
QUINTA-FEIRA / 30 JANEIRO / 2020 WWW.ARQUIDIOCESE-BRAGA.PT

E
st

e
 s

u
p

le
m

e
n

to
 f

a
z
 p

a
rt

e
 i

n
te

g
ra

n
te

 d
a
 e

d
iç

ã
o

 n
.º

 3
2

3
8

1 
d

o
 D

iá
ri

o
 d

o
 M

in
h

o
. 
N

ã
o

 p
o

d
e

 s
e

r 
v
e

n
d

id
o

 s
e

p
a
ra

d
a
m

e
n

te
.

EXPLICADOR

 O QUE É O BULLYING? 
 PROFESSORA ANA TOMÁS 

 INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO MINHO 

P. 04-05

ZOLTAN TASI (UNSPLASH)



2 IGREJA VIVA // QUINTA-FEIRA | 30 DE JANEIRO | 2020 

Breves

Papa apresenta bem- 
-aventuranças como roteiro 
para a felicidade
O Papa Francisco iniciou ontem no Vaticano um 
novo ciclo de catequeses, dedicado às bem-aven-
turanças, que apresentou como roteiro para a feli-
cidade de cada pessoa.
“Com as bem-aventuranças, Jesus dá-nos os «no-
vos mandamentos», que não são normas, mas as-
sinalam o caminho da felicidade que Ele nos pro-
põe”, disse, durante a audiência pública semanal.
Francisco declarou que as bem-aventuranças são 
o “bilhete de identidade” do cristão, porque “des-
crevem o rosto e o estilo de vida de Jesus”.
“A mensagem foi endereçada aos seus discípu-
los, mas também ao povo, isto é, para nós, toda a 
humanidade. Além disso, a montanha onde Jesus 
prega lembra o Sinai, onde Deus ditou a Moisés 
os dez mandamentos”, referiu.

Sacerdote uruguaio é novo 
secretário particular do Papa
O Vaticano anunciou que o padre uruguaio Gonza-
lo Aemilius, doutor em Teologia, é o novo secretário 
particular do Papa Francisco.
O sacerdote, de 40 anos, vai trabalhar em conjun-
to com outro secretário particular do pontífice, padre 
Yoannis Lahzi Gaid.
De acordo com a Vatican News, Francisco e o Pe. Ae-
milius conhecem-se desde 2006, “quando o cardeal 
Jorge Mario Bergoglio, então arcebispo de Buenos 
Aires, lhe telefonou porque tinha ouvido falar sobre o 
seu trabalho com os jovens que viviam na rua”.
Numa das primeiras celebrações do actual pontifi-
cado, a 17 de Março de 2013, o Papa Francisco reco-
nheceu o sacerdote no meio da multidão e convidou-
-o a entrar na igreja onde ia celebrar missa, durante 
a qual pediu orações pelo trabalho com os jovens de 
rua.

opinião

A propósito dos agentes de autoridade

Carla rodrigues
ADVOGADA

Q  uem gosta de cine-
ma certamente co-
nhece o filme “Dia 
de Treino” (em in-

glês, Raining Day). É um fil-
me policial, de 2001, que con-
ta com a participação de Den-
zel Washington, que lhe valeu 
o Óscar de melhor actor, e de 
Ethan Hawke, nomeado pa-
ra o óscar de melhor actor se-
cundário. Dia de treino narra 
24 horas da vida de um jovem 
polícia, que começa a traba-
lhar na equipa do combate ao 
tráfico de estupefacientes, e 
do seu parceiro, polícia vete-
rano, condecorado e corrup-
to. Este filme, há semelhança 
de outros enredos do género, 
retrata o polícia bom e o po-
lícia mau e a necessidade de 
escolher um caminho. Passa-
-se em Los Angeles mas, na 
verdade, porque espelha uma 
realidade transversal a todas 
as sociedades, podia ser em 
qualquer cidade e em qual-
quer país.

Na eterna dicotomia en-
tre o bom e o mau, o hones-
to e o corrupto, o certo e o 

errado, o país acordou, estes 
dias, chocado com a imagem 
de uma mulher desfigurada, 
Cláudia Simões, alegadamen-
te vítima de violência policial. 
Mais uma vez, sem sabermos 
o que aconteceu, sem conhe-
cermos os factos, condená-
mos, de imediato, o agente, e 
com ele toda e qualquer auto-
ridade, numa revolta inexpli-
cável tomando como verda-
deira a história contada e pro-
liferada pelas redes sociais. As 
vozes levantaram-se contra o 
agente, as acusações multipli-
caram-se, as pessoas pediram 
e gritaram por justiça. Mas 
que justiça?! A justiça popular? 
A justiça baseada nos impul-
sos emocionais provocadas 
por uma imagem e pela ver-
são de uma das partes? Ou a 
justiça que assenta no sistema 
institucional de um estado de 
direito que prima pelo cum-
primento do respeito das nor-
mas e direitos fundamentais?

É urgente acreditar nos 
processos judiciais de averi-
guação e investigação, que 
se querem sérios, rigorosos, 
justos e imparciais. Proces-
sos a que os agentes (bem co-
mo quaisquer outros cida-
dãos) têm direito. Deixemos 
actuar a justiça, e isto nada 
tem a ver com pactuar com 
injustiças. Neste caso tão fa-
lado, não sabemos se o agen-
te agrediu a senhora. Não sa-
bemos se abusou da autori-
dade que tem. Nesta medida, 
não podemos permitir que 
sejam tratados, sem mais, co-
mo criminosos, sem prejuízo 
do agente, perante as provas 

produzidas, vir a ser conside-
rado culpado e condenado. 
Sem prejuízo de haver, como 
em qualquer outra profissão, 
quem não mereça o cargo que 
ocupa, quem exceda os limi-
tes do seu poder e da sua au-
toridade, quem abuse da sua 
posição social. As forças de 
segurança têm como missão 
proteger e garantir o cum-
primento da lei, mantendo a 
ordem e a segurança pública, 
num esforço que se quer pre-
ventivo para evitar o caos, o 
crime e a guerra. Se isto é fá-
cil? Não, não é, nem pode ser 
fácil! E mais difícil será junto 
daqueles que se habituaram a 
ter direitos (e ainda bem), mas 
que a páginas tantas se esque-
cerem do conjunto de deve-
res que é preciso respeitar pa-
ra uma saudável, equilibra-
da e segura convivência em 
sociedade. 

Ser agente de autoridade é 
exercer uma profissão de ris-
co, de elevado risco. É pôr a 
própria vida ao serviço da se-
gurança pública, da nossa se-
gurança, muitas vezes sem re-
taguarda de apoio e numa au-
sência de regalias. O mínimo 
que merecem é o nosso agra-
decimento com respeito e 
que deixemos a justiça actuar 
perante os comportamentos 
desviantes, sem denegrir a 
classe, sem pôr em causa a se-
riedade do seu trabalho. 

A justiça deve e tem de ser 
feita, para todos, sem excep-
ções, no local próprio e pe-
los órgãos competentes. Deus 
nos livre de um dia cairmos 
nas mãos da justiça popular.
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Vaticano

Francisco aprova eleição 
de decano e vice-decano do 
Colégio Cardinalício
O Papa Francisco aprovou no passado Sábado, dia 
25 de Janeiro, a eleição do cardeal Giovanni Battista 
Re como decano do Colégio Cardinalício e do cardeal 
Leonardo Sandri como vice-decano.
A 21 de Dezembro de 2019, o pontífice aceitou a re-
núncia do cardeal Angelo Sodano como decano do 
Colégio Cardinalício, cargo que ocupava desde Abril 
de 2005.
O decano é considerado “primus inter pares”, não 
tendo poder de governo sobre outros cardeais. entre 
as suas funções está a de convocar o conclave, em 
caso de sede vacante, e de o presidir, caso tenha me-
nos de 80 anos de idade. 
Com a actual situação, a missão de presidir a um fu-
turo conclave caberá ao vice-decano, D. Leonardo 
Sandri. Apesar de não ser um cardeal eleitor e não 
participar no conclave, D. Giovanni Battista Re, como 
decano do Colégio Cardinalício, preside e diz a ho-
milia tanto do funeral do Sumo Pontífice (no caso de 
sede vacante por morte do Papa) como da Missa Pro 
Eligendo Romano Pontifice, isto é, da Missa para a 
Eleição do Pontífice Romano.

Papa francisco

29 DE JANEIRO 2020 · As Bem-Aven-
turanças são o "bilhete de identida-
de" do cristão. Não se trata de alegrias 
passageiras, mas da felicidade que sa-
be conviver também com o sofrimen-
to. #AudiênciaGeral 

D. Jorge Ortiga

27 DE JANEIRO 2020 ·  Lá no fundo, 
há alguém — o mau espírito — que 
nos seduz sussurrando: “só o mal 
pode vencer o mal”. Peçamos ao 
Senhor para nos libertar da tentação 
de responder ao mal com o mal. 
#SerIgreja #Perdão #BomJesus 
#MauEspírito #Luz #Graça 
#EvangelhoDiário

opinião

O lampião de S. José

jOsé lima
padre

N a Liturgia, estamos 
a terminar o tempo 
do Natal/Epifania e 
iniciamos o tempo 

comum. 
Olhamos uma derradeira 

vez para o presépio que “ar-
mamos” em nossa casa: im-
pressiona-nos a delicadeza do 
lampião de S. José, simples, 
seguro, discreto e dianteiro. 
Como convém para iluminar. 

No tempo da família sa-
grada, o lampião foi precio-
so e benéfico. Com ele, fo-
ram bem atentos e dóceis os 
cuidados de José. Pode estar 
sempre cuidadosamente vi-
gilante para que ao Menino e 
sua Mãe nada faltasse em oca-
sião de humilde carestia. San-
to cuidado.

De noite, teve de o acen-
der para fugir para o Egipto, 
já que Herodes tinha inten-
ções desumanas e fatídicas. 
José foge com a família para 

o estrangeiro: o Menino, re-
cém-nascido, abençoa com 
seus gemidos a terra estranha, 
diferente de Belém, sorri pa-
ra a mãe e vai dizer com uma 
viagem a salvação definitiva 
para os povos estrangeiros.

O menino é indefeso, mas 
defende-o José. Dos que aten-
tam contra Ele, dos que ainda 
hoje esperam o regresso dos 
Magos. Estes atingiram a sua 
terra “por outro caminho”, di-
ferente dos desejos mortíferos 
de Herodes. Seguem por ou-
tro caminho, deixando mui-
tos nos maus desideratos. On-
tem e também hoje.

O lampião aquece, quan-
do as noites frias invadem 
a gruta. O lampião ilumina, 
quando o luar não chega ou 
o negro da noite não tem es-
trelas. Passados anos o lam-
pião já não é usado, ainda que 
de dia sirva de brinquedo ao 
menino que aprende a brin-
car com Maria e vai jogando 
com ela às pedrinhas. O tem-
po vai passando e Jesus sabe 
brincar e ser feliz, delician-
do-se com Maria, José e seus 
conterrâneos.

O lampião metamorfo-
seou-se: todos ao seu redor 
descobriram que a luz está 
dentro e que da alma nasce 
um forte clarão que ilumina 
a vida nas suas mais difíceis 
curvas e cruzamentos. Maria 
vai-se preparando para tudo 
fazendo a vontade do Pai e Jo-

sé, depois de ter visto a salva-
ção realizada e de ter sentido 
a eficácia da sua iluminação, 
dera o nome a Jesus e a sua 
missão estava completa. Sem-
pre discreta. 

O Menino fica como Luz 
para o mundo e deixa-Se em-
balar por quem sabe que é o 
Filho de Deus, Deus entre os 
homens, Emanuel. O lampião 
de S. José desliza para a al-
ma de cada um, dos que gos-
tam da proximidade de Jesus 
e O aconchegam nas fraldas 
da alma: emprestando cari-
nhos, distribuindo amizades, 
murmurando serenamente o 
amor. 

Os homens possuem no 
interior o lampião de José. A 
luz intensa do seu Menino vi-
ve em cada um, para ilumi-
nar, para aquecer, para amar. 
O Natal continua: a sua Luz 
brilhe em ti em cada aurora 
e fortaleça a tua ousadia de a 
acolher. Deus não fez um pas-
seio entre nós, mas fica, gos-
ta de nós. Simplesmente. Dis-
cretamente. Seguramente. Na 
dianteira. “O essencial é invi-
sível aos olhos. Só se vê com o 
coração” (Saint Exupéry).

Obrigado, S. José. Este ano 
2020 será de iluminação pro-
gressiva, de terno embalo do 
Menino que nasce, de desco-
berta constante da Sua gruta 
entre os vizinhos, de aconche-
go dos friorentos por carestias 
culturais.
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[Igreja Viva] Apesar de to-
da a informação, persiste por 
vezes alguma confusão sobre 
o que é bullying. Como é que 
se pode definir este fenóme-
no e distinguir das normais 
brincadeiras?
[Prof. Ana Tomás] A defini-
ção deste fenómeno, que nos 
é dada pela investigação, dis-
tingue os comportamentos de 
bullying de outros comporta-
mentos agressivos e das brin-
cadeiras agressivas. Há efecti-
vamente várias características 
que ajudam a essa distinção e 
para as quais devemos estar 
atentos. São várias caracterís-
ticas e não uma, e juntas dão 
uma carga mais agressiva aos 
comportamentos de bullying. 
Passando a citá-las, a primeira 
destas características é o de-
sequilíbrio de poder ou força 
entre o dito agressor e a dita 
vítima. Esta diferença de po-
der ou força pode tratar-se de 
capacidades físicas para des-
ferir muros, pontapés, pan-
cadas, todo um conjunto de 
agressões físicas às quais a ví-
tima que sofre esses ataques 
não tem a mesma capacidade 
de resposta. Essa diferença de 
poder ou força pode ter ori-
gem no estatuto ou apoio so-
cial que tem o agressor numa 
situação ou momento mui-
to concretos. Esse estatuto, 
que se relaciona com carate-
rísticas pessoais, relaciona-se 

também com a popularida-
de, o comando ou a influên-
cia social sobre o grupo que, 
aos olhos de todos e, particu-
larmente, para os diretamen-
te implicados na situação de 
bullying, reforçam a posição 
dos agressores e retiram ca-
pacidade de resposta e defesa 
às vítimas que são alvo desses 
ataques. 

A segunda característi-
ca dos comportamentos de 
bullying é o seu carácter re-
petitivo ou sistemático. Por 
oposto às agressões ocasio-
nais a que qualquer um es-
tá sujeito – basta apanhar 
alguém mal encarado pe-
la frente – em agressões de 
bullying, os ataques, as ofen-
sas, as provocações, os olha-
res intimidatórios, as hu-
milhações repetem-se e su-
cedem-se no tempo, con-
tribuindo para assustar, 
amedrontar, instalar o senti-
mento de impotência e fra-
queza perante o domínio 
e controlo da situação pelo 
agressor ou agressores. No-
te-se que a recorrência das 
agressões é um meio muito 
eficaz de confirmar e refor-
çar o poder, o apoio e a in-
fluência social sobre o gru-
po e sobre a vítima. Precisa-
mente, este efeito de reforço 
do comportamento agres-
sivo tem um impacto mui-
to importante na relação dos 

agressores e das vítimas. E, 
como tem sido demonstra-
do em muitos estudos cientí-
ficos, uma das maiores moti-
vações do bullying é o reforço 
dado pelas expressões de me-
do, fragilidade, impotência, 
desprotecção, derrota, de-
pressão, tristeza e abandono 
das vítimas. Estas expressões 
emocionais são estímulos 
muito fortes que encorajam 
a outras agressões, gratificam 
a auto-estima e alimentam a 
auto-imagem dos agressores. 
São apontados como uma 
resposta das vítimas que, re-
forçando o comportamen-
to dos agressores, prolonga 
e agrava o ciclo da violência. 
A terceira característica que 
distingue o bullying de outras 
formas de agressão é a inten-
cionalidade. Por definição, 
um comportamento inten-
cional é, antes de tudo, um 
acto voluntário. Esta carac-
terística, que deveria ser su-
postamente fácil de identifi-
car em face das duas carac-
terísticas descritas acima, é 
aquela que gera mais discus-
são e se demonstra mais am-
bígua. Assim é. Apesar de esta 
característica servir para de-
signar e classificar o compor-
tamento de voluntário e vin-
car que a intenção subjacen-
te à agressão está relacionada 
com um efeito ou resultado 
antecipado pelo sujeito dessa 

agressão, a intencionalidade 
carece de um juízo feito por 
um avaliador. Normalmen-
te, os professores, os educa-
dores ou os profissionais, na 
escola ou fora dela, que são 
chamados a intervir e a dar 
uma resposta social ao pro-
blema conjugam intenciona-
lidade e responsabilidade. E 
a avaliação do foro compor-
tamental passa a incluir uma 
conotação moral. O que é in-
tencionalidade reveste-se de 
controlo pessoal, autonomia, 
de consciência social e mo-
ral. Esta assunção de respon-
sabilidade como um pressu-
posto para que se possa de-
terminar o controlo pessoal 
como sinónimo de inten-
cionalidade do bullying é o 
cerne de muitas discussões. 
E é precisamente neste ponto 
que muitas vezes se perde 
o fio à meada. Refiro-me 
a quando os professores, 
os educadores, os pais, os 
profissionais da saúde e 
da justiça desvalorizam a 
necessidade de responder ao 
comportamento agressivo. E 
esta desvalorização é grave 
porque, na realidade, acresce 
ao sentimento de protecção 
dos agressores e desprote-
ção das vítimas. Acresce ain-
da a avaliar como brincadei-
ra agressiva comportamentos 
que deveriam conhecer limi-
tes. E acresce também a per-

Apesar de toda a informação, o bullying continua a ser um fenómeno que 
se confunde com as experiências pessoais de cada um e a necessidade de 
encontrar linhas vermelhas que o separem da mera brincadeira. Pedimos 
ajuda a ana Tomás, professora do instituto de educação da universidade 
do minho, doutorada em estudos da criança e investigadora do tema do 
bullying, para perceber melhor este assunto.

EXPLICADOR

BULLYING, UM 
FENÓMENO "COMUM 
E COMPLEXO"
JOÃO PEDRO QUESADO (ENTREVISTA)



 QUINTA-FEIRA | 30 DE JANEIRO | 2020 // IGREJA VIVA 5

der a oportunidade de edu-
car alternativas ao compor-
tamento agressivo e a iden-
tificar situações de bullying. 
Todos estes filtros sociais são 
importantes para as apren-
dizagens sociais, emocio-
nais e morais das crianças, 
adolescentes e adultos. Pen-
so que estará claro que não 
se trata de uma brincadei-
ra que possa ser minimiza-
da, mesmo quando envolve 
crianças pequenas. Aliás, tem 
consequências para a apren-
dizagem social e emocional 
das crianças não as ajudar a 
compreenderem o efeito dos 
comportamentos de bullying.

[Igreja Viva] Os dados reve-
lam que um em cada quatro 
jovens se envolve em situa-
ções de bullying como vítima, 
agressor ou ambos. Isto signi-
fica que é um fenómeno rela-
tivamente comum e também 
complexo, portanto?
[Prof. Ana Tomás] Sim, é um 
fenómeno comum e comple-
xo e que não devemos relati-
vizar. Aliás, é porque se rela-
tiviza que convivemos com 
muitos comportamentos de 
bullying e o fenómeno se tor-
nou num problema social. 
E o bullying só passou a ser 
visto como problema social 
quando deixou de ser um 
problema de comportamento 
de agressores e vítimas e 
passou a afectar o rendimen-
to escolar, o clima de escola, 
a segurança das crianças na 
escola, o direito a crescerem 
num ambiente que repro-
va e não-condescende com 
as práticas de bullying. Mas o 
bullying torna-se um proble-
ma social quando se eviden-
cia que tem sérias repercus-
sões negativas na relação pro-
fessor-alunos, nas relações 
entre alunos, na relação das 
famílias com a escola, na rela-
ção da sociedade e dos meios 
de comunicação com as es-
colas e com os grupos direc-
tamente envolvidos e todos 
os outros que são afectados. 
Ninguém fica bem nesta fo-
tografia. É que quando se fala 
de um problema de bullying – 
e não podemos esquecer que 
fenómenos de bullying estive-
ram na origem de morte en-
tre crianças, pré-adolescentes 
e adolescentes – nasceram e 
cresceram de comportamen-
tos que foram desvaloriza-
dos e que aconteceram sob os 
olhos e chegando aos ouvidos 
de muitos adultos.

[Igreja Viva] O bullying 
só acontece na infância e 
adolescência?

[Prof. Ana Tomás] Não, in-
felizmente não. Aprende-se 
que se pode viver e convi-
ver com o bullying. Algumas 
pessoas acreditam até que as 
crianças e os adolescentes po-
dem aprender a ser mais du-
ros. Outros defendem que 
tem muitas outras vantagens 
e que o bullying entre pares 
os prepara para as injustiças 
e desigualdades que irão en-
frentar pela vida fora. Esta  é 
uma crença muito espalha-
da e cujas raízes remontam 
aos modelos educativos e às 
práticas que reforçam, con-
descendem e, sobretudo, que 
perpetuam este tipo de mal-
trato entre pares. Precisa-
mente, esta crença de que o 
mundo é violento, que mais 
vale aprender a lidar com o 
bullying, os abusos de poder, 
as humilhações, as provoca-
ções preparam-nos para justi-
ficar a violência, e a procurar 
depois formas de a minimizar 
e até de a desculpar. Vários in-
vestigadores estudaram es-
tes mecanismos e explicaram 
que este efeito de minimiza-
ção se deve à necessidade de 
nos de-sensibilizarmos. O pe-
rigo está à vista! Tornando-
-nos insensíveis, habituamo-
-nos aos horrores e às atroci-
dades, à desumanização das 
vítimas. Somos até capazes de 
nos identificar com os atribu-
tos positivos dos agressores 
ou de não os contrariar. In-
felizmente, na história da hu-
manidade todos conhecemos 
muitos exemplos de agresso-
res de bullying idolatrados. A 
história do Holocausto é um 
marco centenário dessa idea-
lização do mal. 

Mas o bullying é ainda per-
petuado na violência no na-
moro, na violência de género, 
no assédio moral em contex-
to laboral, nas praxes e rituais 
de passagem em contextos 
prisionais, militares, e nas 
universidades.

[Igreja Viva] O bullying vai 
além da violência psicológica 
sobre o outro?
[Prof. Ana Tomás] Obvia-
mente que sim. Seria óptimo 
que as vítimas se sentissem 
mais protegidas e capazes de 
afirmar o seu sofrimento sem 
sentir que saem mais fragili-
zadas, envergonhadas e aban-
donadas quando se expõem. 
São histórias de depressão, 
de somatização, de isolamen-
to que normalmente são vi-
vidas em solitário ou, quan-
do existe essa possibilidade, 
acompanhadas no gabinete 
dos psicólogos escolares, dos 
directores de turma ou direc-

ção da escola, dos psicotera-
peutas e de outros profissio-
nais de ajuda. Seria óptimo 
que esta rede de apoio social 
contasse com os amigos, os 
pais e professores que convi-
vem diariamente e estão pró-
ximos e conhecedores das 
situações de bullying. Seria 
igualmente importante que 
esta rede de apoio estives-
se mais preparada e apoia-
da para lidar com agressores 
de bullying. E finalmente que 
houvesse mais informação e 
conhecimento das respostas 
para actuar perante situações 
concretas.  

[Igreja Viva] Como se pode 
combater o bullying?
[Prof. Ana Tomás] Talvez a 
boa notícia é que há muitas 
formas e meios de comba-
ter o bullying. Refiro-me so-
bretudo ao bullying em meio 
escolar e de bullying entre 
crianças e adolescentes do 
mesmo grupo etário, o que 
designamos também por 
bullying entre pares. Desde 
que o fenómeno começou a 
ser estudado foi dada aten-
ção à investigação com o ob-
jectivo de promover a inter-
venção. Caberá distinguir o 
que são respostas que se des-
tinam a actuar de forma pre-
ventiva e as que têm o pro-
pósito de remediar os efei-
tos de uma situação que está 
a decorrer. 

Os programas mais co-
nhecidos e mais bem sucedi-
dos englobam estes diferen-
tes níveis e objectivos da in-
tervenção. São modelos que 
preconizam uma interven-
ção holística e sistémica e 
que partem do conhecimen-
to dos contextos escolares e 
do levantamento das neces-
sidades de intervenção. Ha-
bitualmente, há que consti-
tuir uma equipa que se tor-
ne responsável por coorde-
nar o plano de intervenção,  
articular as acções e a co-
municação entre os vários 
elementos e recursos en-
volvidos. A avaliação é uma 
componente muito impor-
tante e necessária ao desen-
volvimento, revisão e me-
lhoria deste plano de inter-
venção. Na prática, qualquer 
intervenção que a escola ou 
o sistema educativo enten-
da levar a cabo deve ser en-
tendido como uma estraté-
gia para alcançar os objecti-
vos que se pretendem. Como 
tal, a melhoria das práticas 
de actuação em situações de 
bullying carece da colabora-
ção de toda a sociedade com 
as comunidades escolares. 

29%
dos jovens é vítima de 
bullying tanto online como 
cara-a-cara.

22%
das vítimas de ciberbullying 
não pede ajuda.

Fontes: inquérito EU Kids Online (Fev. 
2019), relatório TALIS da OCDE (Jun. 2019)

15.º
lugar
A classificação de Portugal 
na lista de países da Euro-
pa e América do Norte, em 
2017, à frente dos Estados 
Unidos da América.

57%
Percentagem de casos em 
que a situação de agressão ou 
humilhação termina se quem 
assiste à situação intervir nos 
primeiros 10 segundos.

7,3%
A percentagem de bullying 
nas escolas portuguesas em 
2018. Em 2013 era de 15,3%.
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Is 58, 7-10  
Leitura do Livro do profeta Isaías 
Eis o que diz o Senhor: “Reparte o teu pão 
com o faminto, dá pousada aos pobres 
sem abrigo, leva roupa ao que não tem 
que vestir e não voltes as costas ao teu 
semelhante. Então a tua luz despontará 
como a aurora e as tuas feridas não 
tardarão a sarar. Preceder-te-á a tua 
justiça e seguir-te-á a glória do Senhor. 
Então, se chamares, o Senhor responderá, 
se O invocares, dir-te-á: «Aqui estou». Se 
tirares do meio de ti a opressão, os gestos 
de ameaça e as palavras ofensivas, se 
deres do teu pão ao faminto e matares a 
fome ao indigente, a tua luz brilhará na 
escuridão e a tua noite será como o meio-
dia”.    

Salmo responsorial
Salmo 111 (112), 4-5.6-7.8a e 9 
Refrão: Para o homem recto 
nascerá uma luz no meio das trevas. 

LEITURA II 1 Cor 2, 1-5
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo 
S. Paulo aos Coríntios
Quando fui ter convosco, irmãos, não 
me apresentei com sublimidade de 
linguagem ou de sabedoria a anunciar-
vos o mistério de Deus. Pensei que, 
entre vós, não devia saber nada senão 
Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado. 
Apresentei-me diante de vós cheio de 
fraqueza e de temor e a tremer deveras. 
A minha palavra e a minha pregação não 
se basearam na linguagem convincente 
da sabedoria humana, mas na poderosa 
manifestação do Espírito Santo, para 

“... glorifiquem o vosso Pai que está nos Céus”

itinerário

O cristão experimenta esta felicidade 
espelhada no estilo de vida de Jesus Cristo. 
Trata-se de mergulhar no seu amor para 
ser reflexo concreto através de palavras e 
gestos.

O ‘poder’ do Espírito Santo
Os cinco primeiros versículos do 
segundo capítulo da Primeira Carta 
aos Coríntios são uma apresentação do 
método de evangelização apostólico de 
Paulo: promove o acolhimento, constrói 
relacionamentos saudáveis, potencia 
a fraternidade através do diálogo, 
paciência, perdão, sabe valorizar as 
próprias e alheias fragilidades.
Paulo lembra que só é possível estar 
entre as pessoas como lembrança viva 
de Jesus de Nazaré, sem esconder a 
realidade da cruz. A missão é anunciar 
o mistério de Deus através de um 
serviço humilde que seja capaz de fazer 
resplandecer o conhecimento de Jesus 
Cristo crucificado, a manifestação do 
Espírito Santo e o poder de Deus.
O anúncio não é baseado em discursos 
eloquentes e persuasivos, mas na ação 
inspiradora do Espírito. Como Paulo, 
não confiamos noutros poderes, mas 
tão somente no poder de Deus que 
age em nós através do Espírito Santo. 
O anúncio é ‘empurrado’ pelo Espírito: 
através do evangelizador, actua 
naqueles que acolhem a boa nova da 
salvação.

‘Cheio de fraqueza’
O ‘poder’ do cristão não está nas suas 
capacidades, por exemplo académicas ou 
financeiras, mas na pessoa de Jesus Cristo 
e, realce-se, “Jesus Cristo crucificado”. 
A sabedoria da cruz, sabedoria da força 
na fragilidade, vai aparecer ao longo de 
toda a Primeira Carta aos Coríntios como 
argumento fundamental do apostolado de 
Paulo.

que a vossa fé não se fundasse na 
sabedoria humana, mas no poder de 
Deus.   
    
EVANGELHO Mt 5, 13-16
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Mateus
Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: “Vós sois o sal da terra. Mas se 
ele perder a força, com que há-de salgar-
se? Não serve para nada, senão para 
ser lançado fora e pisado pelos homens. 
Vós sois a luz do mundo. Não se pode 
esconder uma cidade situada sobre um 
monte; nem se acende uma lâmpada para 
a colocar debaixo do alqueire, mas sobre o 
candelabro, onde brilha para todos os que 
estão em casa. Assim deve brilhar a vossa 
luz diante dos homens, para que, vendo 
as vossas boas obras, glorifiquem o vosso 
Pai que está nos Céus”.  

REFLEXÃO
Jesus Cristo prega com entusiasmo a 
alegria do Evangelho. Os seus seguidores 
escutam uma mensagem que se dirige 
à vida interior e com o propósito de 
transformar a vida exterior. Convida a ser 
sal e luz: sal que dá sabor; luz que dá brilho. 

Sal e luz
O sabor e a luminosidade não estão 
em fazer coisas, estão no interior, na 
profundidade do ser. Uma vida saborosa 
e brilhante está presente em pessoas 
entusiasmadas e alegres, empreendedoras, 
que aceitam a aventura, perseguem 
objetivos. São pessoas que, ao mesmo 
tempo, respiram leveza e intensidade.
As pessoas felizes sabem que há mais 
alegria em dar do que em receber, que 
perder a vida por amor é a maneira mais 
autêntica e profunda de encontrar o sentido 
da vida. 

Paulo segue o critério do Mestre, prefere 
a força da vulnerabilidade, essa força que 
se manifesta no Crucificado. Por isso, 
apresentar-se diante dos outros “cheio 
de fraqueza” é um acto tremendamente 
poderoso. Aproxima, gera empatia e 
acolhimento, transforma o estado de 
espírito, abre à esperança, renova a 
vida. As nossas relações dependem do 
modo como decidimos tratar a nossa 
vulnerabilidade e a dos outros. Como é 
que testemunho o ‘poder’ da fragilidade?
Ser cristão, ser sal e luz, não é fazer 
coisas surpreendentes, próprias de 
pessoas superdotadas. Ser cristão é 
dizer uma palavra luminosa no meio da 
confusão, é ter um gesto saboroso nos 
momentos de fraqueza, é tomar decisões 
valentes e humanas quando parece que 
tudo desaparece debaixo dos pés.

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

Semear esperança
Acólitos
O serviço do altar é como o sal; 
correctamente doseado ele nunca diminui 
o rito, mas sublinha-o. De que maneira o 
serviço de acólito enaltece as celebrações e 
eleva a vida dos irmãos?

Leitores
De que forma a proclamação da Palavra 
de Deus consiste em tirá-la debaixo do 
alqueire para a colocar sobre o candelabro, 
para que ela brilhe para todos os que a 
ouvem? De que maneira a minha vida faz 
resplandecer a Boa Nova que proclamo?

Ministros Extraordinários 
da Comunhão
Levar a Eucaristia é dar pão ao faminto, dar 
pousada ao sem abrigo, levar roupa ao nu, 

V Domingo comum

No Círio Pascal será colocada a expressão “Vivê-l’O”.
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“... glorifiquem o vosso Pai que está nos Céus”

é não voltar as costas ao nosso semelhante. 
Como vivo o ministério extraordinário 
da comunhão de forma a levar esta luz 
eucarística aos homens e mulheres da 
minha comunidade?

Celebrar com esperança
Preparação Penitencial
V. A palavra de Deus deste domingo foca a 
importância das nossas boas obras como 
sinal do amor que temos a Deus. Façamos 
silêncio e pensemos nos momentos 
em que a nossa ação não foi luz, mas 
escuridão, nomeadamente através de 
“gestos de ameaça” e “palavras ofensivas” 
como ouviremos na primeira leitura, e 
peçamos perdão ao Senhor.
[Silêncio]
V. Tende compaixão de nós, Senhor.
R. Porque somos pecadores.
V. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia.
R. E dai-nos a vossa salvação.
V. Deus todo poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna.
R. Ámen.

Homilia
. Jesus Cristo é o grande dom que Deus nos 
concedeu. Paulo tem essa consciência, pelo 
que sabe que a única riqueza e sabedoria 
que possui, e que deve partilhar, é a fé em 
Cristo.
. Brilha como luz o ser humano 
“misericordioso, compassivo e justo”. Mas 
essa não é uma luz própria, mas o reflexo 
da luz de Deus em nós, que será tanto mais 
brilhante, quanto mais nós formos capazes 
de defender a justiça e a verdade em todos 
os momentos da nossa vida. 
. Enquanto discípulos de Jesus somos 
chamados a ser sal e luz para o mundo. 
Essa missão pode expressar-se em 
pequenos gestos concretos em favor do 
próximo, pois o amor que professamos a 
Deus manifesta-se no amor aos irmãos. 
Só assim faz sentido celebrar a Eucaristia: 
abrir o coração para receber o amor de 
Deus, sem o guardar de forma egoísta para 
nós.

Oração Universal
Caros irmãos em Cristo, oremos por todos 
os homens e mulheres do mundo, para que 

recebam a ajuda da nossa prece e da 
nossa caridade, dizendo:
R. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor.

1. Pela Igreja santa e católica, pelas 
Igrejas ortodoxas orientais e por todos 
os seus ministros e fiéis, oremos.

2.Pelos que repartem o pão com os 
famintos, dão pousada aos pobres sem 
abrigo e levam roupa aos que não têm 
o que vestir, oremos.

3. Pelos que anunciam o mistério de 
Deus à humanidade e por todos os 
que falam com desassombro de Jesus 
Cristo crucificado e ressuscitado, 
oremos.

4. Pelos fiéis que procuram ser sal 
da terra e luz do mundo e pelos 
consagrados e leigos que professam os 
conselhos evangélicos, oremos.

5. Pelos que se empenham na 
renovação pastoral da nossa 
Arquidiocese, oremos.

6. Por todos nós aqui reunidos em nome 
de Cristo e pelos nossos familiares que já 
vivem na glória do céu, oremos.

Escutai, Senhor, as orações da vossa Igreja 
e defendei-a de todos os perigos para que 
possa servir-vos com liberdade, e dar-vos 
graças pelos benefícios recebidos. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Preparação Penitencial
V. Ide, o Pai vos envia como sal para um 
mundo novo.
R. Ámen.
V. Ide, Cristo, luz do mundo, vos envia para 
transmitir a sua luz.
R. Ámen.
V. Ide, o Espírito Santo vos fortalece e 
protege em todos os momentos da vida.
R. Ámen.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Vinde, prostremo-nos em terra – 
Az. Oliveira
— Apresentação dos dons: Vós sois o sal da terra – 
C. Silva
— Comunhão: Brilhe a vossa luz diante dos homens  
– M. Simões
— Final: Exulta de alegria no Senhor – M. Carneiro

Eucologia
Orações presidenciais: Orações 
presidenciais próprias do Domingo V do 
Tempo Comum (Missal Romano, 399)
Prefácio: Prefácio próprio da Oração 
Eucarística IV (Missal Romano, 537)
Oração Eucarística: Oração Eucarística IV 
(Missal Romano, 538ss)

Viver na esperança
O amor a Deus reflecte-se no amor aos irmãos. 
Nesta semana, tenhamos um acto concreto 
de ajuda a alguém em necessidade, como por 
exemplo: pagar uma refeição a um pobre ou 
entregar roupa a quem precise. 
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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

O que são hoje vinte e quatro horas 
da vida de cada vez mais pessoas? 
Cinco horas a olhar para o smartphone. 
Centenas de mensagens, solicitações, 
informações, rumores, fotografias, 
vídeos. O dispositivo chama-nos, 
alicia-nos, apodera-se de nós. Incapazes 
de esperar ou de pensar, afogados no 
oceano das redes sociais e da internet, 
sob o controlo de algoritmos e de robôs. 
Diga não à dependência e à vigilância do 
seu cérebro pelas maiores multinacionais 
do planeta. Recupere o controlo da sua 
vida, a sua liberdade.

* Na entrega deste cupão. 
Campanha válida de 30 de Janeiro a 6 de Fevereiro de 2020.

A Civilização do 
Peixe-Vermelho  

Bruno Patino

14€

10% 
Desconto

CMAB convida a "Um dia raro, 
um dia especial"

XV Encontro Nacional da Pastoral 
Penitenciária é em Fevereiro

Ainda na sequência do Outu-
bro Missionário Extraordiná-
rio, com o lema “Baptizados 
e Enviados”, o Encontro Ar-
quidiocesano do Voluntaria-
do Missionário vai realizar-se 
num dia “raro e especial”: 29 

O ciclo de tertúlias da Pasto-
ral Universitária de Braga es-
tá de volta para a sua segunda 
edição, com sessões a decor-
rer nos dias 27 de Janeiro, 17 
de Fevereiro, 30 de Março e 4 
de Maio.
No primeiro encontro, os jo-
vens foram convidados a re-
flectir sobre o tema “O relati-
vismo na cultura moderna: que 
valores nos fazem felizes?”, 
com a orientação do Pe. Costa 
Pinto, sj, director da JOEMCA – 
Jovens em Caminhada.
A 17 de Fevereiro, na segunda 

de Fevereiro de 2020.
As palavras são do Centro 
Missionário Arquidiocesano 
de Braga (CMAB) e o encon-
tro decorre entre as 9h30 e as 
15h30, no Centro Pastoral da 
Arquidiocese.
Depois do acolhimento e ora-
ção, terá lugar pelas 10h00 uma 
dinâmica de grupo missionária. 
A coordenadora do Voluntaria-
do Missionário da FEC, Catarina 
António, irá partilhar posterior-
mente “Uma visão sobre o vo-
luntariado missionário em Por-
tugal”. Depois do almoço está 
ainda prevista uma visita guia-
da à Capela da Imaculada.
As inscrições são gratuitas e 
podem ser efectuadas até dia 
24 de Fevereiro, através do 
preenchimento de formulário 
online ou através do e-mail cen-
tromissionario@arquidiocese-
-braga.pt.

Agenda

MUSEU PIO XII
MUSEU PIO XIISEMINÁRIO  FÉ E CIÊNCIA: FRONTEIRAS DO CONHECIMENTO21H00

25
jan

SEMINÁRIO DE NOSSA 
SEMINÁRIO DE NOSSA SENHORA 

SENHORA DA CONCEIÇÃO
DA CONCEIÇÃOFÓRUM VOCACIONAL E ORAÇÃO09H00

1
fev

BASÍLICA DOS 
BASÍLICA DOS CONGREGADOS

CONGREGADOSDIA DO CONSAGRADO15H00

2
fev

jan31

sessão, os modelos que nor-
teiam a vida dos jovens e as 
suas escolhas em momentos 
de decisão são chamados à re-
flexão. Na terceira tertúlia, será 
abordado o tema “A tentação 
da religião fácil: um Deus feito 
à minha medida”. 
A última sessão, que aconte-
ce no dia 4 de Maio, ajudará os 
jovens a abrir horizontes sobre 
“Como sermos Igreja nos dias de 
hoje?”.
Os encontros têm sempre lugar 
no CPU - Centro Pastoral Uni-
versitário, às 20h30. 


