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 "TODA A GENTE FALA 
 PARA UM PÚBLICO, 
 MAS QUEM É QUE 
 REALMENTE «ESCUTA»?" 
 ANTONIO SPADARO, SJ 
 DIRECTOR DA REVISTA "LA CIVILTÀ CATTOLICA" 
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E nquanto a Igreja Católica conti-
nua a reflectir sobre a sinodali-
dade através de um processo de 
dois anos de escuta e diálogo, 

um painel de seis teólogos e canonis-
tas notáveis   discutiu a natureza da con-
sulta e tomada de decisões numa Igre-
ja sinodal.

O debate ocorreu a 20 de Maio 
no Palazzo Pio do Vaticano, durante a 
apresentação de um novo livro lança-
do pela editora vaticana e escrito pelo 
cardeal Francesco Coccopalmerio, pre-
sidente aposentado do Pontifício Con-
selho para os Textos Legislativos, ór-
gão encarregado de interpretar o direi-
to canónico.

O livro, lançado apenas em italiano, 
intitula-se “Sinodalidade com «Res-
ponsabilidade Limitada» ou de Con-
sultiva a Deliberativa?”. Propõe que a 
sinodalidade seja vista como a comu-
nhão de sacerdotes e fiéis que se esfor-
çam para procurar e discernir juntos o 
bem da Igreja para que as decisões para 
alcançar esse bem possam ser tomadas. 
Propõe maior discussão sobre a parti-
cipação dos fiéis leigos não apenas no 
processo consultivo na vida da igre-
ja, mas também na fase de tomada de 
decisões.

Os conferencistas concordaram que 
havia uma diferença entre o processo 
de tomada de decisão como um exercí-
cio conjunto de discernimento, consul-
ta e cooperação, e a autoridade de to-
mada de decisão, que é da competên-
cia do bispo, de acordo com o docu-

INTERNACIONAL

Cardeais e teólogos discutem o 
papel da tomada de decisão dos 
leigos na Igreja

mento aprovado pelo Papa publicado 
pela Comissão Teológica Internacional 
em 2018 sobre “Sinodalidade na Vida e 
Missão da Igreja”.

Um dos oradores, o cardeal Mario 
Grech, secretário-geral do Sínodo dos 
Bispos, disse que a reflexão do cardeal 
Coccopalmerio “não repudia ou amea-
ça a autoridade”, seja do bispo, do clero 
ou de qualquer líder da Igreja.

“Pelo contrário, pede-se que a auto-
ridade esteja sempre envolvida no pro-
cesso de expressar sem falta a própria 
opinião e que preste muita atenção pa-
ra que haja um discernimento autênti-
co”, disse o cardeal Grech.

Desta forma, o processo progressi-
vo de tomada de decisão nunca se tra-
ta de ir contra ou na ausência da pessoa 
de autoridade, mas sempre juntamente 
com essa pessoa e com o seu consenti-
mento, disse, explicando a reflexão do 
cardeal Coccopalmerio.

Este processo de “discernimen-
to comunitário”, no qual o clero e os 
fiéis “estão unidos na escuta comum 
do Espírito Santo”, não é fácil, disse 
o Cardeal Grech; mas há exemplos 
análogos, como o de como o Colégio 
dos Bispos é chamado a exercer sem-
pre a autoridade em conjunto e com 
a aprovação do Papa.

É um “processo espiritual” que 
não coloca clérigos e leigos uns con-
tra os outros, mas envolve cada pes-
soa estar “com” os outros na Igreja 
com o desejo partilhado de ouvir, de-
liberar e determinar, afirmou.

Leia a notícia completa em www.arquidiocese-braga.pt/
revistaimprensainternacional/noticia/33610/
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C om cerca de 300.000 casos de 
abortos todos os anos no Viet-
name, os católicos estão a aju-
dar as mulheres do Estado co-

munista de partido único a valorizar o 
dom da vida e a enterrar os restos mor-
tais de crianças ainda não nascidas com 
dignidade.

Actualmente, as mulheres no país 
do Sudeste Asiático não precisam de 
um motivo específico para um aborto 
e as estatísticas mostram que a maio-
ria dos abortos é realizada em meninas 
solteiras entre 15 e 19 anos.

No comando dos esforços da Igreja 
está o Grupo de Protecção à Vida que 
recolhe os restos mortais de crianças 
não nascidas de hospitais estatais e clí-
nicas privadas, enterrando-os em ce-
mitérios especiais.

A caridade católica também admi-
nistra um programa de cura emocional 
para ajudar mulheres, casadas e soltei-
ras vítimas de abuso, que foram força-
das por várias circunstâncias – econó-
micas, sociais, culturais, psicológicas – 
a optar pelo aborto.

Um cemitério administrado pelo 
Grupo de Protecção à Vida na Arqui-
diocese de Hanói tem actualmente os 
restos mortais de 46.000 nascituros.

Uma missa foi recentemente ce-
lebrada na igreja de Thai Ha, na Ar-
quidiocese de Hanói, para lembrar 22 
crianças não nascidas e enterrar os seus 
restos mortais.

“Aborto é assassínio, é um peca-
do grave e uma ofensa a Deus. Todos 

INTERNACIONAL

Católicos no Vietname ajudam 
mulheres a combater o aborto e a 
enterrar bebés ainda não nascidos

os dias, muitas crianças são privadas 
do direito à vida, do direito de crescer 
como seres humanos”, disse o padre 
Francis Nguyen Kim Phung durante a 
missa.

“Em particular, nós, católicos, de-
vemos estar cientes de que a gravidez 
é um dom concedido por Deus”, disse 
o padre Kim Phung.

Na diocese de Xuan Loc, o grupo 
enterrou mais de 53.000 restos mor-
tais de nascituros, com fiéis a orar por 
eles no “Cemitério dos nascituros”.

“Sou padre católico, acredito que 
fetos são seres humanos; não conde-
no, não julgo, nem culpo ninguém. Só 
quero receber os fetos abortados para 
enterrá-los. Deixem-me levá-los, por 
favor”, disse o padre Joseph Nguyen 
Van Tich, capelão do Grupo de Pro-
teção à Vida na Diocese de Xuan Loc, 
aos funcionários do hospital, infor-
mou a Fides.

O trabalho do grupo foi reconhe-
cido pelo jornal “Thanh Nien”, com 
sede em Ho Chi Minh City, o segun-
do jornal vietnamita mais popular do 
país.

O padre Van Tich foi nesse arti-
go chamado de “Pai dos nascituros” e 
mais tarde premiado com uma meda-
lha de honra.

Em muitas outras paróquias do 
Vietname, grupos de voluntários re-
colhem os restos mortais abandona-
dos de crianças não nascidas em hos-
pitais e celebram missas por elas, dan-
do-lhes um enterro digno.

Leia a notícia completa em www.arquidiocese-braga.pt/
revistaimprensainternacional/noticia/33602/
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Papa francisco

24 DE MAIO 2022 · Devemos regene-
rar a economia de tal maneira que ela 
seja mais justa, sustentável e solidá-
ria, respeitando a nossa Terra, a nos-
sa casa comum. Com o olhar fixo em 
Jesus, podemos caminhar juntos ru-
mo a um futuro melhor. #LaudatoSi7 
#LaudatoSiWeek

25 DE MAIO 2022 · Os idosos ricos 
de sabedoria e de bom humor fa-
zem tão bem aos jovens. Eles os sal-
vam do conhecimento de um mun-
do triste e vazio de sabedoria de vida. 
#BênçãodoTempo

Vaticano

Francisco reza pela paz 
na Ucrânia
O Papa fez esta quarta-feira, na audiência pública se-
manal no Vaticano, mais um apelo ao fim da guerra 
na Ucrênia e à “reconciliação das nações”.
Francisco recordou que 24 de Maio foi dia da me-
mória da Virgem Maria Auxiliadora, e pediu orações 
confiando “o desejo de paz da Ucrânia e do mundo 
inteiro” e que “a Mãe de Deus nos ensine a ser solidá-
rios com quem é provado pela tragédia da guerra e 
obtenha a reconciliação das nações”.
O Santo Padre apontou o dedo a uma “desmoraliza-
ção colectiva do sentido, do amor, do bem”, fruto do 
que denominou como “sociedade do cansaço”, e de-
clarou que se devia produzir “bem-estar generaliza-
do e toleramos um mercado cientificamente selecti-
vo da saúde”, para além de dever “colocar um limite 
intransponível à paz”.
Comentando a passagem inicial do livro bíblico 
de Eclesiastes, o líder da Igreja Católica desta-
cou que, perante a finitude humana, “o caminho 
da indiferença pode parecer o único remédio pa-
ra uma dolorosa desilusão”, dando origem a uma 
“nova razão cínica, que soma conhecimento e ir-
responsabilidade”, com uma falsa concepção da 
verdade.

opinião

Mater Omnium

José Lima
padre

Maria encontrava-se 
junto à Cruz de Je-
sus onde João, o que 
relata o aconteci-

mento e o protagoniza, esta-
va também. Jesus olhando pa-
ra Maria diz-lhe: “Mulher, eis 
o teu filho”. Depois, olhando 
para João diz-lhe: “eis a tua 
mãe”. O episódio termina di-
zendo que “o discípulo rece-
beu-a entre os seus” ( Jo. 19, 
25-27). Este relato é de dádiva 
total materna.

Estando dolorosa e pron-
ta para ver Jesus morrer, Ma-
ria é constituída Mãe de ou-
tro filho, João, adquirindo 
desta forma um estatuto uni-
versal. O episódio tem a mar-
ca de todo o evangelho que 
é profundamente simbólico. 
João, o “discípulo amado”, re-
presenta a humanidade intei-
ra à qual Maria é dada como 
mãe. Três dias depois, ressus-
cita Jesus e Maria torna-se as-
sim Mãe de toda a humanida-
de, pois a morte de Jesus abre 
um novo corpo para a huma-
nidade, que recebe vida nova 
na identificação com o seu Fi-
lho, agora vivo e glorioso jun-
to do Pai. Maria é mãe da hu-
manidade redimida, da hu-
manidade que aceita o sacri-
fício do Filho como promotor 
de nova vida para todos.

Este episódio lembra um 
outro do mesmo evangelis-
ta que narra o que aconteceu 
no início da vida pública de 
Jesus. Estava-se em Caná da 
Galileia. Maria era convidada 
com Jesus e os discípulos para 
a boda. No meio de dificulda-
des entre os serventes, Maria 
surge como aquela que abre 
uma solução ao imprevisto, 
mandando “o que Ele vos dis-
ser, fazei-o” ( Jo. 2, 1-5). Inte-
resse óbvio e também simbó-
lico tem a narração.

Os dois episódios abrem 

e encerram o evangelho de 
João, constituindo este uma 
espécie de sanduiche entre 
ambos. Maria está no prin-
cípio e no fim da vida públi-
ca de Jesus, na qual Ele dá aos 
discípulos o essencial do Seu 
estilo.

Maria aponta para Jesus e 
torna-se mãe do novo corpo 
ao qual Jesus dá vida pela sua 
morte. A mãe dá vida, o que 
pode significar gerar uma ou-
tra identidade e ajudar a ul-
trapassar os problemas que 
sucessivamente vão surgindo. 
Ela está atenta às festas dos fi-
lhos entregues por Jesus e aju-
da a ultrapassar os momen-
tos mais dolorosos no seu si-
lêncio que manifesta a ternu-
ra de uma mãe que sente e se 
compadece. 

Maio reabriu com o Dia 
da Mãe, é mês todo dedica-
do a Maria e finda recordan-
do Maria que pressurosa sobe 

para as montanhas da Judeia 
em visita a sua parente Isabel, 
que passa os trabalhos pró-
prios da maternidade de João 
Batista (Lc. 1, 39-56). A Visita-
ção de Nossa Senhora, festa 
que liturgicamente se celebra 
a 31 de maio, é eloquente nes-
tes dias: tantos sofrem a soli-
dão, sozinhos em sua casa ou 
entregues aos cuidados múl-
tiplos de um lar. Oportunida-
de para visitas reconfortan-
tes e generosas que entrega-
rão um cheirinho de ternura 
a quantos passam os dias sem 
poderem acariciar o rosto de 
quem mais amam.  O fim de 
semana presta-se a uma visi-
ta longa, como a de Maria de 
Nazaré.

Os textos evangélicos refle-
tem um estilo, o da Mãe uni-
versal, Maria sempre aberta 
aos rogos de seus filhos. Dei-
xem-se estes embalar no seu 
colo.
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[Igreja Viva] Sempre que 
comunicamos com alguém, 
estamos realmente a trans-
mitir alguma coisa aos 
outros?
[Pe. Antonio Spadaro] A ló-
gica da comunicação faz-
-nos pensar imediatamen-
te no facto de que eu – ou 
“nós”, no caso de grupos, or-
ganizações ou instituições – 
comunico alguma coisa aos 
outros. Aprender a comu-
nicar significa para nós, an-
tes de mais nada, aprender a 
transmitir conteúdos, ideias, 
sentimentos. Consideremos 
a comunicação ao alcance 
de todos nas redes sociais: 
estamos habituados a “pos-
tar” dados (fotografias, pa-
lavras, links...), mas até que 
ponto estamos habituados 
a escutar a vida dos outros 
que nos é oferecida graças 
à sua partilha? A mensagem 
do Papa Francisco para o 56º 
Dia Mundial das Comunica-
ções Comunicações inver-
te essa abordagem. Na ver-
dade, parte da considera-
ção de que “estamos a per-
der a capacidade de ouvir 
a pessoa que temos à nossa 
frente, tanto na teia normal 
das relações quotidianas co-
mo nos debates sobre os as-
suntos mais importantes da 
convivência civil”.

[Igreja Viva] Até que ponto 
essa incapacidade pode ter 
impacto na vida em geral?
[Pe. Spadaro] Esta é uma 
observação muito impor-
tante porque nos faz enten-
der que num contexto de 
conexões comunicativas, é 
paradoxalmente a escuta a 
pagar o preço. Toda a gen-
te fala para um público, mas 
quem é que realmente “es-
cuta”? A nossa vida, incluin-
do a nossa vida espiritual, 
certamente é tocada pela 
forma como as pessoas des-
cobrem e vivem as dinâmi-
cas da Rede, que são inte-
ractivas e imersivas. De fac-
to, o homem que tem cer-
to hábito da experiência na 
Internet parece mais pron-
to para a interacção do que 
para a interiorização. E ge-
ralmente “interioridade” é 
sinónimo de profundidade, 
enquanto “interactividade” 
é muitas vezes sinónimo de 
superficialidade. Estaremos 
condenados à superficiali-
dade? É possível combinar 
profundidade e interactivi-
dade? O desafio é realmente 
de grande envergadura.

[Igreja Viva] Mas as redes 
sociais também nos mos-
tram, mais do que nunca, a 
necessidade de escuta…

[Pe. Spadaro] Basicamente 
podemos ver que o homem 
de hoje, acostumado à inte-
ractividade, interioriza ex-
periências se for capaz de 
tecer com elas uma relação 
viva e não puramente passi-
va, receptiva. O homem de 
hoje considera as experiên-
cias nas quais a sua partici-
pação e envolvimento são 
necessários, o seu fazer, não 
escutar, considerado passi-
vo. Por outro lado, experi-
mentamos claramente que 
“a maior necessidade do ser 
humano” é “o desejo sem li-
mites de ser ouvido”. Não 
acho necessário dar exem-
plos. E, no entanto, é inte-
ressante notar um fenóme-
no: se partilhamos algo nas 
redes sociais, por exemplo, 
uma foto no Facebook, não 
verificamos imediatamente 
se alguém viu e gostou dessa 
foto? Se alguém comentou 
ou partilhou esse momento 

A Mensagem do Papa Francisco para o 56º Dia Mundial das 
Comunicações – este ano celebrado a 29 de Maio – intitula-se 
“Escutar com o ouvido do coração”. O Igreja Viva pediu ao Pe. 
Antonio Spadaro, Sj, Director da “La Civiltà Cattolica” uma ajuda 
para aprofundar a mensagem que nos pede para descobrimos 
“uma Igreja sinfónica, na qual cada um é capaz de cantar com a 
própria voz, acolhendo como dom as dos outros.”

ENTREVISTA

"SE NÃO ESCUTAMOS, 
NÃO ENTENDEMOS 
A REALIDADE"
FLÁVIA BARBOSA (ENTREVISTA)  

da vida? Aqui, este é o sin-
toma de uma necessidade de 
reconhecimento e, portanto, 
de escuta, que se torna uma 
espécie de confirmação da 
minha existência e de quem 
sou.

[Igreja Viva] É por isso que 
o Papa nos pede de forma 
tão veemente que sejamos 
capazes de escutar?
[Pe. Spadaro] Francisco es-
tá consciente desta dinâmi-
ca vital e hoje pede-nos que 
compreendamos o nosso 
modo de comunicar, o seu 
significado, a partir da es-
cuta. E fá-lo não a partir de 
uma necessidade psicoló-
gica, mas do apelo bíblico: 
“Shema’ Israel – Escuta, Is-
rael” (Dt 6,4), o começo do 
primeiro mandamento da 
Torá, é continuamente re-
petido na Bíblia , a ponto de 
São Paulo afirmar que “a fé 
vem da escuta” (Rm 10,17). 

Duas citações fundamentais 
das quais “aprendemos que 
a escuta não significa ape-
nas uma percepção acústica, 
mas está essencialmente li-
gada à relação dialogal entre 
Deus e a humanidade.”

[Igreja Viva] No entanto, es-
ta mensagem não se dirige 
apenas aos que são crentes.
[Pe. Spadaro] A referência 
bíblica ressoa na consciên-
cia dos crentes, mas tem um 
valor universal. De facto, 
Francisco cria um paralelis-
mo entre a graça que vem 
da escuta de Deus e a situa-
ção do recém-nascido que 
responde ao olhar e à voz da 
sua mãe e do seu pai. E co-
menta: “entre os cinco sen-
tidos, parece que Deus pri-
vilegie precisamente o ou-
vido, talvez por ser menos 
invasivo, mais discreto do 
que a vista, deixando con-
sequentemente mais livre 
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[Pe. Spadaro] Por um lado, 
há aqueles que falam sem 
comunicarem, por outro, 
há aqueles que escutam às 
escondidas. Vamos dizê-lo 
claramente: é inútil apos-
tar nas ligações (conexões) 
novamente. O termo agora 
está desgastado e já não faz 
sentido. Não basta estarmos 
ligados para comunicarmos. 
Os fios dos links já não dão 
garantia de atenção, mesmo 
que sejam indispensáveis. 
Mas não o suficiente. “Alo-
ne together”, escreveu Sher-
ry Turkle há alguns anos: es-
tamos sozinhos juntos.

[Igreja Viva] Que outros de-
safios aponta Francisco nes-
te grande desafio que é a 
escuta?
[Pe. Spadaro] Outro desvio 
possível é escutar esperan-
do “que o outro acabe de fa-
lar para impor o nosso pon-
to de vista”. Nessas situações, 
como observou o filósofo 
Abraham Kaplan, citado pe-
lo Pontífice, “duólogo, ou 
seja um monólogo a duas 
vozes”. Muitas vezes vemos 
isto em conversas na televi-
são que produzem a cacofo-
nia de camadas de som que 
tendem a sobrepor-se. Fran-
cisco conclui aplicando este 
modelo à Igreja e, em par-
ticular, ao processo sinodal 
em curso, concebido como 
uma grande oportunidade 
de escuta mútua que valo-
riza a pluralidade e varieda-
de de vozes, a polifonia: “ca-
da voz do coro canta escu-
tando as outras vozes na sua 
relação com a harmonia do 
conjunto”.

[Igreja Viva] Temos de re-
pensar, então, a forma como 
comunicamos?
[Pe. Spadaro] Oa Mensagem 
de Francesco há uma ideia 
de comunicação invertida 
em relação ao modelo de 
broadcasting, de pura trans-
missão ou emissão, mas 
também a respeito ao mais 
complexo do sharing, isto 
é, do diálogo e da partilha. 
Surge o modelo de proxi-
midade, de escuta humilde, 
de fazer ressoar dentro de si 
o eco da realidade, feita de 
pessoas, histórias, aconte-
cimentos. Trata-se, portan-
to, de um modelo invertido 
em relação ao que estamos 
habituados. Aliás, um desa-
fio para repensar não só a 
forma como comunicamos, 
mas também o nosso modo 
de vida.

o ser humano”. Enquanto o 
tacto ou o paladar, mas tam-
bém a visão, expressam uma 
sensação de posse, a escu-
ta tem uma dimensão mais 
“humilde” e exige que o 
ouvinte escute. O próprio 
Deus fá-lo, antes de dirigir 
a Sua palavra ao homem. 
Mas é sempre possível “vi-
rar as costas e «fechar os ou-
vidos» para não ter de escu-
tar”. A conclusão final é uma 
atitude agressiva em relação 
ao outro.

[Igreja Viva] Cabe então a 
todos nós, mesmo que não 
sejamos jornalistas ou pro-
fissionais da comunicação, 
trabalhar essa capacidade de 
escuta?
[Pe. Spadaro] A profissão 
jornalística, mas também 
a tarefa de comunicado-
res que cada um de nós po-
de ter com o telemóvel, tem 
que ver fundamentalmente 

com a capacidade de escu-
tar. Se não escutamos, não 
entendemos a realidade, fi-
camos presos ao circuito de 
ideias e hipóteses que te-
mos na nossa própria cabe-
ça como única referência, 
mas não a história, os acon-
tecimentos, os processos em 
andamento.

[Igreja Viva] Então, antes de 
comunicarmos, precisamos 
de escutar?
[Pe. Spadaro] A mensagem 
de 2021 sublinhou a impor-
tância do jornalismo de in-
vestigação baseado na ob-
servação que envolve “gas-
tar a sola dos sapatos” para 
procurar histórias, ou verifi-
car determinadas situações. 
Este ano, Francisco subli-
nha a capacidade de nos tor-
narmos radares do que es-
tá a acontecer, captando os 
sinais, pondo-nos à escuta. 
Só a escuta nos torna verda-
deiramente “próximos”, isto 
é, vizinhos. O Papa conclui: 
“não se comunica se pri-
meiro não se escutou, nem 
se faz bom jornalismo sem 
a capacidade de escutar. Pa-
ra fornecer uma informação 
sólida, equilibrada e com-
pleta, é necessário ter escu-
tado prolongadamente. Pa-
ra narrar um acontecimen-
to ou descrever uma reali-
dade numa reportagem, é 
essencial ter sabido escutar, 
prontos mesmo a mudar de 
ideia, a modificar as pró-
prias hipóteses iniciais”.

[Igreja Viva] Mas a escuta 
não tem só aspectos positi-
vos, como o próprio Pontí-
fice observa.
[Pe. Spadaro] Escutar ob-
viamente também tem os 
seus males. O primeiro para 
Francisco é “espiar”. O bom-
bardeio de estímulos e in-
formações que recebemos 
provavelmente levar-nos-á 
a recolher estímulos aqui e 
ali. Existem aplicações co-
mo o WhatsApp que reme-
deiam a paciência obrigató-
ria de ouvir e permitem que 
escutemos as mensagens 
até ao dobro da velocidade 
para economizarmos tem-
po. Também será útil, mas 
o risco é perder o sentido 
da escuta e a complexidade 
emocional dos tons e nuan-
ces emocionais. Trata-se de 
uma estratégia de defesa de 
“falar pelos cotovelos”.

[Igreja Viva] Curioso, seria 
de pensar que as redes so-
ciais e a Internet nos tornas-
sem mais próximos…

Este ano, Francisco 
sublinha a capacidade 
de nos tornarmos 
radares do que está a 
acontecer, captando 
os sinais, pondo-
nos à escuta. Só a 
escuta nos torna 
verdadeiramente 
"próximos", isto é, 
vizinhos.

©
 D

R
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Actos 2, 1-11 
Leitura dos Actos dos Apóstolos
Quando chegou o dia de Pentecostes, os 
Apóstolos estavam todos reunidos no 
mesmo lugar. Subitamente, fez-se ouvir, 
vindo do Céu, um rumor semelhante a 
forte rajada de vento, que encheu toda a 
casa onde se encontravam. Viram então 
aparecer uma espécie de línguas de fogo, 
que se iam dividindo, e poisou uma sobre 
cada um deles. Todos ficaram cheios do 
Espírito Santo e começaram a falar outras 
línguas, conforme o Espírito lhes concedia 
que se exprimissem. Residiam em 
Jerusalém judeus piedosos, procedentes 
de todas as nações que há debaixo do céu. 
Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se 
e ficou muito admirada, pois cada qual os 
ouvia falar na sua própria língua. Atónitos 
e maravilhados, diziam: “Não são todos 
galileus os que estão a falar? Então, como 
é que os ouve cada um de nós falar na sua 
própria língua? Partos, medos, elamitas, 
habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da 
Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e 
da Panfília, do Egipto e das regiões da Líbia, 
vizinha de Cirene, colonos de Roma, tanto 
judeus como prosélitos, cretenses e árabes, 
ouvimo-los proclamar nas nossas línguas 
as maravilhas de Deus”. 

Salmo responsorial
Salmo 103 (104), 1ab e 24ac.29bc-30.31.34 
(R. 30) 
Refrão: Enviai, Senhor, o vosso Espírito e 
renovai a face da terra.

LEITURA II 1 Cor 12, 3b-7.12-13
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo 
S. Paulo aos Coríntios
Irmãos: Ninguém pode dizer “Jesus é o 
Senhor” a não ser pela acção do Espírito 

“Também eu vos envio”

itinerário

todo o nosso ser com os seus mais 
excelsos dons.
O verbo utilizado pelo Ressuscitado para 
comunicar o Espírito Santo recorda o 
primeiro livro da Bíblia: “soprou sobre eles 
e disse-lhes: “Recebei o Espírito Santo””. No 
início, o livro do Génesis descreve que Deus 
“insuflou-lhe pelas narinas o sopro da vida, 
e o ser humano transformou-se num ser 
vivo” (capítulo 2, versículo 7).
O Espírito de Deus, agora também 
Espírito do Ressuscitado, é a fonte da 
vida. Como cristãos, somos chamados 
a permitir que o sopro do Espírito Santo 
vivifique o nosso ser, ilumine o nosso 
estilo de vida, os nossos pensamentos e 
comportamentos. Esta ajuda que Deus 
nos oferece, requer a nossa aceitação, 
para que a acção divina se transforme 
em acção humana. Com o nosso 
consentimento, as nossas decisões 
e acções, os nossos pensamentos e 
comportamentos, são enriquecidos com 
a grandeza e a beleza da acção divina.
Receber o Espírito Santo é ser invadidos 
pela paz e pelo bem-estar que nos 
tornam benignos e virtuosos, alegres 
e entusiasmados, como dissemos no 
primeiro ‘episódio’ desta série. Receber 
o Espírito Santo é ter a disponibilidade 
interior para acolher qualquer que seja a 
vontade divina.
O que é que Deus quer de mim? Nas 
diversas decisões quotidianas, como é que 
me posso deixar iluminar pela vontade de 
Deus? Inspira com serenidade. Acolhe o 
sopro do Ressuscitado. Concentra-te no 
essencial. Permite que o Espírito Santo 
tome a iniciativa das tuas decisões.
Não vem para nos incomodar, nem para 
ferir a nossa intimidade. O Espírito Santo 
vem para despertar o melhor de nós 
mesmos. Ele vem para nos conectar com 
a nossa missão no mundo. Santo Inácio 
dizia que o Espírito Santo é quem melhor 
nos capacita para levar por diante com 
docilidade aquilo que a razão mostra ser 
para maior serviço e glória de Deus. O 
Espírito Santo vem clarificar as nossas 
decisões.

Santo. De facto, há diversidade de dons 
espirituais, mas o Espírito é o mesmo. Há 
diversidade de ministérios, mas o Senhor 
é o mesmo. Há diversas operações, mas é 
o mesmo Deus que opera tudo em todos. 
Em cada um se manifestam os dons do 
Espírito para o bem comum. Assim como 
o corpo é um só e tem muitos membros e 
todos os membros, apesar de numerosos, 
constituem um só corpo, assim também 
sucede com Cristo. Na verdade, todos 
nós – judeus e gregos, escravos e homens 
livres – fomos baptizados num só Espírito, 
para constituirmos um só Corpo. E a todos 
nos foi dado a beber um único Espírito. 

EVANGELHO Jo 20, 19-23 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São João
Na tarde daquele dia, o primeiro da 
semana, estando fechadas as portas da 
casa onde os discípulos se encontravam, 
com medo dos judeus, veio Jesus, 
apresentou-Se no meio deles e disse-lhes: 
“A paz esteja convosco”. Dito isto, mostrou-
lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram 
cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus 
disse-lhes de novo: “A paz esteja convosco. 
Assim como o Pai Me enviou, também Eu 
vos envio a vós”. Dito isto, soprou sobre 
eles e disse-lhes: “Recebei o Espírito Santo: 
àqueles a quem perdoardes os pecados 
ser-lhes-ão perdoados; e àqueles a quem 
os retiverdes ser-lhes-ão retidos”.  

REFLEXÃO
 
O Espírito Santo é “Senhor que dá a vida”. 
A terminar o tempo de Páscoa, celebramos 
com toda a Igreja o dom pleno do Espírito 
Santo: “todos ficaram cheios do Espírito 
Santo”. Sim, foi desse grande sopro do 
Espírito que nasceu a Igreja. 
 
“Recebei o Espírito Santo”
A plenitude da ressurreição de Jesus Cristo 
chega com a presença activa e eficaz do 
Espírito Santo: “Recebei o Espírito Santo”. 
Deus actua no coração humano, preenche 

Clareza
A clareza da decisão, mais forte do que 
todas as dúvidas, é a primeira modalidade 
pela qual Deus nos pode revelar a sua 
vontade. Como se percebe, não é um 
processo demorado de discernimento. 
Quando recebo a iluminação do Espírito, 
a decisão pode ser imediata: aceito essa 
intuição que vem de Deus e ajo em 
conformidade. Limito-me a consentir 
livremente. Cheio do Espírito Santo, posso 
dizer: É isto que eu quero! É isso que eu 
desejo fazer com todo o meu coração!
“A primeira modalidade de discernimento 
pode ocorrer não só de uma forma 
assombrosa, mas também de formas 
silenciosas e ocultas” (Timothy M. 
Gallagher). A clareza da decisão está 
sempre associada a uma paz profunda 
que desce sobre nós e repousa no nosso 
coração.

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

Semear caridade
Acólitos
O exercício dos diferentes ministérios 
diz a diversidade dos dons de Deus, mas 
também a unidade na finalidade comum: 
a glorificação de Deus e a salvação dos 
homens. O Espírito Santo é Aquele que 
nos diferencia, mas também faz a unidade. 
Exercendo o seu ministério, o ministro 
diz o seu apelo particular e o seu carisma 
próprio, mas também afirma que toda 
singularidade existe para a construção da 
Igreja Una.

Leitores
O Espírito Santo desencadeia a Palavra 
e tradu-la em todas as línguas da terra. 
Cada leitura é uma espécie de tradução 
simultânea. O leitor traduz um texto 
escrito em papel em sons que devem ser 
marcados pela fé, pela esperança e pela 
caridade e recebidos pelos ouvintes como 
sendo seus. O leitor deve ler de tal forma 
que cada ouvinte no fim possa dizer: 

pentecostes Páscoa

Dar-se-á particular destaque ao Círio Pascal, que será levado de 
forma solene para junto da Fonte Baptismal.

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES
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“Também eu vos envio”

“ouvimo-los proclamar nas nossas línguas 
as maravilhas de Deus”.

Ministros Extraordinários da Comunhão
O Espírito Santo, partindo de uma fonte 
única, é derramado sobre cada apóstolo 
como uma língua de fogo própria a cada 
um. Na Eucaristia, um único Espírito é 
invocado sobre um único pão para que 
cada comungante receba a sua fração 
desse Pão investido pela força do Espírito 
que se tornou Corpo de Cristo. Ao levar a 
Comunhão, o MEC leva o dom do Espírito 
aos comungantes como um fogo que 
suscita à Missão.

Músicos
A música talvez seja a arte que melhor 
ilustra a ação do Espírito Santo. Cada 
instrumento e cada voz é diferente, com 
o seu timbre próprio. Todavia, soando em 
grupo, formam uma unidade harmoniosa 
e bela que supera a beleza de cada um em 
particular. A música é uma arte que se tem 
que recriar e executar constantemente 
para que o sopro vibrante torne presente a 
unidade na diversidade dos carismas.

Celebrar em comunidade 

Rito da Aspersão
Para perceber a unidade de todo o Tempo 
Pascal, que culmina no Domingo de 

Pentecostes, sugere-se fazer o rito da 
aspersão da água (Missal Romano, 486ss).

Rito da Aspersão
Tendo em conta o teor solene desta 
festividade, sugere-se o canto da 
Sequência de Pentecostes, antes da 
aclamação ao Evangelho.

Evangelho para a vida
Com a celebração de Pentecostes 
concluímos o ciclo do Tempo Pascal, 
atingindo a plenificação do Mistério 
Pascal. A Igreja recebe o dom do Espírito 
Santo que recria, transforma, vivifica, 
habilita os discípulos para vencerem os 
obstáculos, constrói uma comunidade 
nova onde se vive a comunhão, onde 
se cuida das feridas uns dos outros. 
O Espírito Santo gera alegria nos 
discípulos e dá-lhes uma nova força para 
anunciarem o Evangelho, que eles jamais 
podem calar e conter em si. O Evangelho 
é fonte de vida e de alegria, é para 
acolher e deixar que ele cure as feridas 
das comunidades cristãs, das famílias e 
da juventude. Os discípulos devem ser 
evangelizadores desta alegria de Deus 
a um mundo povoado de sombras e de 
nuvens nestes tempos de pandemia e 
de guerra, de uma grande insegurança 

a todos os níveis, sedento da paz e da 
alegria do Ressuscitado.
Que o Espírito Santo, nos seus sete dons 
- sabedoria, entendimento, conselho, 
fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus 
– renove as nossas comunidades cristãs, 
as famílias e jovens. Que o Espírito Santo 
suscite no coração dos jovens a vontade de 
seguirem a Jesus mais de perto como os 
doze apóstolos. 

Oração Universal 

Caríssimos cristãos: imploremos a Deus 
nosso Pai que envie o Espírito Santo sobre 
a Igreja, para confirmar a sua renovação 
pascal, dizendo, com alegria:
R. Mandai, Senhor, o vosso Espírito.

1. Pela santa Igreja de Deus, para que, cheia 
dos dons do Espírito Santo, seja reunida e 
confirmada na unidade, oremos. 

2. Pelo Papa Francisco, pelo nosso 
Arcebispo D. José Cordeiro, seu presbitério 
e diáconos, para que Deus lhes conceda 
em abundância o espírito de sabedoria e de 
santidade, oremos.

3. Pelos responsáveis políticos dos povos, 
para que promovam a solidariedade entre 

as nações, busquem a paz e a concórdia, 
e promovam a justa distribuição dos bens 
em toda a terra, oremos.

4. Pelos que lutam pela paz na Ucrânia e 
noutros países em guerra, para que nunca 
lhes falte a força do Espírito do Senhor, 
oremos.

5. Pelo povo de Deus aqui reunido e pelos 
fiéis da nossa Arquidiocese, para que 
o Espírito nos faça crescer na caridade, 
oremos.

6. Pelos jovens que recebem o sacramento 
da Confirmação, para que, pelo dom do 
Espírito Santo, se deixem enraizar na fé e 
fortalecer na caridade, e se comprometam 
na vida da comunidade cristã, oremos.

Deus eterno e omnipotente, que, na 
manhã do Pentecostes, enviastes o 
Espírito Santo sobre os Apóstolos, 
tornai-nos, como eles, testemunhas do 
Evangelho, para proclamarmos, com 
alegria, as vossas maravilhas. Por Cristo, 
nosso Senhor.
R. Ámen.

Sugestão de cânticos
– Entrada: O Espírito do Senhor – M. Simões
– Rito da Aspersão: Vós que fostes batizados – F. Santos
– Glória: Glória a Deus nas alturas – Az. Oliveira
– Sequência: Vinde, ó Santo Espírito – M. Faria
– Ap. Dons: Vinde, Espírito Divino – M. Borda
– Comunhão: Todos ficaram cheios do Espírito Santo – Sousa Marques
– Procissão: O Espírito de Deus repousou sobre mim – Az. Oliveira
– Final: Somos testemunhas do mundo novo – C. Silva

Eucologia
Orações presidenciais: Orações próprias dpara a 
Missa do Dia do Domingo de Pentecostes (Missal 
Romano, 419ss)
Prefácio: Prefácio próprio de Pentecostes, 
preferencialmente cantado (Missal Romano, 419-
421)
Oração Eucarística: Oração Eucarística III (Missal 
Romano, 668ss)

Sair em missão de amar
Nesta semana, vou fazer todos os 
possíveis para iluminar a vida de alguém 
que sei que passa por dificuldades, 
fazendo-lhe uma visita.

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

POSTO DE TURISMO 
POSTO DE TURISMO  DO SAMEIRO

 DO SAMEIROEXPOSIÇÃO“A MISSA DO GALO”
17H30

29
mai

Livro da semana

Livraria diário do minho

Frei Fernando Ventura e Joaquim Franco 
defendem que podemos não mudar o mundo, 
mas mudar o mundo de alguém; não tirar a 
fome do mundo, mas tirar alguém do mundo 
da fome; sobretudo da fome de todas as 
fomes, que é a fome de se sentir amado e de 
ter alguém a quem amar.

Todos nós 
somos sendo
Fernando 
Ventura, 
Joaquim
Franco

15,5€

Compre online em 
www.livrariadm.pt

10% 
Desconto*

* Na entrega deste cupão.
Campanha válida de 26 de Maio a 2 de Junho de 2022.

Comissão de 
Proteção de 
Menores e Adultos 
Vulneráveis

comissao.menores@
arquidiocese-braga.pt 
 

913 596 668

PARÓQUIA ARNOSO 
PARÓQUIA ARNOSO SANTA MARIA, FAMALICÃO

SANTA MARIA, FAMALICÃOHOMENAGEM MUSICAL A NOSSA SENHORA
21H15

28
mai

Pastoral da Cultura organiza 
jornada nacional
O Secretariado Nacional da Pas-
toral da Cultura organiza, no dia 
28 de Maio, a 16ª Jornada Nacio-
nal da Pastoral da Cultura, no Au-
rea Fátima Hotel.
A iniciativa contará com a pre-
sença de figuras marcantes da 
sociedade da cultura e da Igreja 
em Portugal, como o cardeal Jo-
sé Tolentino Mendonça, António 
Bagão Félix e Valter Hugo Mãe, 

20.º Interescolas Nacional da EMRC 
reúne 5 mil alunos
No próximo dia 27 de Maio o 
Santuário de Fátima acolhe a vi-
gésima edição do Interescolas 
Nacional da Educação Moral e 
Religiosa Católica (EMRC), após 
dois anos de interregno provo-
cado pela pandemia.
“Este é um retorno alegre e mui-
to feliz, com a marca dos vin-
te anos da iniciativa, depois de 
muito tempo separados e afas-
tados”, afirma Fátima Nunes da 
equipa nacional da EMRC.
Sob o tema «Com EMRC, tu és 
especial», a iniciativa conta com 
a participação de mais de cinco 
mil alunos, de 82 agrupamen-
tos de escolas de Portugal con-
tinental, para aprofundar um 
tema central em momento de 
guerra e incerteza na Europa.
“São vinte anos a realizar o Inte-
rescolas e quisemos prepará-lo 
com um ‘passaporte da alegria’ 
onde os alunos aprofundaram 
e trabalharam, através de uma 
aplicação digital, valores que 
são basilares à vida em socieda-
de e à cultura onde nos encon-
tramos, como a dignidade de 

cada um, o reconhecimento do 
outro enquanto ser único, a ami-
zade e a fraternidade”, explica.
O dia em Fátima fica marca-
do pela participação dos mais 
novos num momento cultu-
ral, com a pela teatral «Uma 
Viagem especial», a cargo da 
companhia Espelho Mági-
co, e um encontro, com todo o 
grupo,” na basílica Santíssima 
Trindade”.

entre outros, para reflectir so-
bre A Condição Precária, numa 
tripla escala de problema social 
(laboral, económico, político), de 
questão cultural e de perspecti-
va cristã.
O custo da inscrição, que deve 
ser realizada no site do Secre-
tariado Nacional, é de 12 euros 
com almoço e de 5 euros sem 
almoço.


