do 
referido departamento.
A realização do Dia Arcipres-
tal das Famílias tem a colabora-
ção da Confraria de Nossa Se-
nhora do Rosário do Monte da 
Franqueira.
É assistente da Equipa Arcipres-
tal da Pastoral Familiar de Bar-
celos o padre Vítor Sérgio No-
gueira, pároco das comunidades 
paroquiais de Carapeços, Tamel 
Santa Leocádia, Vilar do Monte e 
Creixomil.

Junho será celebrada eucaris-
tia às 07h00, às 08h00 e às 
09h00. Às 11h00 será celebra-
da eucaristia solene. 
Pelas 15h00 dá-se a saída 
da imagem da Senhora da 
Lapinha.
Entre os dias 11 a 19 de Junho 
há Novena pelas 21h00. 

Agenda

MUSEU DE ARQUEOLOGIA 

MUSEU DE ARQUEOLOGIA D. DIOGO DE SOUSA
D. DIOGO DE SOUSAPOTTERY DISPLAY10H00

18
jun

THEATRO CIRCO
THEATRO CIRCO
GALA SANJOANINA

21H30

19
jun

SÉ CATEDRALSÉ CATEDRAL

APRESENTAÇÃO DO 
"ROTEIRO TURÍSTICO 

RELIGIOSO"
18H30

18
jun


