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Breves

Papa rejeita ideia de Igreja
“fortaleza” e pede portas
“sempre abertas” a todos
O Papa afirmou que a Igreja Católica deve ser
uma “tenda” de portas abertas, que se alarga para
dar espaço a todos.
“A Igreja não é uma fortaleza, mas uma tenda, capaz de alargar o seu espaço e dar espaço de alargar o seu espaço, para que todos entrem, para
dar acesso a todos. A Igreja ou é em saída ou não
é Igreja”, advertiu, na audiência pública semanal.
“É uma Igreja com as portas abertas, sempre de
portas abertas”, acrescentou, perante milhares de
peregrinos e visitantes reunidos na Praça de São
Pedro.
A intervenção evocou a experiências das primeiras comunidades cristãs, relatadas no livro bíblico dos Atos dos Apóstolos, quando o anúncio de
Jesus saiu do âmbito do mundo judaico e se estendeu aos “pagãos”.

Vaticano afasta cenário de
insolvência colocado em livro
O presidente da Administração do Património
da Sé Apostólica, D. Nunzio Galantino, descartou
qualquer cenário de “colapso” financeiro no Vaticano, em reacção à publicação do novo livro de
Gianluigi Nuzzi.
“Aqui não há qualquer colapso ou default, há apenas a exigência de uma revisão dos gastos, que é
o que estamos a fazer”, disse o responsável, em
entrevista ao jornal da Conferência Episcopal Italiana, Avvenire, publicada hoje.
O responsável da Santa Sé desdramatiza os cenários apresentados na obra Juízo Universal, do
jornalista italiano Gianluigi Nuzzi.
O novo livro de Nuzzi publica uma parte do relatório do Conselho para a Economia do Vaticano,
no qual se manifesta “preocupação” com um défice “recorrente e estrutural” da Santa Sé, admitindo “o risco de provocar insolvência à falta de
ações urgentes”.

opinião

Amigos mais que prováveis

carla rodrigues
advogada

D

esde sempre que as
pessoas precisam de
amigos.
Prováveis?
Improváveis? A verdade é que a amizade surge quando menos se espera,
e fá-lo entre pessoas que podem ter tudo ou não ter nada
em comum. Mas, não podemos falar de amigos sem nos
deixarmos percorrer, em passo lento, as memórias da nossa infância, onde tudo era tão
ingénuo, intenso e marcante. Quem nunca tocou à campainha de uma casa e desatou a correr com os amigos?
Quem nunca defendeu um
amigo, mesmo correndo o
risco de ser castigado? Quem
nunca passou a vergonha de
entregar um recado de amor
de uma amiga? Quem nunca jogou à bola ou à macaca,
na rua, até a mãe chamar para jantar [provavelmente já de
chinelo na mão]? A amizade
é surpreendente e é um luxo!
Oferece-nos segurança, protecção, diversão e bem-estar,
em qualquer idade!
Acerca das improbabilidades da amizade recordo-

-me da comédia dramática
francesa, de 2012, Amigos Improváveis, baseada no livro
“Le Second Soufflé”, de Philippe Pozzo di Borgo, que narra a história de um aristocrata francês de meia-idade que,
na sequência de um acidente,
fica tetraplégico. Após entrevistar vários candidatos para
o apoiar nas suas rotinas diárias, todos com habilitações
e currículos invejáveis, opta
por contratar um jovem senegalês, recém-saído da prisão, sem qualquer tipo de experiência para o cargo e, sobretudo, sem vontade de a adquirir. Apesar de viverem em
realidades sociais e culturais
opostas, entre os dois homens
nasce uma admiração mútua
e uma amizade fortíssima.
As amizades, quer sejam
prováveis, quer sejam altamente improváveis, querem-se fortes e saudáveis, que nos
acompanhem, que nos façam
rir e que nos permitam chorar. Dos amigos esperamos
que se sentem à nossa mesa
horas sem fim, que comam
e brindem connosco; que se
riam à brava quando estamos a ser idiotas; e que estejam lá se e quando o desgosto,
a doença, o luto ou o desemprego bater à porta.
Os amigos não são favas contadas! Dão trabalho!
Quem os tem que o diga! E
é preciso coragem para estabelecer relações tão fortes, íntimas e transparentes
quanto estas. A amizade envolve gente cujo “coração é
uma casa de portas abertas”
[Amigos, de Roberto Carlos],

e isso implica um enorme
respeito e uma grande responsabilidade. Sem pretender ser uma censura às redes sociais, porque não o é,
ser amigo é muito mais que
um gosto numa foto. Implica estar e querer fazer parte. Como escreve Antoine de
Saint-Exupéry, n’O Principezinho, um dos maiores clássicos da literatura universal, é
importante dedicarmos tempo aos amigos [“foi o tempo
que dedicaste à tua rosa que
a fez tão importante”].
Apesar dos riscos e canseiras que a amizade acarreta, se não tivermos amigos
quem é que nos vai dizer de
caras aquilo que não queremos ouvir mas que precisa ser
dito? Quem é que vai ouvir os
nossos desabafos pela milésima vez? Convenhamos, só um
bom [e corajoso] amigo é que
o consegue fazer!
É tão bom ter amigos com
quem mantemos uma espécie
de ritual sagrado e aliança indestrutível no apoio mútuo.
Amigos que são a família que
escolhemos e família que são
amigos incondicionais. Amigos que são amores para toda a vida e amores que são os
melhores amigos. A amizade
é emotiva, é alegre, é memória, é inspiradora, é coragem
para quebrarmos as correntes e avançarmos apesar do
medo. A amizade implica um
sentar à mesa, na partilha de
uma refeição, pobre ou rica,
não interessa. Não foi isto que
Jesus fez na Última Ceia? Sentou-se à mesa com os amigos,
partiu o Pão e distribuiu-o…
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Linha Igreja 24
Papa francisco
21 DE OUTUBRO 2019 · Neste mês missionário, o Senhor chama também você: pede que seja dom onde está, assim como é, com quem está próximo.
Coragem, o Senhor espera muito de
você! #MêsMissionárioExtraordinário

D. Jorge Ortiga
22 DE OUTUBRO 2019 · “Aquele que não

tem em conta o passado perde a sua vida; aquele que não pensa no futuro cai,
incauto, em todas as coisas”. (S. Martinho de Dume) #Prudência #Sabedoria
#Virtude #Arquidiocese #Braga #Arcebispo #Santo #Santidade

Vida Consagrada

Mosteiro do Carmelo
de Beja suprimido por
“falta de irmãs”
Foi executado esta Terça “o decreto de supressão” do Mosteiro do Sagrado Coração de Jesus
por “falta de irmãs” na comunidade Carmelita.
O motivo é “a falta de irmãs na comunidade”, explica a Diocese de Beja.
O decreto foi executado pelo comissário da Ordem do Carmo, padre Ricardo Rainho, e a madre
presidente da Federação Mater et Decor Carmeli
de monjas carmelitas, madre Maria Dolores Dominguez, em conjunto com o bispo de Beja. O decreto foi assinado pelo secretário da Congregação
dos Institutos de Vida Consagrada e Sociedades
de Vida Apostólica, D. José Rodriguez Carballo, a
12 de julho, em Roma.
O bispo de Beja agradeceu “de coração” às irmãs
Carmelitas a “presença orante durante 65 anos”
na diocese que agora “fica mais pobre sem este
pulmão espiritual de vida contemplativa”.
Segundo o comunicado, D. João Marcos vai fazer
“o que for possível” para que uma nova comunidade possa em breve habitar na diocese católica
do baixo-alentejo.

Jorge vILAÇA

1

Padre

Recebi uma chamada telefónica de uma
empresa com quem há
uns anos contratualizei um determinado serviço.
Identificaram-se, trataram-me pelo nome e perguntaram-me: “consta dos nossos
registos que manteve o contrato X com a nossa empresa. Neste momento podemos
ser-lhe úteis?”. Face à recusa,
agradeceram e desligaram.
Mesmo sabendo que o objetivo era puramente comercial,
fiquei contudo a pensar nesta prática, no mínimo, criativa: dar-se conta de quem já
não está e manifestar essa disponibilidade para o serviço.
Alguns grupos, mesmo religiosos, sobretudo os mais pequenos, já desenvolvam esta
prática, mais ou menos agressivamente, conforme o objetivo. Agora, imaginem esta
experiência numa comunida-

de cristã: o ministério para os
ausentes.
2. Há cada vez mais lugares com pó nas nossas assembleias. Quem são os ausentes? Porque se ausentaram?
Há tantas formações a ficarem reduzidas à marginalidade dos que “já vão a todas”.
Deduzimos razões mas essencialmente não sabemos. Talvez a hora não seja convidativa; talvez trabalhem aos fins-de-semana; talvez o encontro pessoal seja considerado
chato; talvez prefiram actividades recreativas; talvez estejam doentes ou no hospital; talvez se tenham zangado
com algum membro da comunidade; talvez tenham encontrado um local onde se celebra a fé de um modo mais
criativo; talvez estejam a passar um momento mais complicado; talvez não queiram
compromissos fixos; talvez
andem tão cansados que nem
tempo arranjam para se fazerem presentes; talvez estejam
a ser cuidadores de um novo
membro da família; talvez estejam numa crise de fé; talvez
estejam a passar por um processo de luto ou tenham emigrado; talvez não queiram
que se metam na sua vida; talvez se sintam envergonhados
por alguma situação familiar; talvez se sintam ofendidos com alguém... Talvez! Na
terra do “talvez” cabem todas

as incertezas e todas as inseguranças. E se há os que não
querem ser incomodados, há
também os que gostariam de
ser lembrados e sobretudo
ajudados. E, se algum(a) ausente regressa, ficamo-nos
por aquela frase equívoca
(saudade ou crítica?): “há muito que não tens aparecido!”
3. No processo de certificação de qualidade de uma
instituição é essencial perguntar aos clientes como se sentiram aquando da prestação de
um determinado serviço. “Insatisfeitos? Satisfeitos? Muito satisfeitos? Sentiu-se bem
atendido pelo operador? Responderam-lhe em tempo útil?
Recomendaria o nosso serviço a um amigo?” Todos sabem
que um cliente insatisfeito
destrói 10 potenciais clientes.
Também com as reclamações
evoluem os serviços.
4. Todos sabemos que a
Igreja não é uma agência de
serviços nem é constituída
por clientes. Não sei, no entanto, se também esta prática
não será uma marca da sinodalidade tão apregoada: conhecer as razões dos que já
não estão, fazer-lhes perceber
que a sua ausência é notada,
que a comunidade lhes sente falta e que está disponível
para ajudar no necessário. A
conversão missionária não se
mede mas é possível medir-se
se o caminho é por aqui.
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O Sínodo para
a Amazónia
até agora
A Assembleia
Especial do
Sínodo dos Bispos
para a Região
Pan-Amazónica
chega ao fim este
Domingo. Depois
de muita discussão
– alguma dela fora
do auditório –
chegou a hora de
debater e votar um
documento final
que constitui o que
são, efectivamente,
as recomendações
entregues pelos
participantes ao
Papa Francisco.
Mas o que foi dito
até agora pelos
participantes do
Sínodo?

———

7 de Outubro

Depois de o Papa Francisco pedir aos
participantes do Sínodo para que não
expulsassem o Espírito Santo do auditório
onde decorre a assembleia de bispos, foi o
relator geral do Sínodo que, no seu discurso
inicial, colocou prontamente o tema da
ordenação de homens casados e do papel
das mulheres na mesa. O cardeal brasileiro
Cláudio Hummes explicou que estes “novos
caminhos” para resolver a falta de sacerdotes
na região surgiram na fase de consulta com as
comunidades locais, missionários e indígenas. O
cardeal Hummes pediu também ao sínodo uma
defesa forte das cerca de 400 comunidades
indígenas e nativas da Amazónia, assim como
uma posição ecológica forte.
———

9 de Outubro

O prefeito para a comunicação do Vaticano,
Paolo Ruffini, esclarece na conferência de
imprensa diária que permitir a ordenação
dos viri probati (homens de virtude provada,
casados), “não significaria mudar a lei da Igreja
sobre o celibato”, mas seria um reconhecimento
de que, “tal como toda a lei humana, há
excepções para reflectir situações específicas.”
———

11 de Outubro

D. Pedro Brito Guimarães, arcebispo de Palmas,
no Brasil, afirma na conferência de imprensa
diária do Sínodo que os católicos devem admitir
os seus crimes contra a natureza durante a
confissão, afirmando que “a situação ecológica
é hoje um motivo de divisão, mas as pessoas
não podem evitar considerar a importância que

o ambiente tem para nós”. O prelado usou o termo
“pecados ecológicos” numa conferência centrada
no tema da ecologia integral e em que a religiosa
Birgit Weiler, que trabalha no Peru, acusou as
empresas internacionais de explorar os recursos
da região da Amazónia sem respeitar as regras que
teriam de respeitar nos seus países de origem.
———

14 de Outubro

Gregorio Díaz Mirabal, líder da organização
coordenadora das organizações indígenas da bacia
amazónica, pediu ao Papa Francisco e a toda a
Igreja Católica, durante a conferência de imprensa
diária, que ajude as comunidades indígenas
a dialogar com “os novos deuses dos países
desenvolvidos”, nomeando a Google, o Fundo
Monetário Internacional e o Banco Mundial. Díaz
Mirabal endereçou ainda um agradecimento ao
Papa por a Igreja ser “a única instituição” no mundo
a alertar para a protecção do planeta.
———

15 de Outubro

O cardeal Sean O’Malley, nomeado pelo Papa
Francisco como membro votante do Sínodo,
afirmou que a assembleia de bispos não é um
“referendo” sobre o celibato dos padres, mas que
está a olhar para formas de colmatar as falhas na
vida sacramental e na formação dos católicos da
região.
———

16 de Outubro

O bispo Johnny Eduardo Reyes, vigário apostólico
de uma diocese na Venezuela, sugere, como
alternativa à ordenação de homens casados, que
alguns dos sacerdotes radicados em Roma sejam
enviados para as regiões onde há falta de clero,
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aludindo a uma má distribuição de padres e
religiosos pelo mundo. Enquanto dois terços dos
mais de 1,3 mil milhões de católicos no mundo
estão no hemisfério sul, dois terços dos 415 mil
padres católicos estão no hemisfério norte. O
prelado afirmou ainda que a criação de novos
ministérios não é o desafio principal do Sínodo
e que a questão do sentimento de pertença
das comunidades indígenas à Igreja é mais
importante.
———
No mesmo dia, na conferência de imprensa diária
do Sínodo, o bispo Wellington Tadeu de Queiroz
Vieira, da diocese de Cristalândia, no Brasil,
diz que não vê o celibato como o “problema
principal” em atrair jovens para o sacerdócio.
“Temos outros problemas, e o principal que
tem que ser reparado é a nossa própria falta de
consistência, a nossa infidelidade e escândalos,
a nossa falta de santidade. (…) Devemos permitir
que as pessoas ouçam o chamamento de Jesus
e por vezes, devido às nossas acções, elas são
incapazes de o fazer”. O prelado brasileiro
levantou também o problema da forma
desiquilibrada como os padres são distribuídos,
afirmando que por vezes os sacerdotes não
querem assumir tarefas consideradas difíceis.
———
Paolo Ruffini resume os temas que, até ali,
tinham emergido nas discussões da assembleia
de bispos: a protecção do ambiente da Amazónia
como parte da “casa comum” da humanidade;
a interculturalidade e o diálogo como partes da
missão da Igreja; o acesso aos sacramentos; a
educação e formação tanto do clero como dos
leigos; o papel das mulheres; a migração, o
declínio da população nas áreas rurais e a vida
nas cidades; e os direitos humanos.

———

18 de Outubro

Os resultados dos pequenos grupos de trabalho
do Sínodo apontam para um consenso esmagador
na maior parte das questões em debate, como a
“ecologia integral” pedida pelo Papa Francisco,
mas indicam alguma discórdia em duas das
questões mais polémicas: padres casados e
mulheres diáconas, sendo o diaconado feminino
aquele que angaria mais apoios e coloca menos
dúvidas teológicas, apesar de alguns nãos.
———

21 de Outubro

Uma pequena escultura de madeira de uma mulher
grávida nua, centro de polémica e descrita por
um porta-voz do Vaticano como uma simples
representação da vida, foi roubada da igreja
de Roma em que estava exposta, destruída
e atirada ao rio Tibre numa ponte perto do
Castelo Sant’Angelo. Os críticos da imagem
caracterizaram-na repetidamente como uma
imagem pagã. Paolo Ruffini, o prefeito para a
comunicação do Vaticano, afirmou que o incidente
“contradiz os gesto de diálogo” que o Sínodo
deveria representar.
———
O rascunho documento final da assembleia de
bispos é apresentado, iniciando a última semana
do Sínodo especial para a Amazónia. O texto
receberá emendas e será revisto pelo comité
editorial, sendo lido à assembleia na tarde de
amanhã, Sexta-Feira. O documento é votado na
tarde de Sábado.
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“O Filho do homem veio procurar e salvar o que esta
XXXI Domingo Comum
ATITUDE
Orar

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES

itinerário

CONCRETIZAÇÃO: Junto do Evangeliário, colocar uma balança de
dois pratos, num dos quais será colocado um pouco de areia.

LITURGIA da palavra
LEITURA I Sab 11, 22 – 12, 2
Leitura do Livro da Sabedoria
Diante de Vós, Senhor, o mundo
inteiro é como um grão de areia na
balança, como a gota de orvalho
que de manhã cai sobre a terra. De
todos Vos compadeceis, porque sois
omnipotente, e não olhais para os seus
pecados, para que se arrependam.
Vós amais tudo o que existe e não
odiais nada do que fizestes; porque, se
odiásseis alguma coisa, não a teríeis
criado. E como poderia subsistir, se
Vós não a quisésseis? Como poderia
durar, se não a tivésseis chamado
à existência? Mas a todos perdoais,
porque tudo é vosso, Senhor, que
amais a vida. O vosso espírito
incorruptível está em todas as coisas.
Por isso castigais brandamente
aqueles que caem e advertis os que
pecam, recordando-lhes os seus
pecados, para que se afastem do mal e
acreditem em Vós, Senhor.
Salmo responsorial
Salmo 144 (145), 1-2.8-9.10-11.13cd-14 (R.
cf. 1)
Refrão: Louvarei para sempre o vosso
nome, Senhor, meu Deus e meu Rei.
LEITURA II 2 Tes 1, 11 – 2, 2
Leitura da Segunda Epístola
do apóstolo São Paulo aos
Tessalonicenses
Irmãos: Oramos continuamente por
vós, para que Deus vos considere
dignos do seu chamamento e, pelo
seu poder, se realizem todos os vossos

bons propósitos e se confirme o
trabalho da vossa fé. Assim o nome
de Nosso Senhor Jesus Cristo será
glorificado em vós, e vós n’Ele,
segundo a graça do nosso Deus e
do Senhor Jesus Cristo. Nós vos
pedimos, irmãos, a propósito da
vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo
e do nosso encontro com Ele: Não
vos deixeis abalar facilmente nem
alarmar por qualquer manifestação
profética, por palavras ou por cartas,
que se digam vir de nós, pretendendo
que o dia do Senhor está iminente.
EVANGELHO Lc 19, 1-10
Evangelho de Nosso Senhor Jesus
Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, Jesus entrou em
Jericó e começou a atravessar a
cidade. Vivia ali um homem rico
chamado Zaqueu, que era chefe de
publicanos. Procurava ver quem era
Jesus, mas, devido à multidão, não
podia vê-l’O, porque era de pequena
estatura. Então correu mais à frente e
subiu a um sicómoro, para ver Jesus,
que havia de passar por ali. Quando
Jesus chegou ao local, olhou para
cima e disse-lhe: “Zaqueu, desce
depressa, que Eu hoje devo ficar em
tua casa”. Ele desceu rapidamente
e recebeu Jesus com alegria. Ao
verem isto, todos murmuravam,
dizendo: “Foi hospedar-Se em casa
dum pecador”. Entretanto, Zaqueu
apresentou-se ao Senhor, dizendo:
“Senhor, vou dar aos pobres metade
dos meus bens e, se causei qualquer
prejuízo a alguém, restituirei quatro
vezes mais”. Disse-lhe Jesus: “Hoje
entrou a salvação nesta casa, porque
Zaqueu também é filho de Abraão.
Com efeito, o Filho do homem veio
procurar e salvar o que estava
perdido”.

REFLEXÃO
O Senhor me ensinará o caminho da
vida, a seu lado viverei na plenitude da
alegria.
Salmo 15, 11

O amor de Deus é para todos, sem
excepção. Dele brota a universalidade
da salvação. Nenhum ser humano
está excluído do “caminho da vida”.
Os mais afastados, os que habitam
as «periferias», os que que parecem
destinados ao fracasso, os pecadores,
todos podem deixar-se aproximar e
encontrar, no amor divino, a plenitude
da alegria.
“O Filho do homem veio procurar e
salvar o que estava perdido”
Deus é misericordioso, dá sempre uma
nova oportunidade de arrependimento
e conversão. Ao «entrar» na casa de um
pecador para lhe oferecer a salvação,
Jesus Cristo cumpre o objectivo da sua
vinda ao mundo: “O Filho do homem
veio procurar e salvar o que estava
perdido”.
O Trigésimo Primeiro Domingo (Ano
C) descreve um episódio exclusivo do
Evangelho segundo Lucas: o encontro
entre Jesus Cristo e Zaqueu revela
a misericórdia divina e a conversão
humana. Zaqueu reconhece a sua
situação e assume o compromisso de
restituir em excesso qualquer prejuízo,
além de dar metade dos bens aos
pobres.
“Jesus não se fica pelo juízo exterior que
poderia «arrumar» Zaqueu no cliché de
pecador, não se resigna a considerá-lo
apenas um pecador, mas manifesta
o seu desejo de encontrá-lo, de ter
comunhão com ele. E deste modo narra
o desejo de Deus de encontrar cada

homem, em particular os pecadores. O
texto apresenta-nos assim o encontro do
desejo de Deus e do desejo do homem,
que é, em ambos, desejo de salvação. […]
O caminho que Zaqueu percorre para
encontrar Jesus […] conduz à descoberta
de que Jesus estava já a caminho para
o encontrar: «O Filho do homem veio
procurar e salvar o que estava perdido».
Muitas vezes as nossas procuras e os
nossos caminhos espirituais resultam na
descoberta de que o Senhor nos pro
curava e já vinha ao nosso encontro.
Estas nossas procuras são o nosso
predispor tudo para o acontecimento da
graça” (Luciano Manicardi).
A misericórdia de Deus e o desejo de
salvação manifesta-se também no
momento penitencial da eucaristia, o qual
vincula o pedido de perdão à consumação
escatológica: “Deus todo-poderoso tenha
compaixão de nós, perdoe os nossos
pecados e nos conduza à vida eterna”.
Orar
O encontro com Jesus Cristo, na oração
(ou melhor, deixar-se encontrar),
“interpela-nos a «conservar o fervor do
espírito e a suave e reconfortante alegria
de evangelizar […]. O mundo do nosso
tempo que procura, ora na angústia,
ora com esperança, quer receber a Boa
Nova dos lábios, não de evangelizadores
tristes e desencorajados, impacientes
ou ansiosos, mas sim de discípulos
missionários do Evangelho cuja vida
irradie fervor, pois foram quem recebeu
primeiro em si a alegria de Cristo, e
são aqueles que aceitaram arriscar a
sua própria vida para que o reino seja
anunciado e a Igreja seja implantada no
meio do mundo»” (Nota Pastoral para o
Ano Missionário…, 9).
Reflexão preparada por Laboratório
da Fé in www.laboratoriodafe.pt
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ava perdido”

Eucologia

Viver na esperança

Sugestão de cânticos

Orações presidenciais: Orações
presidenciais próprias do XXXI Domingo do
Tempo Comum (Missal Romano, 425)
Prefácio: Prefácio dos Domingos do Tempo
Comum III (Missal Romano, 478)
Oração Eucarística: Oração Eucarística II
(Missal Romano, 524)

Para semearmos esperança nesta semana, vamos
procurar ser sinais do amor misericordioso de
Deus, acolhendo alguém que nos tenha ofendido,
rezando por essa pessoa e pedindo a Deus que nos
ajude a perdoá-la.

— Entrada: Cantarei, cantarei a bondade do
Senhor, F. Santos
— Comunhão: Hoje entrou a salvação nesta
casa, J. Santos
— Pós-Comunhão: Cantai ao Senhor, porque é
eterno o Seu amor, M. Luís
— Final: Deus é Pai, Deus é Amor, F. Silva

Elementos celebrativos
a destacar
Ser comunidade acolhedora
Momento Pós-Comunhão
[Leitor 1] Da Nota Pastoral “Todos,
Tudo e Sempre em Missão” da
Conferência Episcopal Portuguesa:
“Paulo VI interpela-nos a
«conservar o fervor do espírito e
a suave e reconfortante alegria de
evangelizar, mesmo quando for
preciso semear com lágrimas… É
que o mundo do nosso tempo que
procura, ora na angústia, ora com
esperança, quer receber a Boa Nova
dos lábios, não de evangelizadores
tristes e desencorajados,
impacientes ou ansiosos, mas
sim de discípulos missionários do
Evangelho cuja vida irradie fervor,
pois foram quem recebeu primeiro
em si a alegria de Cristo, e são
aqueles que aceitaram arriscar a
sua própria vida para que o reino
seja anunciado e a Igreja seja
implantada no meio do mundo»”.

[Leitor 2] “Faz-nos trilhar, Senhor,
a estrada da Misericórdia. Dá a cada
um de nós a capacidade de acolher
apenas, sem juízos prévios, nem
cálculos. Dá-nos a arte de acolher o
trémulo, o ofegante, o frágil modo
com que a vida se expressa. Tornanos atentos ao desenho silencioso
e áspero dos dias: à dor profunda e,
porém, quase anónima a nosso lado;
ao grito sem voz; às mãos que se
estendem para nós sem as vermos;
à necessidade que nem encontra
palavras. Ensina-nos que fomos
feitos para a Misericórdia e que ela é a
Sabedoria que Tu, Senhor, mais amas”
(J. T. Mendonça, Um Deus que Dança,
119).
Ser comunidade missionária
1. Homilia
. Deus olha para cada pessoa com
amor infinito, compadecendo-se da
sua fragilidade, perdoando os seus
pecados.
. A misericórdia de Deus não é
uma teoria, mas concretiza-se
na vida real das pessoas: que

o diga Zaqueu; e que o digamos
todos nós, “pequenos zaqueus”,
pessoas olhadas, acolhidas, amadas,
perdoadas e restituídas à vida por
Jesus.
. Precisamos da oração de uns pelos
outros, do amparo recíproco da nossa
pequenez, para que sejamos dignos
do nome de filhos de Deus, pecadores
amados e perdoados.

mesmo o que ainda não saiu dos
nossos lábios, e digamos (ou: e
cantemos), humildemente:
R. Pela vossa misericórdia, salvai-nos,
Senhor.

2. Envio missionário
V. Ide: o Pai olha para vós com um
coração misericordioso.
R. Ámen.
V. Ide: o Filho quer derramar no vosso
coração o dom do perdão.
R. Ámen.
V. Ide: o Espírito suscita em vós a
oração de intercessão uns pelos outros.
R. Ámen.

2. Para que os rejeitados e malvistos
por alguém encontrem sempre quem
os acolha como irmãos e os ajude a
refazer as suas vidas, oremos.

Oração Universal

4. Para que as famílias da nossa
comunidade (paroquial) saibam
acolher com a alegria de Zaqueu
os estrangeiros, os que estão de
passagem e os mais pobres, oremos.
(...)

Caríssimos fiéis: oremos pela Igreja
e por aqueles que mais precisam,
sabendo que o Pai conhece tudo,

1. Para que a Igreja de Deus e os que a
servem estejam prontos a acolher os
pecadores e a ajudá-los a converter o
coração, oremos.

3. Para que este novo Ano Pastoral
a todos nos faça levantar e semear
esperança com alegria e generosidade
para sermos sinais da misericórdia de
Deus, oremos.
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Barcelos caminha contra o
cancro este domingo
A Associação ACB - Albergue
Cidade de Barcelos, a Associação de Pais da Escola de Pontes (Tamel S. Veríssimo) e a Liga Portuguesa Contra o Cancro
(delegação de Barcelos) juntaram-se para organizar uma caminhada solidária no dia 27 de
Outubro, Domingo, em Barcelos. O percurso fará o Roteiro do
Mundo Maravilhoso do Figurado
de Barcelos.
A inscrição na caminhada solidária é obrigatória e deve ser
realizada através de um formulário disponível no evento no
Facebook ou através do email
geral@alberguedebarcelos.com.
A organização oferece uma t-shirt para a caminhada.
O valor da inscrição é de 3 euros, revertendo, na sua totalidade, para a Delegação de Barcelos da Liga Portuguesa Contra o
Cancro. O donativo de inscrição
é efectuado no início da caminhada, directamente à Delegação de Barcelos da Liga Portu-

Agenda
FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.
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FORA DITA
CONTEX O
HUGO S TO OUSA
22
V

H00

Domingo, das 10h00 às 11h00

O convidado desta semana do
programa Ser Igreja é o Cónego José
Paulo Abreu.

guesa Contra o Cancro.
Partindo do Albergue Cidade de Barcelos, na Rua Miguel
Bombarda, n.º 36, às 8h30 da
manhã, a caminhada tem uma
extensão de 6 km, tem baixa dificuldade e será realizada em
ritmo lento pelo que, segundo a
organização, todos podem participar, "incluindo crianças com
mais de 10 anos e que estejam
habituadas a caminhar".

BASÍLIC

A DOS

26 OUT

Livraria
diário do minho

CONCENGREGADOS
CAMER RTO
A
CORDA TA DE
S
UMINH DA
O
CO

livro da
semana

18H30

14,5€

10%
Desconto

V Encontro Nacional de Leigos
decorre a 23 de Novembro
No dia 23 de Novembro de 2019
decorre em Santarém o V Encontro Nacional de Leigos.
Durante a manhã tem lugar uma
sessão plenária sobre os grandes desafios da vida e da santidade hoje. A tarde apresenta
três propostas em auditório para
aprofundar os temas gerais da
manhã, e duas outras propostas
de oração pessoal e de concerto
e visita guiada em Santarém.
No fim do dia será celebrada

a Missa vespertina da solenidade de Cristo Rei e de noite tem lugar um concerto de
encerramento.
Os participantes da Arquidiocese de Braga têm à disposição
um formulário, acessível através desta notícia no site da Arquidiocese, que os ajuda com
os transportes. O formulário de
inscrição no Encontro também
é acessível através da mesma
notícia.

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
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21H00

Paolo
gulisano

Perfil de um
buscador da
Verdade
Nesta biografia, a figura do cardeal John
Henry Newman, canonizado este mês, é
observada pelo singular prisma de uma
personalidade que parece apenas empenhada
em encontrar a Verdade, que intui e que
lhe ditou atitudes e opções de vida que
os contextos socioculturais não faziam
adivinhar como prováveis. É a mostra de
um perfil humano, mas, simultaneamente,
o itinerário de “uma testemunha límpida de
fé” que vale muito a pena não só ser lida, mas
perscrutada.

Fale connosco no

* Na entrega deste cupão.
Campanha válida de 24 a 31 de Outubro de 2019.

