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  “CADA CASAL É QUE 
 VAI DESCOBRIR O 
 SEU CAMINHO”  
 Catarina e pedro portela 
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Breves

Oração cristã é comunitária e 
recorda “todos os pobres do 
mundo”, diz Papa 
O Papa Francisco disse ontem no Vaticano que a 
oração cristã é comunitária e recorda as necessi-
dades de “todos os pobres do mundo”, numa re-
flexão dedicada ao Pai-Nosso.
“As necessidades mais elementares do homem – 
como a de ter comida para matar a fome – estão 
todas no plural. Na oração cristã ninguém pede 
o pão para si: pede-se para todos os pobres do 
mundo”, assinalou, perante cerca de 7 mil pes-
soas reunidas para a audiência pública semanal, 
no auditório Paulo VI.
“Quando reza, o cristão leva consigo as pessoas 
e as situações que vive, fazendo seus os senti-
mentos de Jesus, que sente compaixão por quan-
tos se encontram no seu caminho. Também nós, 
quando rezamos, temos presentes as pessoas 
que não procuram Deus, porque Jesus não veio 
para salvar só os justos, mas todos”.

Papa cria autoridade anti- 
-corrupção para a Santa Sé
O Papa Francisco criou uma autoridade anti-cor-
rupção para a Santa Sé no passado Sábado. A 
entidade é apresentada no novo estatuto do ga-
binete do auditor geral, ligado ao Conselho para 
a Economia, que é agora apresentado como “au-
toridade anti-corrupção” segundo a Convenção 
de Mérida, em vigor para a Santa Sé desde 19 de 
outubro de 2016.
Andrea Tornielli, director editorial da Secretaria 
para a Comunicação do Vaticano, destaca o refor-
ço das funções do auditor, cargo exercido de for-
ma interina por Alessandro Cassinis Righini.
O auditor geral passa a ter autoridade para ace-
der, sem qualquer impedimento, a “informa-
ções e documentos de natureza económica ou 
administrativa necessários para a realização da 
auditoria”.

opinião

Olhares (31) - Riscos e assobios

João Aguiar Campos
Padre

Passei quase meia ho-
ra — todo o tempo de 
chuva impiedosa so-
bre o largo — a obser-

var o pequeno pardal.
Eventualmente surpreen-

dido pelo aguaceiro, refu-
giou-se sob o canastro, mas 
já algo molhado. Pareceu-me 
com alguma vergonha da sua 
imprevidência, pois estendeu 
o olhar em todas as direcções, 
antes de se sacudir e pentear, 
de bico afiado, o arrepio de 
uma asa.

No chão do canastro, caí-
do por entre tábuas mal acon-
chegadas, o pequeno pardal 
deve ter descoberto algum 
grão de milho ou centeio. É 
que pareceu-me ouvir um 
sorriso discretamente pia-
do e, logo de seguida, salti-
tou umas ervas onde algo se 
escondesse.

A chuva não parava, o que, 
apesar de tudo, parecia apo-
quentá-lo. Tanto que, uma 
vez por outra, tirou a cabeça 
do abrigo, para logo se reco-
lher… Parecia um humano a 
estender a mão para o chu-
veiro, testando a temperatura 
antes de aceitar o banho!

Ouvi-o, depois, “dizer” 
qualquer coisa. E não fui o 
único, pois que, saídos do es-
conderijo das telhas, quatro 
ou cinco outros pardais des-
ceram, numa pressa, ao chão 
de erva.

Teria sido um chamamen-
to, com a notícia de haver al-
go a partilhar?…

Foi, sem dúvida — que lo-
go ali começou uma alegre e 
infantil disputa bailada.

Continuei a olhar. Mas, à 
medida que olhava, mais en-
costado à janela para ver me-
lhor, o vidro foi-se embacian-
do e distorcendo a cena. O 
coração, pelo contrário, es-
se começou a ver nitidamen-

te: vi como fazer da chuva um 
momento de encontro e, de 
meia dúzia de grãos, um pi-
quenique festivo!…

Temos/tenho de aprender.
Humanos habituados a di-

vidir farturas ou sobras, esca-
pa-nos muitas vezes esta ge-
nerosidade  que pode desco-
brir-se na escassez — sobre-
tudo desde que esquecemos 
a disponibilidade antiga que 
nos fazia estender, no recreio 
da escola, a maçã ou o peda-
ço de pão: “Queres uma trin-
ca?”. Em vez disso, hoje vemos 
concorrentes perigosos em 
cada rosto, na fronteira ou na 
sala da empresa…

Estamos a perder perigo-
samente (ou é o meu olhar?) 
o sentido da festa e da parti-
lha; a jovial espontaneidade 
de fazer uma vaquinha no ca-
fé da aldeia e até a capacidade 
de nos apertarmos algo mais 
no banco para que outro não 
fique de estaca no corpo da 
igreja.

Provavelmente achamo-
-nos melhor assim. Até nos 
consideramos “mais compe-
titivos”, demarcando clara-
mente os nossos territórios fí-
sicos e mentais… Mas a verda-
de é que estamos menos coo-
perantes e fraternos.

Na semana passada, li, no 
Portal Ver, um texto data-
do de meados de Janeiro, fo-
cado no Relatório de Riscos 
Globais 2019. É assinado por 
Helena Oliveira e intitula-se 
“Riscos globais num mundo 
sonâmbulo”. Aconselho, pois 
alerta-nos para o “enfraque-
cimento das respostas colec-

tivas”, quando se assiste ao  
“aumento da vulnerabilidade 
económica, o escalar das ten-
sões geopolíticas e sociais, em 
conjunto com as fragilidades 
ambientais e as instabilidades 
tecnológicas”. 

Entretanto, em vez se 
apostar em “abordagens co-
laborativas”, ouvimos discur-
sos de muros e de cores;  dis-
cussões de visitas e selfies; e 
ocupamo-nos com a urticá-
ria  farpada que nos esvazia 
de fraternidade, acolhimento 
e perdão.  

Tememos perder posses e 
poder. E, afinal, se bem pen-
sarmos, precisamos de muito 
pouco para cantar…

Volto, por isso, à alegria 
dos pardais no chão do ca-
nastro, muito próxima da rea-
lidade deste poema  do fin-
landês Solveig von Shoultz 
(1907-1996):

“Demos-lhe semente; não 
muitas mas quanto bastasse 
para não se cansar;

água lhe demos, apenas 
um dedal, para a fonte lhe 
recordar.

Abrimos tão pouco a por-
ta, para que os céus lhe bates-
sem no olhar e à gaiola um 
pequeno espelho prendemos 
para de frente a nuvem poder 
contemplar.

Quieta se sentava, com as 
asas palpitantes.

Assim ela cantava”.
Cantemos nós também, 

em coro, deixando de asso-
biar para o lado.

Riscos globais não se 
compadecem com assobios 
distraídos!…
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Os dias são à noite

Abusos sexuais na igreja

“Resposta aos abusos é um 
teste da nossa credibilidade”
Os abusos sexuais de menores são um “teste” 
para a Igreja e a sua capacidade de “dar respos-
tas” e, mais genericamente, para a sua “credibi-
lidade”. É a opinião do Pe. Federico Lombardi, 
moderador das sessões plenárias da cimeira dos 
presidentes das conferências episcopais esco-
lhido pelo Papa, que especificou haver “passos 
para serem dados” no tema da negligência dos 
bispos. Lombardi exprimiu a esperança que “ao 
reunirem-se, os bispos se sintam encorajados” 
a resolver e prevenir este problema “sem medo” 
e que é necessário, “começando nestes casos 
sérios, voltar às raízes e mostrar a capacidade 
de reagir para uma profunda recuperação” que 
não toque apenas em “problemas organizacio-
nais e de procedimento”, mas que seja “um teste 
da profundidade da reforma” e reflicta “como vi-
vemos a nossa missão” falando em coerência e 
compaixão pelos que sofreram. 
“Se não nos dedicarmos a lutar para acabar es-
tes males, estes crimes – tanto na sociedade co-
mo na Igreja – falhamos no nosso dever”, disse.
Lombardi afirmou também que o tema da obri-
gação de relatar os casos às autoridades civis 
“deve ser tratado neste encontro”. 

Papa francisco

12 DE FEVEREIRO 2019 · Milhares de 
crianças, forçadas a lutar em confli-
tos armados, são roubadas da sua 
infância. Combatamos esse crime 
abominável.

D. Jorge Ortiga

10 DE FEVEREIRO 2019 ·  Não é na Sina-
goga, nem no Templo de Jerusalém, que 
Jesus chama os seus primeiros discípu-
los, mas no local de trabalho. A missão 
não conhece fronteiras. A missão é onde  
nos encontramos.

Miguel Miranda
Padre

"Sem contrários 
não há progres-
são. Atracção e 
repulsa, razão e 

energia, amor e ódio, são ne-
cessários à existência huma-
na. Destes contrários brota 
o que os religiosos chamam 
Bem e Mal. Bem é o passivo 
que obedece à razão; Mal é o 
activo que nasce da energia. 
Bem é céu. Mal é inferno.”
de “O casamento do céu e do in-
ferno” (1790 – 1793), por Wi-
lliam Blake.

Quase 65 anos após a sua 
realização, “A sombra do ca-
çador” (Charles Laughton, 
1955) permanece como um 
dos mais curiosos e fasci-
nantes “objectos” que o cine-
ma já conheceu. Impossível 
de arrumar num determi-
nado género, é como se Mé-
liès fosse inesperadamen-
te apresentado a Flannery 
O’Connor, ou seja, a impro-
vável aliança entre as fanta-
sias formais que Laughton 
resolveu explorar neste que 
é o seu único filme do lado 
de lá da câmara e o “góti-
co americano” do argumen-
to – um traste sem escrúpu-
los convertido em pregador 
de circunstância, que cobiça 
um tesouro escondido (fruto 
de roubo) cujo “paradeiro” é 
apenas do conhecimento de 
duas crianças, filhas do au-
tor do crime (o “bom ladrão” 
e incarnação das agruras de-
vidas à Grande Depressão de 
1929, em cujo tempo se situa 
o filme).

Não se filiando em na-
da que viesse de trás – a não 
ser eventualmente o expres-
sionismo alemão -, “A som-
bra do caçador” é como que 
o cruzamento entre uma 
canção de embalar e uma 
perversa caixinha de músi-
ca que deixa escapar o som 

do belo horrível - fascinante 
como as chamas de um in-
cêndio que irrompe de noi-
te (“The Night of the hunter” 
é o título original do livro de 
Davis Grubb). Na composi-
ção da personagem Harry 
Powell está aquela que é por-
ventura a mais memorável 
representação de Robert Mi-
tchum. As expressões graní-
ticas do pregador misógino 
são eco e escape de uma de-
sumanidade que não conhe-
ce limites.

O sonso, que conquista 
facilmente os corações fe-
mininos com as suas falácias, 
artimanhas e cânticos (“que 
bela voz ele tem!”), traz gra-
vadas nos dedos das mãos as 
palavras do eterno combate 
– amor e ódio. Mas o desfe-
cho da “parábola” das mãos, 
que conta primeiro às crian-
ças e depois às mulheres, 
transmite tudo menos aquilo 
a que vem. O pregador inter-
pretado por Mitchum é, nes-
te sentido, a mais clara antí-
tese d’ “O apóstolo” proposto 
por Robert Duvall no filme 
de 1997.

Diante do jogo do gato e 
do rato entre o padrasto de 
ocasião, aranha estenden-
do lentamente a sua teia, e 
as crianças, quais santos ino-
centes, é quase impossível 
não pensar em David e Go-
lias. Elas são à frente prote-
gidas por uma Lillian Gish 
que desde as colaborações 
com Chaplin não conhece-
ra papel à medida. Aqui, é 
uma espécie de comissão de 
protecção de menores. Uma 
Judite bíblica. Ou, nas suas 
próprias palavras, “uma ár-

vore forte com ramos para 
muitos pássaros”.

É destas pérolas e contras-
tes que se vai tecendo o so-
berbo filme de Laughton, fil-
mado num majestoso preto-
-e-branco, com um trabalho 
de fotografia que é do me-
lhor que o cinema norte-
-americano já viu. Há som-
bras e nevoeiro (não relacio-
nar por favor com o filme de 
Woody Allen), há reflexos e 
neve, há nocturnos à luz de 
estrelas cintilantes e dos piri-
lampos e ao canto dos grilos, 
há a lua projectada no espe-
lho de água, há cães ladrando 
de noite e galinhas acordan-
do a aurora, um claro-escuro 
de monumental beleza que é 
outro sinal do eterno comba-
te. Há uma vida que desper-
ta de noite, com rãs, corujas, 
raposas, gatos, coelhos e até 
uma tartaruga. Predadores 
e presas. Pássaros na gaio-
la e moscas ingénuas habili-
tando-se à teia da aranha. E 
uma Shelley Winters (Wila 
Harper, a mãe de Pearl e Jo-
hn) em brilhante underac-
ting, carregando o fardo de 
uma culpa que não tem, ao 
ponto de passar quase des-
percebida, tão discreta e só-
bria se revela a personagem, 
de tal forma se vai extinguin-
do até desparecer engolida 
pelas águas do rio, simulta-
neamente lugar de maldição 
e de salvação. O que começa-
ra por ser via sacra de incon-
táveis estações (“será que ele 
nunca dorme?!”, interroga-se 
o pequeno) acaba em Natal. 
À volta vêm a cantar, trazen-
do os molhos de espigas (Sl 
126, 6).
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[Igreja Viva] Para quem não 
sabe, o que é o Relógio da Fa-
mília e como surgiu?
[Pedro Portela] O Relógio 
da Família surgiu em Espa-
nha. Há um senhor que cha-
ma Fernando Vidal – que é 
consultor sobre assuntos de 
família para o clero espanhol 
e é psicólogo –, membro da 
CVX, que é uma comunida-
de mundial de vida cristã, 
que criou o Relógio da Famí-
lia com a CVX de Espanha. A 
determinada altura, porque 
nós – eu, a Catarina e outros 
dois casais envolvidos na pre-
paração de noivos para o ma-
trimónio –, enquanto estáva-
mos preocupados com o de-
pois ouvimos falar do Relógio 
de Família e fomos a Espanha 
a pensar que nos íamos for-
mar para depois, cá, fazermos 
qualquer coisa – ainda não sa-
bíamos bem o quê. E quando 
chegamos lá fomos introduzi-
dos à dinâmica do Relógio de 
Família e, encurtando mui-
to uma história longa, à saída 
eles disseram que nós tínha-
mos a responsabilidade de le-
var aquilo para Portugal. Nós 
pensamos nisso e pareceu-
-nos que seria óptimo e o tra-
balho que fizemos entretanto 
foi pegar na versão espanhola 
do Relógio da Família e adap-
tá-lo para Portugal, não só pe-
la questão das traduções mas 

também pelas diferenças cul-
turais no modo de encarar es-
tas coisas.
[Catarina Portela] O que é, 
é uma ferramenta de pôr em 
diálogo, neste contexto em 
que temos trabalhado, o ca-
sal,  e é dividido por tempos 
– é por isso que se chama Re-
lógio, trabalhamos com sete 
tempos onde se abordam as-
suntos diferentes. Há primei-
ro um trabalho de introspec-
ção e de reflexão individual  e 
depois de confrontação dessa 
reflexão em casal. O trabalho 
é sobretudo do casal, é um 
tempo do casal. São levados e 
motivados para reflectir sobre 
determinados pontos da sua 
família, desde a origem, como 
é que é a sua realidade, como 
é que vivem, como é que ge-
rem as liberdades, as dificul-
dades e as crises...
[Pedro Portela] Que critérios 
estão por trás das decisões em 
família, que é uma questão 
importante...
[Catarina Portela] E tam-
bém qual é o projecto da sua 
família, como é que querem 
ser e como é que isso se pode 
concretizar no seu dia-a-dia. 
Há todo este percurso a fa-
zer e por isso é feito em dois 
fins-de-semana.
[Pedro Portela] Às vezes há a 
tentação de falar destas coisas 
como se fosse um curso para 

casados. Isto não é um curso. 
Nenhum de nós vai para lá di-
zer coisas, ou passar conheci-
mentos, ou dar conselhos pa-
ra fazerem uma coisa se têm 
um problema e outra coisa se 
têm outro. Não há nada disso. 

[Igreja Viva] Então o que fa-
zem num fim-de-semana do 
Relógio de Família?
[Pedro Portela] Eu quase que 
diria que nós lançamos ques-
tões e fugimos. Nós lança-
mos questões que nos pare-
cem importantes em cada um 
dos tempos. Direccionamos a 
conversa dos casais. No fim, 
a verdade que tem de vir ao 
de cima é a verdade daquelas 
duas pessoas, não é a verdade 
de outras duas pessoas, que 
têm dinâmicas diferentes, que 
vão para ali dizer que as pes-
soas devem fazer as coisas de 
uma determinada forma. Na-
da disso. Cada casal é que vai 
descobrir qual é o seu cami-
nho relativamente a uma sé-
rie de coisas que nos parecem 
importantes.
[Catarina Portela] E no seu 
contexto, na sua realidade, 
porque cada um tem a sua, 
assim como depende das cir-
cunstâncias concretas daquela 
fase da vida. Esta ferramenta 
também é aplicável em dife-
rentes fases da vida do casal. A 
situação familiar vai mudan-
do, desde os filhos serem pe-
quenos até saírem de casa.
[Pedro Portela] No fim, cada 
casal sai com um projecto de 
família. Todo o trabalho do 
Relógio de Família vai para a 
definição do projecto. Que é 
o quê? É quase como se fosse 
a constituição familiar, aqui-
lo que o casal concorda que 

é o seu sentido de vida, para 
onde quer caminhar enquan-
to família, no fundo, por que 
tipo de família se quer tor-
nar responsável, o que é que 
queremos construir – a todos 
os níveis. Por exemplo, como 
é que o casal quer acolher as 
pessoas que entram em sua 
casa? Como é que quer tomar 
decisões em família? As mais 
importantes e aquelas no dia-
-a-dia que, muitas vezes, até 
minam as relações. Como é 
que gostaria de arranjar me-
canismos para gerir melhor as 
crises que possam acontecer? 
Como é que quer ser conheci-
do? Coisas destas em que ca-
da família vai procurar o seu 
modo de viver. Muitas vezes 
as pessoas dizem-nos que es-
tavam a assumir que a outra 
pessoa do casal queria uma 
coisa quando de facto não 
queria, que estavam a supor. 
Se formos obrigados a dizer 
o que é que queremos, qual é 
a linha do horizonte onde po-
mos o olhar e para onde é que 
queremos caminhar, contri-
bui-se – porque isto não é um 
processo fechado – para aca-
bar com alguns equívocos que 
possam estar até a minar a re-

lação. Porque não se deixa à 
outra parte o trabalho de ten-
tar adivinhar o que eu mais 
gostava.

[Igreja Viva] Quais são os sete 
tempos do Relógio?
[Pedro Portela] O primeiro 
é dedicado à memória; o se-
gundo procura perceber em 
que fase, ou como, é que es-
tá o casamento, em que é que 
se revela, no dia-a-dia, que há 
amor entre o marido e a mu-
lher, e em que é que não se 
está a revelar e podia; depois 
há a questão das decisões; há 
a questão dos desgastes, cri-
ses e danos, das coisas que 
moem o juízo e que possibili-
dade há de fazer alguma coisa 
por aquilo que magoou e ain-
da não está resolvido, no que 
é que se pode dar passos para 
pacificar a relação com esses 
momentos que ainda vão ma-
goando, eventualmente; e de-
pois há lugar à reconciliação 
entre duas pessoas que deci-
dem continuar a viver juntas. 
Tudo sempre nesta dinâmi-
ca: olhar para dentro, conver-
sar  e mergulhar na outra pes-
soa, permitir que a outra pes-
soa entre um pouco mais em 

Começou em 2014 na casa da torre no soutelo 
e já se espalhou para lisboa, depois de uma 
visita à capital em 2017. Catarina e Pedro 
portela fazem parte da equipa do relógio da 
família e explicam que é uma ferramenta, e não 
um curso, para casados.

ENTREVISTA

“O TRABALHO É 
SOBRETUDO DO CASAL, 
É UM TEMPO DO CASAL”
JOÃO PEDRO QUESADO (TEXTO E FOTOS)
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mim, ter a coragem de me re-
velar mais, porque isso é que 
cria a intimidade. Essencial-
mente é uma ferramenta de 
criação de intimidade e de 
vontade conjunta. Depois, em 
cada fim-de-semana, há um 
momento conjunto em que  
trocamos ideias para crescer-
mos uns com os outros.

[Igreja Viva] Essa partilha de 
experiências ajuda os casais 
no crescimento da relação? 
[Catarina Portela] O que se 
partilha mais são as estraté-
gias para que a relação evolua. 
E ao ouvir outras estratégias, 
dá ideias aos casais para apli-
car outras formas de resolver 
situações.

[Igreja Viva] O facto do mo-
delo da actividade ser o casa-
mento católico já afastou al-
guém interessado? 
[Pedro Portela] Se já afastou, 
não sabemos. Sabemos que 
já tivemos participantes não-
-crentes, já tivemos partici-
pantes no seu segundo casa-
mento, já tivemos participan-
tes nem sequer casados – em 
união de facto, portanto – e 
portanto isso para nós não é 

A verdade que tem 
que vir ao de cima é 
a verdade daquelas 
duas pessoas, não é 
a verdade de outras 
duas pessoas, que têm 
dinâmicas diferentes, 
que vão para ali dizer 
que as pessoas devem 
fazer as coisas de uma 
determinada forma. 
Nada disso.

entrave.
[Catarina Portela] E casais 
com disparidade, também.
[Pedro Portela] Disparida-
de de culto, um crente, outro 
não-crente. Desde que as pes-
soas queiram melhorar a sua 
relação logo do ponto de vista 
humano são bem-vindas. Nós 
acreditamos que o que é hu-
mano é divino, portanto me-
lhorar a relação humana é a 
principal questão, é venham 
e encontrem-se. Nós quere-
mos que as pessoas sejam fe-
lizes, crentes ou não-crentes, 
queremos é que as pessoas 
se entendam o melhor pos-
sível e que sejam felizes, por-
que sabemos que uma relação 
quebrada deixa feridas, e nós 
gostávamos de contribuir um 
bocadinho para que isso não 
acontecesse, para que cada 
um fosse descobrindo melhor 
o seu caminho.
[Catarina Portela] E a nos-
sa experiência com os casais 
não-crentes que já foram é 
muito gratificante.
[Pedro Portela] Sim, eles sen-
tiram-se acolhidos e nós sen-
timo-nos a cumprir o objec-
tivo. Não se sentiram excluí-
dos por, de vez em quando, 
haver uma oração que ainda 
por cima é no sentido da bus-
ca de transcendência, de inte-
rioridade. Nós temos um no-
me concreto a dar-Lhe e algu-
mas ideias do que Ele é, mas 
outros podem chamar outra 
coisa.

Igreja Viva] O encontro prin-
cipal é precisamente o do Re-
lógio da Família, mas pro-
movem outras actividades. 
Quais são as diferenças des-
ses outros encontros para o 
principal? 
[Pedro Portela] Nós temos 
percebido que o Relógio, do 
ponto de vista logístico, é 
exigente. Ou seja, as pessoas 
comprometem-se com dois 
fins-de-semana – porque não 
faz sentido ir a um fim-de-
-semana e não ir ao outro, o 
percurso fica manco e nem 
faz sentido – em que arran-
jam pessoas para ficar com 
os filhos e isso pode ser com-
plicado. Então começamos a 
procurar perceber que outras 
coisas podemos fazer que aju-
dem casais que tenham esta 
vontade.
[Catarina Portela] No Matri-
mónio: Arte do Encontro, que 
dura um dia, o objectivo é o 
mesmo, que é por o casal a 
estar um com o outro, a con-
versar de uma forma orienta-
da. Nós levantamos questões e 
a ideia é o casal falar sobre is-
so, ter um tempo para si. Fun-

ciona numa dinâmica seme-
lhante e é um dia um bocadi-
nho mais romântico.
[Pedro Portela] Começou por 
ser um dos tempos do Reló-
gio autonomizado, mas de-
pois achamos que não fa-
zia sentido. Transformou-se 
num encontro em que se pro-
cura reencontrar a vontade 
de fazer caminho com aque-
la pessoa ou de que o cami-
nho seja melhor, ainda me-
lhor. Isto não é só para casais 
que se dão mal, também é pa-
ra casais que se dão bem mas 
que querem que a relação se-
ja cada vez mais leve, que se-
ja quase como respirar e que 
não haja aquele peso que po-
de tomar conta de uma re-
lação, de ir levando a coisa a 
ferros. É para refundar as ra-
zões do amor pela outra pes-
soa. Reafirmá-las, se quiser-
mos. E descobrir novas ra-
zões, até.
[Catarina Portela] Depois de-
cidimos que fazia sentido re-
cuar um bocadinho e tentar 
chegar aos namorados para 
que essas relações também 
possam ser mais leves e per-
ceber, nessa relação, se tem 
futuro ou não. E começamos 
no ano passado a trabalhar 
nesse sentido.
[Pedro Portela] Temos três 
encontros para namorados. 
Um é sobre o amor, o que 
é, como é que se manifes-
ta no concreto; outro é so-
bre a comunicação, como co-
municamos e nos comuni-
camos, o que é que é impor-
tante comunicar; e outro é 
sobre compromisso, porque 
o compromisso pode assustar 
quando se pensa que é ape-
nas a decisão de casar, e nós 
não achamos isso. Um na-
moro sério não tem que ser 
aquele que resulta em casa-
mento, um namoro sério po-
de ser aquele em que se che-
ga à conclusão que não é para 
continuar. O que é que é isto 
do compromisso numa rela-
ção que ainda não se afirmou 
mutuamente como sendo pa-
ra sempre? Que compromisso 
é exigido nesta fase?
[Catarina Portela] Aqui as di-
nâmicas são um bocadinho 
mais activas, com alguns jo-
gos, uns em grupo, outros 
em casal. A nossa filosofia é a 
mesma, levantar questões...
[Pedro Portela] Ajudar à des-
coberta. Cada um encontra o 
seu caminho.
[Catarina Portela] O nosso 
modo de viver é a pergunta. 
É isso que queremos passar, 
que as pessoas se questionem 
e que questionem a relação. 
No bom e no mau sentido.
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LITURGIA da palavra

LEITURA I 1 Sam 26, 2.7-9.12-13.22-23
Leitura do Primeiro Livro de Samuel
Naqueles dias, Saul, rei de Israel, pôs-se 
a caminho e desceu ao deserto de Zif 
com três mil homens escolhidos de Israel, 
para irem em busca de David no deserto. 
David e Abisaí penetraram de noite no 
meio das tropas: Saul estava deitado a 
dormir no acampamento, com a lança 
cravada na terra à sua cabeceira; Abner 
e a sua gente dormia à volta dele. Então 
Abisaí disse a David: “Deus entregou-te 
hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa que 
de um só golpe eu o crave na terra com a 
sua lança e não terei de o atingir segunda 
vez”. Mas David respondeu a Abisaí: 
“Não o mates. Quem poderia estender a 
mão contra o ungido do Senhor e ficar 
impune?”. David levou da cabeceira de 
Saul a lança e o cantil e os dois foram-se 
embora. Ninguém viu, ninguém soube, 
ninguém acordou. Todos dormiam, por 
causa do sono profundo que o Senhor 
tinha feito cair sobre eles. David passou 
ao lado oposto e ficou ao longe, no cimo 
do monte, de sorte que uma grande 
distância os separava. Então David 
exclamou: “Aqui está a lança do rei. Um 
dos servos venha buscá-la. O Senhor 
retribuirá a cada um segundo a sua 
justiça e fidelidade. Ele entregou-te hoje 
nas minhas mãos e eu não quis atentar 
contra o ungido do Senhor”. 

Salmo responsorial
Salmo 102 (103), 1-2.3-4.8.10.12-13 (R. 
8a) 
Refrão: O Senhor é clemente e cheio de 
compaixão.

“Traremos também em nós a imagem do homem celeste”

itinerário ATITUDE
Servir

em troca. Então será grande a vossa 
recompensa e sereis filhos do Altíssimo, 
que é bom até para os ingratos e os 
maus. Sede misericordiosos, como o 
vosso Pai é misericordioso. Não julgueis 
e não sereis julgados. Não condeneis e 
não sereis condenados. Perdoai e sereis 
perdoados. Dai e dar-se-vos-á: deitar-
vos-ão no regaço uma boa medida, 
calcada, sacudida, a transbordar. A 
medida que usardes com os outros será 
usada também convosco”.   

REFLEXÃO

Cantarei todas as vossas maravilhas. 
Quero alegrar-me e exultar em Vós. 
Cantarei ao vosso nome, ó Altíssimo. 
Salmo 9, 2-3 

A misericórdia ilumina toda a nossa 
existência. Este é o nome de Deus: 
misericórdia. Deste ser de Deus brotam 
todas as maravilhas realizadas em nosso 
favor, das quais nos podemos alegrar e 
exultar em todos os dias da nossa vida. 
Um das formas de cantar a misericórdia 
divina é assumir o mesmo estilo de vida 
na relação com os irmãos. Trata-se de 
um caminho nunca terminado, mas 
sempre possível de ser percorrido até 
alcançar a plenitude, o “homem celeste”.

“Traremos também em nós a imagem 
do homem celeste”
A Primeira Carta aos Coríntios explica 
O fragmento do capítulo quinze da 
Primeira Carta aos Coríntios sugerido 
para o Sétimo Domingo (Ano C) parte 
de uma referência ao relato bíblico 
do Génesis sobre “o primeiro Adão” 
para o colocar em relação com “o 
último Adão”, Jesus Cristo. É assim 
inaugurada uma nova humanidade. A 
ressurreição faz emergir uma novidade 

LEITURA II 1 Cor 15, 45-49
Leitura da primeira Epístola do 
apóstolo S. Paulo aos Coríntios
Irmãos: O primeiro homem, Adão, foi 
criado como um ser vivo; o último 
Adão tornou-se um espírito que dá 
vida. O primeiro não foi o espiritual, 
mas o natural; depois é que veio o 
espiritual. O primeiro homem, tirado 
da terra, é terreno; o segundo homem 
veio do Céu. O homem que veio da 
terra é o modelo dos homens terrenos; 
o homem que veio do Céu é o modelo 
dos homens celestes. E assim como 
trouxemos em nós a imagem do 
homem terreno, traremos também em 
nós a imagem do homem celeste.   
    
EVANGELHO Lc 6, 27-38 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, Jesus falou aos seus 
discípulos, dizendo: “Digo-vos a vós 
que Me escutais: Amai os vossos 
inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, 
abençoai os que vos amaldiçoam, orai 
por aqueles que vos injuriam. A quem 
te bater numa face, apresenta-lhe 
também a outra; e a quem te levar a 
capa, deixa-lhe também a túnica. Dá a 
todo aquele que te pedir e ao que levar o 
que é teu, não o reclames. Como quereis 
que os outros vos façam, fazei-lho vós 
também. Se amais aqueles que vos 
amam, que agradecimento mereceis? 
Também os pecadores amam aqueles 
que os amam. Se fazeis bem aos que 
vos fazem bem, que agradecimento 
mereceis? Também os pecadores 
fazem o mesmo. E se emprestais 
àqueles de quem esperais receber, que 
agradecimento mereceis? Também os 
pecadores emprestam aos pecadores, 
a fim de receberem outro tanto. Vós, 
porém, amai os vossos inimigos, fazei 
o bem e emprestai, sem nada esperar 

que nos envolve a todos: “traremos 
também em nós a imagem do homem 
celeste”.
Estas palavras continuam os 
argumentos a favor da ressurreição 
dos mortos (cf. domingos anteriores). 
Os versículos que antecedem este 
trecho descrevem como a ressurreição 
tem capacidade para transformar 
a realidade: o que morre como 
débil ressuscita como forte; o que 
morre corruptível ressuscita como 
incorruptível; o que morre como 
“natural” ressuscita como “espiritual”; 
o que morre como “terreno” ressuscita 
como “celeste”.
Segundo este pensamento, a 
nova humanidade tem a marca 
da ressurreição de Jesus Cristo, 
que reorienta o ser humano: “é 
precisamente a ressurreição que, de 
facto, reumaniza o ser humano e o 
faz viver para Deus em Cristo. A nova 
humanidade significa que todas as 
coisas se fazem novas; dessa forma, a 
novidade de vida do novo humano se 
exprime, principalmente, em sua forma 
de se relacionar. No dia-a-dia dos 
relacionamentos, é possível encontrar 
os frutos desse novo estilo de vida” 
(Luiz Alexandre Solano Rossi).
Os discípulos missionários de Jesus 
Cristo são chamados a viver, não 
segundo “o primeiro Adão”, mas à 
imagem e semelhança do “último 
Adão”. O desejo de viver como 
discípulos há-de nos mover a dar 
um passo em frente. Um passo que 
consiste em tomar como modelo o 
amor compassivo e misericordioso do 
Pai, ousar viver como filhas e filhos, 
homens e mulheres ressuscitados, 
começar desde já a imitar o “o último 
Adão”, Jesus Cristo, deixando que a 
força do Espírito Santo actue na nossa 
vida.

VII DOMINGO Comum 

CONCRETIZAÇÃO: Pode renovar-se o mesmo arranjo da semana anterior, 
mantendo-o no mesmo local, sempre com o predomínio da cor branca.
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“Traremos também em nós a imagem do homem celeste”

Servir
A semente do “homem celeste” que 
trazemos dentro de nós impele-nos a 
transformar a nossa vida à imagem de 
Jesus Cristo. Significa, por exemplo, 
viver sem reservas a dinâmica do 
servir e acolher a todos, mesmo os que 
sejam declarados como “inimigos”. 
Mas aquele que teima em permanecer 
na condição do “primeiro Adão” ainda 
não saboreou essa nova vida de 
ressuscitados.

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

Elementos celebrativos  
a destacar
Ser comunidade acolhedora
Acolhimento e coleta das esmolas
Como o amor implica o serviço aos 
outros, vamos apostar nas equipas 
dos ministros que fazem a colecta das 
esmolas dos fiéis, para que saúdem 
os fiéis e lhes deem as boas-vindas à 
chegada para a celebração da fé em 

comunidade, e que façam a coleta 
depois da oração dos fiéis. 

Ser comunidade missionária
1. Homilia
. A Palavra do Senhor fala-nos do 
amor incondicional aos outros, 
especialmente, o amor aos inimigos: 
“amai os vossos inimigos, fazei bem 
àqueles que vos odeiam; bendizei 
os que vos amaldiçoam, orai por 
aqueles que vos maltratam”.
. Na primeira leitura, David deu-nos 
um exemplo de magnanimidade e 
respeito pela vida do seu inimigo 
Saul. Podendo-o matar à espada, não 
o fez, apesar da pressão dos seus 
companheiros. 
. Como posso amar aquele que me 
odeia, o inimigo? É precisamente 
a esse que Jesus hoje nos diz para 
amar. Pois, amar os amigos é fácil, 
mas amar aqueles de quem não 
gostamos tanto é difícil. Amar 
é perdoar. Amemos os irmãos, 
rezemos pela união dos povos e não 
nos cansemos de fazer bem a quem 
nos faz mal.

2. Envio missionário
V. Ide, o Pai, Deus de amor, vos envia a ser 
mensageiros do amor aos inimigos.
R. Ámen.
V. Ide, o Filho, Deus de amor, desafia-
vos a ser missionários do seu perdão.
R. Ámen.
V. Ide, o Espírito Santo, Deus de amor, 
vos move a tecer uma comunidade viva 
onde reine o amor e a paz.
R. Ámen.

Oração Universal

Irmãos e irmãs, oremos ao Pai do Céu, 
que é misericordioso para com todos, e 
abramos o nosso coração às dimensões 
daquela oração que Jesus nos ensinou, 
suplicando, humildemente:
R. Deus de amor, ajudai-nos a ser 
misericordiosos.

1. Pela santa Igreja espalhada pelo 
mundo inteiro, para que, vencendo 
a tentação de julgar e condenar, 
manifeste sempre e em tudo o amor 
misericordioso de Jesus, oremos.

2. Pelos crentes de todas as religiões 
da terra, para que amem aqueles que 
os não amam e perdoem àqueles que 
os perseguem, oremos.

3. Pelos povos e países mais pobres, 
para que as nações mais poderosas 
deste mundo respeitem os seus 
direitos e destinos, oremos.

4. Pelas pessoas violentas, como 
Saul, e pelas que promovem a paz, 
como David, para que não se deixem 
dominar pela vontade de vingança, 
oremos.

5. Por todos nós que formamos esta 
assembleia, para que, por palavras 
e por obras, perdoemos e façamos o 
bem que agrada a Deus, oremos.

Senhor, nosso Deus, ensinai-nos a 
compreender as palavras do vosso 
Filho e a seguir o seu exemplo, para 
que o vosso amor nos fortaleça na 
vontade de acolher fraternalmente 
todas as pessoas. Por Cristo, Senhor 
nosso.

Eucologia
Orações presidenciais: Orações próprias do VII 
Domingo do Tempo Comum (Missal Romano, 
401)
Prefácio e Oração Eucarística: Oração 
Eucarística V/D com prefácio próprio (Missal 
Romano, 1175ss)

Viver na esperança
Durante esta semana, vamos procurar crescer no 
amor, sobretudo, para com aquelas pessoas de quem 
não gostamos tanto; rezemos por uma pessoa que 
nos ofendeu ou prejudicou.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Eu confio , Senhor, na Vossa 
bondade, F. Silva
— Apresentação dos Dons: Onde há caridade 
verdadeira, C. Silva
— Comunhão: Se vos amardes uns aos outros, 
F. Silva
— Final: Misericordes sicut Pater, P. Inwood
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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

Em vez da simples manutenção dos seus 
edifícios e da resposta às solicitações 
imediatas dos seus paroquianos, às 
paróquias é pedido que abracem a sua 
missão específica, que é fazer discípulos. 
A Renovação Divina, ancorada nos 
ensinamentos da Igreja e com muitas 
ideias práticas, é assim um manual para 
o fazer, providenciando inspiração e 
luz, tanto para os párocos como para as 
paróquias. 

* Na entrega deste cupão. Campanha válida 
de 14 a 21 de Fevereiro de 2019.

Pe. James 
mallon 
Renovação 
divina

19€10% 
Desconto

O programa Ser Igreja entrevista 
esta semana o Cónego Avelino 

Amorim, presidente da Comissão das 
Solenidades da Quaresma e Semana 

Santa de Braga.

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

Sexta-feira, das 23h00 às 24h00

Agenda

BRAGAENCONTRO VOCACIONAL III

16
FEV

ESPAÇO VITATECER COMUNIDADES DE ESPERANÇA21H15

21
fev

Perdão e Reconciliação 
chegam a Soutelo

"Mais formação, Melhor Missão" 
continua em 2019

Nos dias 30 e 31 de Março rea-
liza-se em Soutelo, na Casa da 
Torre, uma Es.Pe.Re, Escola 
de Perdão e Reconciliação. O 
objectivo passa por oferecer 
aos participantes um retiro 
que compreende a oportuni-
dade de descobrirem o perdão 
e reconciliação dentro de si.
As vagas são limitadas e as ins-
crições devem ser realizadas 
através do e-mail espere.nor-
te@gmail.com ou pelo número 
910427591.
As Escolas de Perdão e Recon-
ciliação foram criadas pelos 
Missionários da Consolata na 
Colômbia. O projecto está em 
18 países, a maioria na Améri-
ca Latina. Portugal é o primei-
ro país europeu a acolher o 
projecto.
"Nas Escolas de Perdão e Re-
conciliação a palavra Escola 
refere-se à vivência de um pro-
cesso metodológico e à parti-
lha da sabedoria colectiva que 

O Curso "Mais Formação, Me-
lhor Missão", no CESM, ini-
ciou o Ciclo I em 2017, com 
uma média de 60 participan-
tes. Face ao interesse ma-
nifestado, o CESM decidiu 
continuar com o Ciclo III em 
2019. São três as temáticas a 
aprofundar: Ética, Pastoral e 
Missão.
O Curso compreende do-
ze sessões: à quarta-feira, 

acontece quando as pessoas se 
reúnem em busca de objecti-
vos comuns. Neste espaço, os 
participantes são convidados a 
viver uma profunda experiên-
cia emocional, procurando re-
conhecer as feridas causadas 
pelos conflitos e, posteriormen-
te, encontrar a melhor forma 
de viver em paz e reconciliado 
com as suas cicatrizes".

de quinze em quinze dias, das 
21h00 às 22h30. A primeira 
sessão decorreu a 9 de Janeiro, 
com a intervenção do Professor 
José Carlos Miranda, e a próxi-
ma acontece no dia 20 de Fe-
vereiro, com o Pe. Bruno Nobre, 
Sj, como orador.
O preço da inscrição no curso é 
de 15€. Para mais informaçõe-
sencontra-se disponível o e-
-mail silvacesm@gmail.com.

ESPAÇO VITALUGAR ESTRANHO (DIOGO FARO)21H30

28
fev


