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Sempre é Outono no Outono

Carla Rodrigues
advogada

Numa viagem rápida pelos vagões da memória, detenho-me 
necessariamente no Outono da minha infância. Regresso 
ao tempo em que as estações do ano pareciam tão rigoro-
sas no seu alinhamento e tão certas do seu período de es-

trelato. Havia a estação do frio e da chuva, a estação das flores e dos 
pássaros, a estação do sol e das noites quentes e a estação das noites 
frescas e das folhas de todas as cores. Não havia cá confusões, nem 
atropelamentos. Cada estação tinha o seu tempo que de tão certo 
que era as mães trocavam as roupas dos armários a cada início de 
estação, alternando a roupa quente com a roupa fria. Agora há todo 
um ciúme no ar, com as estações a atropelarem-se, a invadirem o 
espaço umas das outras sem pedirem licença e a quererem cada vez 
mais protagonismo. Saímos de casa com um agasalho bem quente 
e chegamos a meio do dia em manga curta. Ora calçamos botas ora 
andamos de sandálias. E isto tem um nome!

As alterações climáticas são um dos temas mais preocupantes 
da actualidade, prevendo-se alterações sem precedentes no clima 
mundial. Esta não é e não pode ser uma preocupação exclusiva dos 
governos, das comissões europeias ou das grandes potências mun-
diais. Tem de ser, cada vez com mais intensidade e empenho, uma 
preocupação de cada um de nós. Herdamos um planeta sustentável, 
saudável e fértil. Mas, do alto do nosso consumismo e egoísmo, te-
remos consciência do que é que vamos deixar para as futuras gera-
ções? Um planeta doente, seco, privado das suas matérias-primas, 
sem recursos naturais que lhe permita fazer face às necessidades 
da população, aos nossos filhos, netos e bisnetos. O crescimento da 
população, o aumento do consumo, o crescimento de vícios noci-
vos ao ambiente, o aquecimento global, diz-nos respeito. São as-
suntos que nada têm a ver com o nosso rendimento mensal ou com 
o grau académico, tem a ver com cada um de nós enquanto habi-
tantes desta grande casa comum, que é o Planeta Terra. Em nome 
de um crescimento sustentável e inclusivo, ninguém está dispensa-
do de cuidar do ambiente como quem cuida de um familiar doen-
te: com cuidado, com preocupação, com carinho, evitando o que 
lhe faz mal, de forma incansável e permanente. 

O Outono é a estação mais bonita do ano, mais romântica, mais 
poética, com as cores mais encantadores de todas a cores. Basta 
pensar nas folhas e na sua maravilhosa paleta de cores em tons de 
amarelo, laranja, verde, vermelho, castanho e roxo. Basta pensar 
nos campos, jardins e caminhos forrados com as folhas que caem 
ao ritmo da brisa, dando uma tonalidade dourada aos dias. Basta 
pensar nas obras de arte inspiradas nesta estação, que ficarão para 
a eternidade, nos inúmeros artistas que não resistiram a retratar a 
tela original pintada pela natureza, como por exemplo, Vincent Van 
Gogh e as suas pinturas “Falling Autumm Leaves”, que retratam o 
esplendor desta estação.

Com a queda da folha recomeça o ciclo da vida, num exercí-
cio que é de desapego. É preciso que a vida recomece sempre, na 
sua beleza simples e majestosa, em todas as circunstâncias e esta-
ções, para todas as gerações, presentes e futuras. Esta é uma mis-
são nossa: cuidar da nossa casa, do nosso planeta, para que possa-
mos continuar a dizer, citando Fernando Pessoa, “Caem as folhas 
secas no chão irregularmente, Mas o facto é que sempre é Outono 
no Outono”.

OPe. José Gabriel Vera, secre-
tário da Comissão Episcopal 
das Comunicações Sociais da 
Conferência Episcopal de Es-

panha, afirmou durante as Jornadas 
Nacionais da Comunicação Social que 
a comunicação da Igreja nunca pode 
cessar.

Falando de como foi vivida a pan-
demia pela Igreja espanhola, o res-
ponsável disse que, apesar de ter sido 
um tempo muito difícil, foi também 
um tempo de muitos ensinamentos e 
oportunidades.

“Com o confinamento, subsistia a 
ideia de que a Igreja ao fechar as suas 
portas estava parada. As pessoas to-
leravam que o comércio, o ensino e 
outros locais fechassem, mas as por-
tas da Igreja fechadas eram quase co-
mo um insulto, uma ofensa. Nós ten-
tamos mostrar que as coisas não eram 
como se pensava, que a Igreja conti-
nuava a trabalhar”, explicou.

O Pe. Vera falou de longas jorna-
das de trabalho, às vezes de mais de 
12 horas, e de várias iniciativas que fo-
ram levadas a cabo pela Conferência 
Episcopal Espanhola e que permiti-
ram uma maior visibilidade da acção 
da Igreja durante a pandemia.

Depois de algumas semanas, foi 
organizado um programa televisivo 
que contou com a participação de to-
dos os Bispos das várias dioceses es-
panholas, que transmitiram peque-
nas mensagens de proximidade às 
pessoas. Para além da transmissão de 
eucaristias online, foi também cria-
da uma página na internet onde fo-
ram compiladas as várias actividades 

INTERNACIONAL

Pe. José Gabriel Vera: 
“Comunicação da Igreja 

não pode cessar, nem a externa, 
nem a interna”

solidárias e missionárias – mais de 
500 – da Igreja espanhola.O Pe. José 
Gabriel Vera, secretário da Comissão 
Episcopal das Comunicações Sociais 
da Conferência Episcopal de Espa-
nha, afirmou ontem durante as Jor-
nadas Nacionais da Comunicação So-
cial que a comunicação da Igreja nun-
ca pode cessar.

O responsável sublinhou que, com 
esta visibilidade, a percepção das pes-
soas foi-se alterando, ao mesmo tem-
po que a Igreja conseguia acompa-
nhar de forma mais próxima quem 
estava em casa. A audiência das pes-
soas que acompanhavam a eucaristia 
através da televisão mais do que du-
plicou, segundo o Pe. Vera.

Uma das maiores aprendizagens 
deste tempo, segundo o sacerdote, foi 
mesmo a acção de “cura e proximida-
de” de que a Igreja é capaz em tempos 
de crise.

“Alguém tem de se encarregar de 
manter a luz acesa quando chega a 
crise. A Igreja não pode fechar as por-
tas, a comunicação da Igreja não pode 
cessar. Nesse tempo, a comunicação é 
ainda mais importante que o habitual 
e não falo apenas da comunicação ex-
terna, da interna também. É impor-
tante que todos comuniquem: páro-
cos, movimentos, bispos, religiosos…”, 
sublinhou.

O Pe. Vera deixou ainda algumas 
sugestões para a comunicação reli-
giosa e sugeriu a criação de podcasts, 
Cartas Pastorais em formato audiovi-
sual, vídeos informativos no YouTube, 
análise de métricas web e maior pre-
sença nas redes sociais.

Leia a notícia completa em www.diocese-braga.pt/
revistaimprensainternacional/noticia/30226/
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Papa francisco

28 DE SETEMBRO 2021 · A espiritua-
lidade cristã propõe a sobriedade 
e a simplicidade que nos permitem 
parar e saborear as pequenas coi-
sas, agradecer as possibilidades que 
a vida nos oferece sem nos apegar-
mos ao que temos nem entristecer-
mos por aquilo que não possuímos. 
#TempoDaCriação

29 DE SETEMBRO 2021 · A respos-
ta da fé exige que sejamos activos no 
amor a Deus e no amor ao próximo. 
#AudiênciaGeral

Dia Mundial das Comunicações 2022

“Escutai!”: o apelo do Papa 
Francisco para uma boa 
comunicação
Para a Mensagem do 56º Dia Mundial das Comu-
nicações, celebrado em 2022, o Papa Francisco 
escolheu como tema: “Escutai!”.
“Depois da Mensagem de 2021, centrada no ir e 
no ver, na sua nova Mensagem para o Dia Mun-
dial de 2022, o Papa Francisco pede ao mun-
do da comunicação que reaprenda a ouvir”, pode 
ler-se no Boletim Diário da Sala de Imprensa da 
Santa Sé.
A nota relembra ainda que “a pandemia atingiu 
e prejudicou todos”, pelo que todos “precisam de 
ser ouvidos e consolados”.  
“Ouvir também é essencial para uma boa infor-
mação. A busca pela verdade começa com a es-
cuta. E o mesmo ocorre com o testemunho atra-
vés dos meios de comunicação social. Todo o 
diálogo, todo o relacionamento começa com a es-
cuta. Por isso, para crescermos, ainda que profis-
sionalmente, como comunicadores, precisamos 
de reaprender a ouvir muito”, explica o Boletim.
O Papa Francisco relembra ainda que próprio Je-
sus pede atenção à forma como escutamos o ou-
tro e sublinha que, para uma verdadeira escuta, 
é preciso coragem e “ter o coração livre e aberto, 
sem preconceitos”.

opinião

Ponto de partida

José Lima
Padre

AHistória registará a 
34ª Viagem apostóli-
ca do santo padre (12-
15 de setembro): Hun-

gria e Eslováquia foram anfi-
triãs, tendo o Papa falado pa-
ra os autóctones e para todo 
o mundo. Não ficam os dis-
cursos do Papa confinados a 
uma multidão presente geo-
graficamente, mas são ouvi-
dos e lidos ao longe, graças 
aos meios digitais atuais e aos 
meios de comunicação social. 
Representante da Igreja, o Pa-
pa Francisco está próximo dos 
mais carenciados e pobres, 
falando-lhes com o coração, 
apesar da carestia de bens eco-
nómicos que registam.

Uma Viagem acutilante, 
nos gestos e na eloquência dos 
discursos. Disponíveis os dis-
cursos ao longo de toda a via-
gem e lendo-os, fica a sen-
sação de uma mensagem de 
purificação de todos os itine-

rários crentes: fomenta a revi-
são, foca-se no essencial e su-
gere caminhos de novidade e 
de interiorização. Facilita sem-
pre a inovação e acredita que 
os crentes desejam o melhor.

De Budapeste a Bratislava, 
dizia, numa sequência de vá-
rias sendas que podem reno-
var os povos, que não esque-
çam a sua história martirizada 
e que se abram ao futuro, para 
o qual foi importante o Con-
gresso Eucarístico Internacio-
nal como porta aberta. A Eu-
caristia abre novas possibilida-
des e a Sua adoração não é se-
não “pão vivo” para as práticas 
novas, alicerçando um futuro 
diferente.

Por onde quer que pas-
se, com os mais diversos en-
contros, o Santo Padre “agra-
dece”, diz obrigado e acalenta 
com uma ótica positiva e lu-
brificante do momento, dei-
xando pistas de novidade pa-
ra os compromissos do pre-
sente, ciente que anda “a levar 
a palavra e a saudação a tan-
ta gente”: na Eslováquia, de-
safia “a Europa a olhar para 
lá do lucro” e à união dos po-
vos, após violentas persegui-
ções, enquanto ao despedir-se 
da Hungria apela à abertura de 
todos.

Uma viagem de coesão, de 
unidade e de trabalho per-
sistente, “semente de unida-
de e fermento de fraternida-
de”, pois “tendes um caminho 

belo e difícil”, como o disse 
aos muitos representantes na 
Nunciatura apostólica de Bra-
tislava: “aqui, a Evangelização 
nasceu de um modo fraterno, 
trazendo impresso o selo dos 
santos irmãos de Tessalónica 
Cirilo e Metódio”. “A unidade 
não se alcança tanto com bons 
propósitos e a adesão a qual-
quer valor comum, como so-
bretudo fazendo algo em co-
mum por aqueles que mais 
nos aproximam do Senhor: 
(…) os pobres”. E finaliza com 
esta proposta: “ajudai-vos mu-
tuamente a cultivar esta tradi-
ção espiritual de que a Europa 
tanto precisa”.

O essencial sobressai em 
todos os encontros. 

Como síntese programá-
tica disse na homilia do final 
do Congresso Eucarístico In-
ternacional, em Budapeste: 
“purifiquemos a nossa reli-
giosidade diante da sua (de Je-
sus) cruz. (…) Passemos duma 
admiração estéril por Cristo 
à imitação concreta (…). Não 
nos contentemos com pouco; 
não nos resignemos com uma 
fé que vive de ritos e repeti-
ções, abramo-nos à novida-
de de Deus crucificado e res-
suscitado, Pão para dar vida ao 
mundo. (…) O caminho atrás 
de Jesus convida a olhar para a 
frente, a acolher a viragem da 
graça (…)”. “Que o Congresso 
Eucarístico seja sobretudo um 
ponto de partida”.
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[Igreja Viva] Como é que 
se podem caracterizar es-
tes 75 anos do Opus Dei em 
Portugal?
[António Fontes] Eu não sei 
bem caracterizar o Opus 
Dei nesse espaço de tem-
po, não tenho 75 anos! (ri-
sos) Mas já conheço a obra 
desde os meus 18 anos, e te-
nho 55, e de facto acho que é 
um milagre que não se con-
segue explicar porque as coi-
sas crescem de uma forma 
absolutamente natural. Eu 
recordo-me quando o clube 
começou em Braga, começou 
como uma actividade às ter-
ças-feiras num apartamen-
to emprestado ali na Rua dos 
Barbosas – em 1984, penso 
eu – e, passados dois ou três 
anos, essa actividade sema-
nal, abriram-se as primeiras 
instalações – uma residên-
cia em Braga, uma casa, na 
Rua dos Congregados. Pas-
sado mais um ou dois anos, 
alugou-se o apartamento do 
lado. As coisas foram acon-
tecendo de forma aparente-
mente espontânea, as coisas 
acontecem naturalmente. As 
pessoas envolveram-se mui-
to. Eu recordo-me dos pri-
meiros numerários que vie-
ram para actividades em Bra-
ga. O crescimento foi tão... Se 

fosse pela mão humana, não 
seria daquela forma. A Opus 
Dei teve um crescimento, no 
tempo que eu cresci e da-
quilo que eu conheço, mui-
to grande. Começou como 
um clube juvenil e agora tem 
actividade para mais velhos, 
para mais novos, para agre-
gados, senhoras, homens... E 
em Braga não passou assim 
tanto tempo.
[Fernando Almeida] A sec-
ção feminina começou mais 
cedo.
[Maria Almeida] O primeiro 
clube de raparigas, acho que 
foi em 1974. Nem sequer fun-
cionava numa casa da obra, 
porque não havia. Era na casa 
de uma pessoa particular. As 
raparigas começaram a ir aí 
receber a sua formação e ter 
algumas actividades. Era as-
sim uma coisa muito...
[Fernando Almeida] 
Rudimentar.
[Maria Almeida] Muito ca-
seira. Eu pessoalmente co-
nheci a obra quando a minha 
filha mais velha ingressou. 
[Fernando Almeida]  Conhe-
cemos os dois na mesma al-
tura. E já agora, deixa acres-
centar um pequeno por-
menor que não deixa de ter 
importância. Quem nos fa-
lou do Opus Dei não foi nin-

guém do Opus Dei. Quem 
nos falou do Opus Dei foi 
uma freira do Mosteiro da 
Visitação, ali em Maximinos, 
onde os nossos filhos anda-
vam na catequese. Ela é que 
nos falou, disse que havia um 
clube que era muito bom, e 
foi por esse intermédio que 
conhecemos a obra. Essas 
freiras continuam a ser coo-
peradoras do Opus Dei.

[Igreja Viva] O que é que se 
pode ver nesta exposição so-
bre o Opus Dei em Portugal?
[Fernando Almeida] A ex-
posição tem, acima de tu-
do, um objectivo muito sim-
ples: dar a conhecer a histó-
ria destes 75 anos do Opus 
Dei em Portugal, sabendo 
que é uma história de fé, de 
fé em Deus, uma história de 
entrega pessoal por parte de 
muitas pessoas, é uma histó-
ria de amor e é uma história 
de alegria. Nós contamos es-
ta história necessariamente 
a partir da figura de São Jo-
semaría Escrivá, mas tam-
bém envolvemos nesta his-
tória aqueles que foram os 
primeiros membros do Opus 
Dei em Portugal – a começar 
pelo doutor Mário Pacheco e 
a dona Maria Sofia, efectiva-
mente os primeiro membros 

Está perto do fim a presença em Braga da exposição sobre os 75 anos 
do Opus Dei em Portugal. Em conversa com dois casais envolvidos na 
organização da exposição – Maria Rosa e Fernando Almeida, e Carla e 
António Cerejeira Fontes –, o igreja viva descobriu a exposição e um 
pouco do que é fazer parte desta prelatura.

ENTREVISTA

"O CATÓLICO DO 
OPUS DEI É IGUAL 
A QUALQUER 
CATÓLICO"
JOÃO PEDRO QUESADO (ENTREVISTA E FOTOS)  
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conhecer a obra há muitos 
anos, ainda há detalhes que 
me escapam. Mas são formas 
de estar na obra. Os nume-
rários são pessoas que se de-
dicam à obra a 100%, não se 
casam e vivem nas casas da 
obra. Os supranumerários 
vivem nas suas casas, têm as 
suas famílias, a sua vida pro-
fissional. Os agregados tam-
bém têm a sua vida profissio-
nal. E há os sacerdotes.
[António Fontes] Os sacerdo-
tes diocesanos, que é como se 
fossem supranumerários – 
têm a sua vida pastoral dioce-
sana, paroquial e têm esta li-
gação à obra, como todos – e 
os sacerdotes da obra. Todos 
têm a mesma vocação, mas 
expressam-na em circunstân-
cias diferentes.

[Igreja Viva] Há alguma ca-
racterística que diferencie 
um católico que faz parte do 
Opus Dei e um católico que 
não?
[Fernando Almeida] Não.
[António Fontes] Nenhu-
ma. O católico do Opus Dei 
é igual a qualquer católico. A 
nossa vocação é uma voca-
ção em que santificamos to-
dos os momentos e circuns-
tâncias da vida, e oferece-
mos isso a Deus. Se a gente 
vai fazer uma tarefa profis-
sional, vai fazê-la o melhor 
que sabe. Para além de se es-
tar a desempenhar a profis-
são, está a oferecê-la a Deus. 
E se nós levamos todas as cir-
cunstâncias – familiares, pro-
fissionais, no desporto, tudo 
– sempre nesta perspectiva, 
levamos este amor a Deus ao 
extremo que for possível. É 
este âmbito. O Opus Dei tem 
uma matriz muito pessoal na 
relação que cada fiel tem que 
ter com Deus. É por isso que 
todas as circunstâncias da vi-
da são importantes. Por ou-
tro lado, tem uma dimensão 
em que a pessoa tem que ter 
a consciência que tem que se 
formar, e preparar, estudar, 
para conhecer melhor Deus. 
E tem uma outra dimen-
são, que é a dimensão de fa-
zer chegar este conhecimen-
to profundo de Deus a todos. 
Nós não queremos as coisas 
só para nós, queremos pa-
ra todos, mesmo para quem 
não é do Opus Dei. A parti-
lha é com todos. No início da 
vida do Opus Dei era uma 
novidade acreditar-se que se 
podia ser santo não estando 
num convento ou mostei-
ro. As pessoas não estão to-
do o dia a rezar, mas ofere-
cem as suas tarefas como se 
fosse rezar.

portugueses do Opus Dei. 
Com esta exposição, preten-
de-se então contar essa his-
tória mas, ao mesmo tempo, 
prestar-lhes também uma 
homenagem, porque é esse o 
nosso dever – de todos aque-
les que, de alguma forma, se 
sentem tocados pelo espírito 
do Opus Dei, que não é ou-
tra coisa para além de pro-
curar fazer as coisas sempre 
com os olhos postos em Cris-
to. Por isso, queremos tam-
bém homenagear e fazer-lhes 
uma vénia de gratidão a todas 
essas pessoas...
[Maria Almeida] Como diz 
São João Paulo II...
[Fernando Almeida] E ou-
tro objectivo é partilhar com 
os bracarenses tudo isto en-
quanto a exposição por cá 
passa.

[Igreja Viva] Como é que ex-
posição foi concebida?
[Fernando Almeida] A expo-
sição foi concebida pelas mu-
lheres do Opus Dei. Foi da 
parte delas que surgiu a ideia 
delas, em Setembro ou Agos-
to do ano passado, uma ideia 
um bocado arrojada e difí-
cil de executar. Mas a ideia 
avançou e elas procuraram 

envolver outras pessoas co-
mo nós, que estamos aqui. 
Nós somos apenas dois casais 
de um conjunto de sete casais 
que dá aquilo que sabe e po-
de para que as coisas corram 
bem nesta exposição.

[Igreja Viva] Como é que a 
prelatura chega a Portugal?
[Fernando Almeida] A falar 
de uma maneira muito re-
sumida, até podemos dizer, 
com algum rigor, que chegou 
por mero acaso. São Josema-
ría tinha a ideia de vir com a 
obra para Portugal, mas nun-
ca imaginou que seria na al-
tura que foi, quando estava 
a visitar o bispo de Tui, de 
quem era muito amigo, e o 
bispo perguntou-lhe se que-
ria conhecer a Irmã Lúcia – 
isto em 1945. Perante uma 
pergunta destas, quem é que 
não queria conhecer a Irmã 
Lúcia? E São Josemaría dis-
se-lhe que sim. Como o An-
tónio estava a dizer há boca-
do, há coisas que acontecem 
porque Deus quer quer acon-
teçam, há coisas que Deus faz 
com que aconteçam, e prova-
velmente terá sido isso. 
[António Fontes] E a insis-
tência da Irmã Lúcia... A Ir-
mã Lúcia sugeriu que fosse 
a Portugal imediatamente, e 
ele disse que não tinha con-
dições porque não tinha do-
cumentos, não tinha passa-
porte com visto de entrada 
em Portugal.
Fernando Almeida Isto na vi-
sita à Irmã Lúcia nas Doro-
teias, em Tui. Ele ficou en-
tusiasmadíssimo com a ideia 
mas disse que não tinha do-
cumentos, ele e quem o 
acompanhava. Essa questão 
resolveu-se e vieram a Por-
tugal. Passaram por Valença, 
Viana – e já agora, um pe-
queno pormenor, foram al-
moçar ao Escondidinho ao 
Porto. (risos).
[Maria Almeida] A Irmã Lú-
cia foi quem arranjou os do-
cumentos para poderem vir a 
Portugal. 
[Fernando Almeida] Foi as-
sim. Entretanto Josemaría 
pediu a numerários espa-
nhóis da obra para vir pre-
parar o terreno, ele próprio 
voltou a Portugal nesse ano 
– houve várias visitas prepa-
ratórias – e, em 1946, veio o 
primeiro numerário, para 
Coimbra. E foi em Coimbra 
que começou o Opus Dei em 
Portugal.

[Igreja Viva] Já agora, porquê 
o nome ‘numerário’?
[Carla Fontes] Eu não sei ex-
plicar direitinho, apesar de 

No início da vida do Opus 
Dei era uma novidade 
acreditar-se que se podia 
ser santo não estando 
num convento ou 
mosteiro. As pessoas não 
estão todo o dia a rezar, 
mas oferecem as suas 
tarefas como se fosse 
rezar.

[António Fontes]
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Sab 7, 7-11
Leitura do Livro da Sabedoria
Orei e foi-me dada a prudência; implorei 
e veio a mim o espírito de sabedoria. 
Preferi-a aos ceptros e aos tronos e, em 
sua comparação, considerei a riqueza 
como nada. Não a equiparei à pedra mais 
preciosa, pois todo o ouro, à vista dela, não 
passa de um pouco de areia e, comparada 
com ela, a prata é considerada como lodo. 
Amei-a mais do que a saúde e a beleza e 
decidi tê-la como luz, porque o seu brilho 
jamais se extingue. Com ela me vieram 
todos os bens e, pelas suas mãos, riquezas 
inumeráveis.        
    
Salmo responsorial
Salmo 89 (90), 12-13.14-15.16-17 (R. 14)   
Refrão: Saciai-nos, Senhor, com a 
vossa bondade e exultaremos de 
alegria.

LEITURA II Hebr 4, 12-13
Leitura da Epístola aos Hebreus
A palavra de Deus é viva e eficaz, mais 
cortante que uma espada de dois gumes: 
ela penetra até ao ponto de divisão da alma 
e do espírito, das articulações e medulas, 
e é capaz de discernir os pensamentos 
e intenções do coração. Não há criatura 
que possa fugir à sua presença: tudo está 
patente e descoberto a seus olhos. É a ela 
que devemos prestar contas.    

EVANGELHO Mc 10, 17-30 (forma 
longa) 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Marcos 
Naquele tempo, ia Jesus pôr-Se a 
caminho, quando um homem se 
aproximou correndo, ajoelhou diante 

“A Deus tudo é possível!”

itinerário

Cristo: “Bom Mestre, que hei de fazer para 
alcançar a vida eterna?”. Ocasião para 
recordar, a ele e a nós, as condições para 
ser discípulo.
 
“Que hei de fazer?”
O discipulado é um caminho. Nada a ver 
com ficar parados, estagnados numa 
determinada época, numa forma de 
pensar a fé ou de viver a relação com 
Jesus Cristo. Ser discípulo implica trilhar 
novos caminhos, sair da zona de conforto, 
arriscar um novo estilo de vida, desejar 
crescer e amadurecer na amizade com o 
Mestre.
No primeiro episódio desta ‘série’, “Onde 
há amor nascem gestos”, percebemos 
que o estilo de vida de Jesus Cristo 
provoca mudanças no âmbito familiar. E 
também exige de nós uma (nova) atitude 
de acolhimento, que passa pelo ‘perder 
tempo’ para estar com as pessoas, para as 
escutar, para caminhar juntos em busca de 
uma vida mais cristã.
Hoje, somos confrontados de novo com 
o tema dos bens materiais, e com a 
valorização excessiva que lhes podemos 
dar, a ponto de, ao ouvir as palavras de 
Jesus Cristo, ficarmos com o semblante 
triste e nos retirarmos pesarosos, como 
aconteceu com o homem que se tinha 
aproximado cheio de entusiasmo: “Bom 
Mestre, que hei de fazer para alcançar a 
vida eterna?”.
Deus oferece sempre nova possibilidade. 
“A Deus tudo é possível!”, insiste Jesus 
Cristo. Oferece-nos a possibilidade de um 
novo estilo de vida, aprender a olhar mais 
longe, além da superficialidade das coisas 
materiais, para encontrar o verdadeiro 
sentido.
Jesus Cristo olha para mim e para ti 
com simpatia; e propõe um caminho 
de discipulado em três partes: 
desprendimento total, caridade fraterna, 
seguimento doloroso e frutuoso. A 
dificuldade falou (e fala) mais alto do que o 
benefício. Por isso, aquele homem não foi 

d’Ele e perguntou- Lhe: “Bom Mestre, que 
hei-de fazer para alcançar a vida eterna?”. 
Jesus respondeu: “Porque Me chamas 
bom? Ninguém é bom senão Deus. Tu 
sabes os mandamentos: Não mates; 
não cometas adultério; não roubes; não 
levantes falso testemunho; não cometas 
fraudes; honra pai e mãe’”. O homem 
disse a Jesus: “Mestre, tudo isso tenho 
eu cumprido desde a juventude”. Jesus 
olhou para ele com simpatia e respondeu: 
“Falta-te uma coisa: vai vender o que 
tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um 
tesouro no Céu. Depois, vem e segue-Me”. 
Ouvindo estas palavras, anuviou-se-lhe o 
semblante e retirou-se pesaroso, porque 
era muito rico. Então Jesus, olhando à sua 
volta, disse aos discípulos: “Como será 
difícil para os que têm riquezas entrar 
no reino de Deus!”. Os discípulos ficaram 
admirados com estas palavras. Mas Jesus 
afirmou-lhes de novo: “Meus filhos, como 
é difícil entrar no reino de Deus! É mais 
fácil passar um camelo pelo fundo de uma 
agulha do que um rico entrar no reino de 
Deus”. Eles admiraram-se ainda mais e 
diziam uns aos outros: “Quem pode então 
salvar-se?”. Fitando neles os olhos, Jesus 
respondeu: “Aos homens é impossível, 
mas não a Deus, porque a Deus tudo é 
possível”. Pedro começou a dizer-Lhe: 
“Vê como nós deixámos tudo para Te 
seguir”. Jesus respondeu: “Em verdade 
vos digo: Todo aquele que tiver deixado 
casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou 
terras, por minha causa e por causa do 
Evangelho, receberá cem vezes mais, já 
neste mundo, em casas, irmãos, irmãs, 
mães, filhos e terras, juntamente com 
perseguições, e, no mundo futuro, a vida 
eterna”.

REFLEXÃO
 
Um homem faminto por alcançar a vida 
eterna entra em diálogo com Jesus 

capaz de aceitar a proposta. E tu, aceitas? 
Que preço estás disposto a pagar para ser 
discípulo de Jesus Cristo?
Deixemos que a eficácia da palavra de 
Deus penetre todo o nosso ser e nos dê a 
capacidade para discernir os pensamentos 
e intenções do coração.
O entusiasmo, só por si, não é suficiente; 
também é preciso aspirar ao amor maior, 
esse amor fraterno de quem se dá por 
inteiro em favor dos irmãos. Então sim, o 
amor e o entusiasmo juntos são capazes 
de transformar muitas vidas.

Visitar
O discípulo de Jesus Cristo assume a 
fraternidade como desafio a tornar-se 
próximo de todos. Ela, a fraternidade 
universal, configura o nosso 
desprendimento e a nossa compaixão. Por 
aqui começa a renovação e a conversão.
É na medida em que aderimos aos 
ensinamentos do Mestre, e a ele nos 
convertemos, que passamos a ver com os 
seus olhos e a ter um coração como o de 
Jesus Cristo.
Aprendemos a cuidar as feridas da 
fraternidade com gestos de promoção 
da dignidade humana, gestos de 
proximidade com os mais pobres e os 
mais frágeis.
Hoje, ‘vender’ ou ‘deixar’ tudo pode ser a 
disponibilidade para uma visita ao irmão 
ou irmã isolado pela pobreza ou outra 
fragilidade. Assim se torna viva e eficaz 
a palavra divina. Onde há amor nascem 
gestos: visitar!

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

Semear caridade
Acólitos
O acólito é aquele que segue Jesus. A 
procissão de entrada aberta pela cruz 
de Cristo é, simbolicamente, resposta 
ao convite de Jesus: “Vem e segue-Me”. 

XXVIII Domingo comum

Fazer um arranjo com flores abundantes diante do altar.

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES
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“A Deus tudo é possível!”

Todavia, seguir Jesus tem exigências, 
pressupõe deixar tudo. Só deixando tudo 
podemos dizer como São Paulo: “Toda 
a nossa glória está na Cruz de Nosso 
Senhor Jesus Cristo”. O ministro do altar 
deve ser sinal desse desapego de tudo 
para seguir Cristo.

Leitores
A palavra de Deus é viva e eficaz, hoje 
como no passado. Conta-se que o 
Patriarca dos eremitas, Santo Antão do 
Egito, entrou numa igreja no momento 
em que estava a ser lido: “Vai vender 
o que tens, dá o dinheiro aos pobres, 
e terás um tesouro no Céu”. Ele saiu, 
vendeu tudo, deu-o aos pobres e foi 
viver no deserto. Nesse dia, o leitor 
soube dar força e vida às palavras de 
Jesus para tocar o coração de Antão.

Ministros Extraordinários 
da Comunhão
A Eucaristia é o tesouro do Céu. 
Àqueles que O seguissem deixando 
tudo da terra, Jesus prometia o tesouro 
no Céu. Todavia, a Eucaristia é já esse 
tesouro do Céu presente na terra. 
Por isso, o MEC deve mostrar o seu 
apego único ao tesouro do Céu que 

ele é chamado a levar aos doentes. 
A reverência que usamos para ao 
Santíssimo Sacramento demonstra 
que estamos dispostos a deixar tudo 
em troca deste tesouro do Céu.

Músicos
A música litúrgica não é um puro 
exercício de estética. A música litúrgica 
existe para salientar a força da Palavra de 
Deus; essa sim, é viva e eficaz e penetra 
até ao ponto de divisão da alma e do 
espírito. Por isso, na liturgia, o músico 
deve ter um cuidado escrupuloso em 
tornar compreensível cada uma das 
sílabas do texto. Não diluir as palavras 
com técnicas vocais que aplanam 
os sons, mas procurar a clareza das 
palavras.

 
Celebrar em comunidade

Salmo Responsorial
Valorize-se o canto do Salmo 
Responsorial. Procure-se que toda a 
assembleia cante o refrão do Salmo 
Responsorial e possa acompanhar em 
silêncio orante o canto dos recitativos.

Homilia
1. “A palavra de Deus é viva e eficaz, mais 
cortante que uma espada de dois gumes”. 
A leitura aos Hebreus diz-nos até onde 
chega a exigência da Palavra de Deus para 
quem deseja escutá-la, acolhê-la e pô-la 
em prática. O sábio da primeira leitura 
dá-lhe infinitamente mais valor que todas 
as riquezas do mundo. A sabedoria de 
Deus, revelada na sua palavra, concede 
inteligência, capacidade de discernir. O 
homem rico, do evangelho, não se dá conta 
que tem na sua frente mais do que um 
rabino ou um sábio conhecedor da lei. Está 
a falar com Aquele que pode conduzi-lo à 
vida eterna.
2. A palavra de Deus pode guiar o homem 
até Deus. O caminho da salvação consiste 
em optar pelo “espírito de sabedoria”, 
procurando saborear a verdade de Deus. 
Só a palavra de Deus nos pode ajudar a 
encontrar a verdadeira sabedoria capaz 
de “discernir os pensamentos e intenções 
do coração”. O verdadeiro caminho para 
concretizar esta sabedoria de Deus, na 
nossa vida, é através do cumprimento dos 
mandamentos. 
3. Esta busca da sabedoria de Deus 
para a nossa vida, é concretizada no 
gesto de partilha dos bens que somos 

convidados a fazer em cada Eucaristia 
dominical.

Oração Universal
Caríssimos irmãos e irmãs: só Deus é bom 
e só Ele pode converter os corações, através 
da sua Palavra viva e eficaz, mais cortante 
que uma espada de dois gumes. Peçamos-
-Lhe por nós, pela Igreja e por toda a 
humanidade, dizendo com alegre confiança:
R. Deus de amor, dai-nos a vossa 
sabedoria.

1. Para que a nossa Arquidiocese de 
Braga seja sinal de caridade no coração 
dos fiéis e se renove pelo caminho da 
sinodalidade, permanecendo na fidelidade 
ao chamamento de Deus, oremos.

2. Para que os cidadãos que ocupam 
cargos públicos se tornem servidores de 
todos e se preocupem sobretudo com os 
mais pobres, oremos.

3. Para que as crianças que este ano vão 
comungar pela primeira vez, seus pais, 
padrinhos e catequistas se deixem tocar 
pelo amor benevolente de Deus, oremos.

Sugestão de cânticos
– Entrada: Jesus é a Palavra de Deus Pai – Az. Oliveira
– Apresentação de dons: Meu Deus, na simplicidade do 
meu coração  – Az. Oliveira
– Comunhão: Os ricos empobrecem – C. Silva
– Final: Queremos ser construtores – Az. Oliveira

Eucologia
Orações presidenciais: Orações próprias do 
XXVIII Domingo do Tempo Comum (Missal 
Romano, 422)
Prefácio: Prefácio III dos Domingos do Tempo 
Comum (Missal Romano, 478)
Oração Eucarística: Oração Eucarística V/C 
(Missal Romano, 1170ss)

Sair em missão de amar
Durante esta semana, vamos pegar no 
evangelho deste Domingo e voltar a relê-lo e 
a meditá-lo. Isso fará com que trabalhemos o 
desapego do coração aos bens perecíveis e nos 
abramos à sabedoria de Deus.

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

Livraria diário do minho

Fale connosco no
Director: Damião A. Gonçalves Pereira · Coordenação: Departamento Arquidiocesano da Comunicação Social 
(Pe. Paulo Terroso, Pe. Tiago Freitas, Flávia Barbosa, João Pedro Quesado) · Design: Romão Figueiredo 
Multimédia: Ana Marques Pinheiro · Contacto: comunicacao@arquidiocese-braga.pt

Este livro recolhe um conjunto 
de reflexões escritas por D. João 

Lavrador no jornal Voz Portucalense 
enquanto bispo auxiliar do Porto.

A Igreja em diálogo 
com o Mundo
João Lavrador

18€

Compre online em 
www.livrariadm.pt

Zona Pastoral da cidade de Braga acolhe 
Momentos de Oração pela Vida e Vocações

Abertas candidaturas para Irmãos 
da Confraria do Sameiro

À semelhança dos últimos 
anos, a Zona Pastoral da cida-
de de Braga, em parceria com 
o Departamento Arquidioce-
sano para a Pastoral Voca-
cional, realiza, com frequên-
cia mensal, diferentes Mo-
mentos de Oração pela Vida e 
Vocações.
Os encontros decorrem habi-
tualmente na primeira quinta-
-feira de cada mês, às 21h15. O 
primeiro tem lugar a 7 de Ou-
tubro na Igreja paroquial de S. 
Lázaro.
Em Novembro, e a propósi-
to da Semana de Oração pelos 
Seminários, o encontro assu-
me contornos diferentes, acon-
tecendo a uma sexta-feira, dia 
5, numa vigília de oração, na 
Igreja de S. Pedro e S. Paulo.
No dia 2 de Dezembro será a 
vez de Gualtar receber a ini-
ciativa. Seguem-se a Igreja do 
Pópulo, a 6 de Janeiro, S. Vic-
tor, a 3 de Fevereiro, S. Vicente, 
a 3 de Março, e a Igreja de Se-

Já se encontram abertas as 
candidaturas para admissão 
de Irmãos da Confraria do 
Sameiro.
A jóia de inscrição tem o va-
lor de 100€ e a quota anual 
de 12€. A tomada de posse 
será no dia 8 de Dezembro de 
2021.
Para mais informações, con-
sultar a página www.santua-
riodosameiro.pt.

nhora-a-Branca, a 7 de Abril.
Em Maio, acontece o único mo-
mento de oração que obede-
ce a um horário diferente, às 
17h00, no dia 5, na Igreja de 
Sto. Adrião.
O último dos encontros volta 
ao horário habitual, no dia 2 de 
Junho, na Igreja paroquial de 
Maximinos.

Agenda

IGREJA DE SÃO PAULO
IGREJA DE SÃO PAULOCONCERTO COMEMORATIVO21H30

4
OUT

CONSERVATÓRIO BOMFIM 

CONSERVATÓRIO BOMFIM COMO DESENHAR UMA CIDADE?18H00

2
OUT

10% 
Desconto*

* Na entrega deste cupão. 
Campanha válida de 30 de Setembro 

a 6 de Outubro de 2021.


