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Breves

Papa desafia a dar 
seguimento à “corrida do 
Evangelho pelo mundo”
O Papa desafiou ontem os peregrinos presentes 
na audiência pública semanal a dar seguimento à 
“corrida do Evangelho pelo mundo”, iniciada por 
São Paulo.
Na catequese desta semana, Francisco comentou 
o fim da narrativa dos Actos dos Apóstolos, o livro 
da Bíblia que conta o quotidiano das primeiras co-
munidades cristãs e o percurso evangelizador de 
São Paulo, desde Jerusalém até à sua chegada a 
Roma.
O Papa lembrou que o fim da narrativa “não aca-
ba” com o martírio de São Paulo, mas “referindo 
uma abundante sementeira da Boa Nova feita com 
o maior desassombro e sem impedimento”.
“Esta conclusão contem e recapitula todo o dina-
mismo da Palavra de Deus, uma palavra irrefreá-
vel na sua corrida para levar a salvação a todos”, 
afirmou.

Bispos vão transformar 
directrizes para protecção de 
menores em normas
A Conferência Episcopal Portuguesa está a trabalhar 
na transformação das directrizes sobre a protecção 
de menores em normas.
Em declarações aos jornalistas após a reunião do 
Conselho Permanente do episcopado desta Terça-
-Feira, o padre Manuel Barbosa disse que um dos 
“pontos principais” da próxima Assembleia Plenária 
da Conferência Episcopal, que vai decorrer entre os 
dias 20 e 23 de Abril, vai ser a análise das “directrizes 
sobre a protecção de menores e pessoas vulneráveis 
para transformar em normas”, no seguimento das 
orientações do Vaticano.
“Esperamos o «Manual de Procedimentos» da Santa 
Sé sobre esta questão, mas se não vier, há elementos 
suficientes, do Papa Francisco e da Santa Sé, desde o 
encontro de Fevereiro do ano passado, para avançar-
mos”, disse o porta-voz da CEP.

opinião

Curva contracurva

Miguel miranda
padre

O s percursos pessoais, 
as histórias de vida 
são cheios de impre-
vistos, inesperados, 

imponderáveis. Raramen-
te lineares, abrem-se amiúde 
ao elemento surpresa e até ao 
registo da improbabilidade. 
É assim que havemos de ler 
o trajecto de Thomas (Tomé 
– não se trata certamente de 
um acaso) em “La prière” (ab-
surdamente traduzido entre 
nós por “Não deixeis cair em 
tentação”), filme de 2018 do 
francês Cédric Khan, cineas-
ta viciado em personagens 
à procura da saída por en-
tre um emaranhado de situa-
ções-limite - atenda-se para 
o efeito a “Uma vida melhor” 
(2011), “Arrependimentos” 
(2009), “Sinais vermelhos” 
(2004) ou “O tédio” (1998).

É desta forma que Thomas 
(Anthony Bajon, nome e rosto 
a fixar, sem dúvida) vai da ex-
pressão vazia de revolta com 
que entra naquela comuni-
dade terapêutica isolada pela 
montanha, pelo Inverno e pe-
lo rigor de uma regra que não 
se escolheu mas que se apre-
senta como única alternativa 
à morte, até ao brilhozinho 
nos olhos da descoberta voca-

cional bifurcada – ou Sybille 
ou a casula. 

“La prière” joga-se entre 
idas e voltas - basicamente a 
entrada e a saída da comuni-
dade, onde o jovem acaba por 
viver tudo: a revolta, a sexua-
lidade, o suposto chamamen-
to divino. O Thomas que en-
tra não quer ser ajudado. É 
aliás premonitória a cena do 
corte de cabelo, quase ritua-
listicamente encenada como 
se da admissão de um novi-
ço ou de uma prima tonsu-
ra se tratasse, marcando a en-
trada naquela família de des-
troços em recuperação: on-
de o próprio não pode chegar 
para cortar, outro (o “anjo da 
guarda”) se encarrega. Tão 
cheia de significado como a 
encenação da ressurreição de 
Lázaro para o encontro com 
as famílias, esse momento fu-
gaz de idílio com celebração 
de esponsais (há paralelamen-
te uma comunidade femini-
na) e testemunhos eivados de 
esperança.

Khan dá logo todas as 
coordenadas. O filme é, des-
te ponto de vista, cru: tudo é 
atirado à cara do espectador 
sem anestésicas introduções. 
A desintoxicação de Thomas 
é a frio, o grupo entrega-se 
à prática monástica da acu-
sação, arrependimento e pe-
dido de perdão públicos e os 
casos graves são resolvidos no 
eremitério.

Sybille (Louise Grinberg) 
aparece como a salvadora 
que vem de fora. Quando um 
companheiro que lhe era che-
gado morre, é nos braços de-
la que Thomas procura con-
forto, o que não impede que 
no referido encontro com as 
famílias Thomas fique a pers-

crutar o horizonte à espera de 
quem sabe que já não vem.

E depois chega o grande 
momento deste filme, que é 
a experiência na montanha, 
cercado pela tempestade de 
neve, separado dos irmãos, 
sem ter quem o socorra. Khan 
pretendeu apresentar esta se-
quência com ressonância bí-
blica, como se de uma epifa-
nia se tratasse, e praticamen-
te conseguiu-o. Porque até aí 
Thomas fizera batota, como o 
acusa a fundadora da comu-
nidade, a Ir. Myriam (incrível 
Hanna Schygulla, autêntica 
aparição): até então, ele rezara 
sem crer e sem querer, deco-
rara os salmos, radicalizara-se 
no contacto com um meio al-
tamente formatador. Só feri-
do e perdido é que aprende-
rá o que é rezar. A experiência 
transforma-o, é a metamorfo-
se da crisálida.

Este Thomas já não olha 
para trás. “Pela primeira vez 
não me sinto só”, confiden-
cia ao director espiritual (Khan 
deita mão do sacerdote apenas 
neste momento, o que fica sem 
se perceber mas não tira brilho 
ao filme). Mas será que o futu-
ro aberto à sua escolha é ago-
ra claro? Procurando conven-
cer-se que nunca é tarde para 
optar, o jovem volta a assumir 
a batota quando confessa que a 
memória de Sybille resiste no 
seu coração e que tem medo 
de se enganar. À despedida da 
comunidade, vemos que, qual 
Abraão, se tornou uma bênção 
para todos. O final, aberto, dei-
xa espaço a todas as possibili-
dades. “La prière” vem confir-
mar que no árido panorama 
do actual cinema francês, Khan 
é um dos poucos que vive em 
estado de graça.
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Notícia

Presépio de Priscos recebeu milhares
de visitantes 

OPe. João Torres, pá-
roco de Priscos, afir-
mou que este ano fo-
ram milhares de pes-

soas que visitaram o Presépio 
ao Vivo de Priscos, superando 
quaisquer expectativas.

"O Presépio ao Vivo de 
Priscos, com uma matriz mar-
cadamente religiosa, possui 
também uma dimensão cul-
tural que é reforçada todos os 
anos com a edificação de no-
vos cenários, enriquecendo a 
experiência de quem nos visi-
ta. Estamos muito regozijados 
com a adesão e o entusiasmo 
de cerca de 134 mil visitantes, 
de todas as idades, de todo o 
país e da vizinha Espanha e até 
de Itália, sentindo de perto a 
verdadeira história do Natal", 
afirmou o sacerdote.

O programa televisivo "So-
mos Portugal", da TVI, trans-
mitido no dia 05 de Janei-
ro, em Priscos, levou o even-
to a milhares de portugue-
ses. De acordo com os dados 
divulgados pela GFK, terá ti-
do uma média de 684 mil 
espectadores.

"O Presépio de Priscos é 
genuíno, autêntico e possui 
uma singularidade única. A 
originalidade, a dedicação e a 
criatividade como o projecto é 
concebido permitiram captar 
notoriedade a nível nacional 
e internacional. Efectivamen-
te há muito trabalho, muito 
esforço da comunidade paro-
quial de São Tiago de Priscos, 

que trabalhou em equipa e ca-
da figurante colocou empe-
nho, entrega e profissionalis-
mo para apresentar a melhor 
recriação histórica possível do 
nascimento de Jesus", adiantou 
o Pe. João Torres.

Para o arquitecto que pro-
jecta as construções do pre-
sépio, Marco Ivan, é muito 
bom poder participar num 
projecto cheio de memória e 
história.

"O Presépio é mais do que 
arquitectura. Eu só sou res-
ponsável pela forma do am-
biente construído e não pe-
lo seu conteúdo. Ele é a gen-
te que o habita e lhe dá sen-
tido numa atmosfera natural 
e esteticamente harmonio-
sa em que ele se processa e 
nasce. Estou emocionado por 
ver tanta gente que o visita", 
adiantou Marco Ivan.

Já para Francisco Araú-
jo, responsável pelas constru-
ções, há dois elementos indis-
pensáveis no Presépio: paixão 
e trabalho.

"Tenho aqui centenas de 
horas de trabalho. Houve dias 
em que comecei a trabalhar às 
oito da manhã e saí daqui às 
duas horas da manhã do dia 
seguinte. Conto com a aju-
da dos presos que trabalham 
bem e criam um bom am-
biente de trabalho", afirmou.

O Presépio tem duas en-
tradas. Uma entrada gratuita 
condicionada no acesso aos 
espaços do presépio, median-

te a quantidade de público a 
querer visitar. Tem uma outra 
entrada solidária, sem tem-
po de espera e com o valor de 
cinco euros por pulseira. 

«Este ano a grande novi-
dade é uma ponte em pedra 
com seis arcos. Ela simboli-
za o desejo de querermos fa-
zer pontes onde há o hábi-
to de fazer muros. Estes mu-
ros que crescem a cada dia e 
favorecem os ressentimen-
tos e o ódio. Antes da queda 
do Muro de Berlim, existiam 
apenas 11 nações cercadas, ho-
je são mais de 70 países  que 
instalaram muros nas suas 
fronteiras. Foram convidados 
14 refugiados sírios para mar-
car esta novidade do presé-
pio de Priscos, alertando a co-
munidade internacional para 
os mais de 70 milhões de re-
fugiados que fogem da guer-
ra, da fome e da perseguição", 
concluiu o pároco de Priscos. 

As organizações acreditam 
que é fundamental que o tra-
balho de emergência possa 
evoluir para projectos a longo 
prazo que garantam uma vida 
digna e sustentável das comu-
nidades locais e que este será 
um trabalho de forte impac-
to para as mais de 4.500 famí-
lias que irão beneficiar deste 
apoio.

O financiamento será do 
Fundo de Reconstrução para 
Moçambique accionado pe-
lo Governo Português, através 
do Camões, I.P.

Vaticano

Papa nomeou pela primeira 
vez uma mulher para lugar 
na Secretaria de Estado
O Papa Francisco nomeou ontem Francesca Di Gio-
vanni como sub-secretária da Secção para as Rela-
ções com os Estados, onde vai ficar responsável pe-
lo Sector Multilateral.
“Sempre exerceu o seu serviço no sector multila-
teral, especialmente no que diz respeito a questões 
relativas a migrantes e refugiados, Direito Interna-
cional humanitário, comunicações, Direito Interna-
cional privado, condição das mulheres, propriedade 
intelectual e turismo”, informou a Sala de Imprensa.
Francesca Di Giovanni que ontem foi nomeada sub-
secretária para o Sector Multilateral da Secção de 
Relações com os Estados da Secretaria de Estado 
já é funcionária desta secção desde 15 de Setembro 
de 1993.
“É a primeira vez que uma mulher tem um cargo de 
direcção na Secretaria de Estado. O Santo Padre to-
mou uma decisão inovadora representa um sinal de 
atenção para com as mulheres. Mas a responsabili-
dade é mais ligada ao trabalho do que pelo facto de 
ser mulher”, disse a nova sub-secretária.

Papa francisco

13 DE JANEIRO 2020 · Na vida cristã 
não basta saber: sem sair de si mes-
mo, sem se encontrar, sem adorar, não 
se conhece a Deus. A vida cristã é uma 
história de amor com Deus. 

D. Jorge Ortiga

14 DE JANEIRO 2020 ·  O Iniciei a ma-
nhã com esta certeza e há momentos, 
de novo, confirmei-a: “Se permane-
cerdes fiéis à minha mensagem, sereis 
verdadeiramente meus discípulos, co-
nhecereis a verdade e a verdade vos 
tornará livres.” [Jo 8, 31-32]
#SerIgreja #Notícias #Verdade 
#Informação #Consciência
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[Igreja Viva] O projecto do 
Quarteirão Cultural leva a 
uma reformulação de uma 
área central para a Arquidio-
cese, onde se congregam vá-
rios serviços. O que motivou 
avançar com este projecto?
[Pe. Tiago Freitas] O projec-
to, em primeiro lugar, é o re-
sultado de uma necessidade. 
Que, pelo facto de, também 
em breve existirem obras no 
edifício da Rua de Santa Mar-
garida, onde está actualmente 
a Livraria, e espaço para o qual 
está idealizada a construção de 
um novo Arquivo Diocesano e 
da Biblioteca Diocesana – uma 
vez que o edifício de onde 
vem já não oferece condições 
estruturais para aquilo que se 
idealiza, isto é, de crescer no 
Arquivo Diocesano, e portanto 
teriam que passar para aquele 
edifício e nós, consequente-

mente, temos de sair. Um pro-
jecto inicial que existia era de 
ampliarmos ali as instalações 
na Livraria, mas optou-se por 
uma estratégia mais global que 
consiste em unir, em termos 
de projecto, o Auditório Vita 
com a Livraria. Inicialmente, 
até com o próprio nome 'Es-
paço Vita', já se previa alguma 
coisa nesse sentido, que é um 
espaço composto por diferen-
tes valências. Tem o auditório, 
tem o claustro, tem as salas de 
formação e, agora, vai passar 
a ter, também, uma livraria. 
Consequentemente, em prin-
cípio, o nome 'Livraria Diário 
do Minho' será absorvido pe-
la marca Espaço Vita, e a equi-
pa que está a gerir, neste mo-
mento, o Espaço Vita, passa 
também a gerir a livraria com 
uma programação integrada. 
Por isso é que chamamos a es-

se conjunto de equipamentos 
e de programação o Quartei-
rão Cultural.

[Igreja Viva] A reformula-
ção vai levar à criação de uma 
praça a ligar a Livraria ao Es-
paço Vita, então?
[Pe. Tiago Freitas] Sim. No 
caso da Livraria, estamos a fa-
lar da recuperação de uma an-
tiga casa que faz parte da que 
era a chamada Quinta do Pa-
ço, e a casa para onde iremos 
era a casa do caseiro. A casa é 
um edifício com traços sim-
ples mas a sua forma é, até, 
fora do comum, pelo menos 
olhando para os edifícios ac-
tualmente em Braga. Essa casa 
vai ser recuperada, vai ser am-
pliada e passaremos também 
a usufruir de um jardim. Acho 
que esse é um ponto forte no 
projecto: estarmos no centro 
da cidade com um espaço am-
plo, um espaço com luz, pra-
zeroso, para quem quer até ler 
– não apenas comprar livros, 
mas também ler e com usu-
fruto de um jardim. Ao mes-
mo tempo, do lado do audi-
tório faremos pequenas in-
tervenções, sobretudo na área 
da fachada, porque quem vê 
de fora o edifício percebe que 
ele é descaracterizado, não dá 

a entender que é uma casa de 
espectáculos e não identifica o 
Espaço Vita e, como desde há 
praticamente três anos temos 
aberto o auditório à comuni-
dade, seria necessário também 
dar um sinal visível de que é 
uma casa de espectáculos. O 
facto de estar projectada uma 
praça tem que ver, sobretudo, 
com a questão da segurança. 
No Espaço Vita fazemos mui-
tos espectáculos direccionados 
para crianças, teatros infantis, 
festas de colégios, entre outras, 
e o auditório tem capacidade 
para 500 pessoas. As pessoas, 
quando saem do auditório, 
neste momento só têm um 
passeio e, por uma questão de 
segurança, é necessário criar 
ali uma barreira de contenção 
e um sítio onde possam sair e 
conviver com segurança. Daí 
estar idealizado – é uma par-
te do projecto que ainda está 
a ser conversada com o Muni-
cípio – intervencionar a Rua 
de São Domingos de modo a 
criar melhores condições, alte-
rar o sentido do trânsito e de 
criar uma praça em frente ao 
auditório – que transforma lo-
go aquela fachada – e, em tro-
ca, cederemos um pouco do 
nosso terreno do lado contrá-
rio da rua para fazer nascer es-
sa praça.

[Igreja Viva] De tudo o que 
o projecto engloba, a nova li-
vraria representa a que é, tal-
vez, a maior novidade. O que 
é que a mudança de instala-
ções vai trazer de novo?
[Pe. Tiago Freitas] Em pri-
meiro lugar, o que se mantém. 
Não queremos perder o foco 
de sermos uma livraria da es-
pecialidade, focada no âmbi-
to e no sector religioso. Nes-
te momento é o nosso grande 
público e aquilo que nos dife-
rencia, ao mesmo tempo, das 
outras livrarias – de outra for-
ma seríamos mais uma entre 
outras tantas – e queremos, no 
sector da religião, da espiritua-
lidade, sermos a livraria de re-
ferência, ampliando até o nos-
so catálogo de livros, de pro-
dutos e por aí adiante. Mas, ao 
mesmo tempo, mudando de 
instalações, vai permitir-nos 
também ampliar aquela que 
é a nossa oferta. Há três áreas 
onde nós queremos crescer. 
Primeiro, em tudo o que tem 
que ver com o sector infantil, 
porque Braga permanece uma 
cidade muito jovem e porque 
temos vários colégios e esco-
las à volta da livraria. Por is-
so o sector infantil, mesmo 
com actividades – contos pa-
ra crianças, trabalhos ou acti-
vidades que tenham que ver 

O ano começou com o lançamento 
de um novo projecto que, apesar de 
infraestrutural, é Eminentemente cultural. 
O Padre Tiago freitas explicou ao igreja viva 
o porquê desta aposta forte na criação de 
um "quarteirão cultural" da Arquidiocese 
de braga.

ENTREVISTA

“O PROJECTO É O 
RESULTADO DE UMA 
NECESSIDADE”
JOÃO PEDRO QUESADO (TEXTO E FOTOS)
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com as famílias, ao fim-de-se-
mana – queremos que a livra-
ria seja um espaço que dá um 
contributo para a educação 
das crianças, para a cultura. 
Segunda área, queremos tam-
bém, ao nível da cultura, da 
arquitectura, começar a ofe-
recer alguma coisa, até porque 
o próprio espaço, assim dese-
jamos, deverá ser um edifício 
emblemático e que com cer-
teza vai atrair pessoas até pela 
beleza do edifício, e daí que-
rermos oferecer também algu-
ma coisa dentro desse âmbito 
da cultura. Depois, por fim, 
o que neste momento não é 
uma aposta da livraria, que é a 
literatura geral, que agora sim 
teremos oportunidade para 
apostar nesse sector. Ao mes-
mo tempo, a vantagem da in-
tegração com o Espaço Vita é 
que, até este momento, a Li-
vraria é um espaço, é um ne-
gócio para venda de produtos 
e de livros e que agora quere-
mos que seja mais do que is-
so, passando a disponibilizar 
ou a oferecer uma programa-
ção cultural, em sintonia com 
o auditório. Algumas já disse, 
que é da apresentação de li-
vros ou actividades com fa-
mílias, mas como teremos um 
pequeno auditório no piso 
-1 da livraria, esse espaço vai 

proporcionar-se a conferên-
cias, sessões de cinema, outras 
pequenas actividades para as 
quais o auditório, tendo uma 
capacidade para 500 pessoas, 
torna-se grande demais para 
esses eventos.

[Igreja Viva] Este é um pro-
jecto eminentemente cultu-
ral. Que lugar tem a cultura 
na Igreja?
[Pe. Tiago Freitas] A cultu-
ra sempre esteve presente na 
Igreja. Faz parte, podemos di-
zer assim, do ADN da Igreja. 
Não só porque, desde os pri-
mórdios, que motivou, patro-
cinou, pagou a grandes artis-
tas para produzirem obras de 
temática religiosa e ainda hoje 
o faz mas, ao mesmo tempo, 
de modo concreto, a Arqui-
diocese, na sua história, sem-
pre foi um promotor cultural. 
Ainda hoje olhamos e ter um 
jornal é também fazer cultura, 
temos dois museus – o Mu-
seu Pio XII e o Tesouro-Mu-
seu da Sé –, temos o Arquivo 
Diocesano e o arquivo distrital 
era o arquivo da Arquidiocese, 
portanto é a história desta ci-
dade e que também, ao mes-
mo tempo, é cultura, e depois 
o auditório, que nasce como 
sendo o pólo cultural, por ex-
celência, da Arquidiocese. Se 
quisermos, até os próprios co-
légios diocesanos são um mo-
do de educar para a vida, para 
uma profissão, mas também 
educar para a cultura. Faz par-
te da história da Arquidiocese 
de Braga uma aposta na cul-
tura, sem esquecer as imensas 
actividades que se fazem ao 
longo do ano – o lançamento 
de exposições, de livros, con-
ferências, sessões de cinema, 
de música – e, neste sentido, 
este reconstruir do projecto 
do Espaço Vita insere-se nu-
ma estratégia, desde há muito 
tempo, da Arquidiocese, e que 
agora encontra uma fórmula 
mais consolidada.

[Igreja Viva] A Igreja também 
deve ter o papel de promoto-
ra cultural?
[Pe. Tiago Freitas] Não vejo 
razão para não o ser. Inclusive, 
se quisermos até, vários auto-
res, sejam escritores, músicos 
ou pintores, muitos deles be-
bem e inspiram-se em temáti-
cas religiosas. Por isso, sempre 
fez parte da própria Igreja ser 
um promotor cultural e não 
há razão nenhuma para deixar 
de o ser. Porque a cultura... Is-
to é, uma coisa é a arte, outra 
coisa é a cultura. Como pro-
motor de arte, a Igreja sempre 
o foi, e encontra na arte um 
modo de veicular os seus valo-

res. E os valores é que, depois, 
geram cultura. Não há razão 
nenhuma para deixar de o fa-
zer porque qualquer outro ar-
tista... A arte em si mesma não 
é inócua, quer sempre passar 
uma mensagem, quer sem-
pre passar um valor, e a Igre-
ja está no seu direito de o fa-
zer, dizendo até o contrário: 
mesmo enquanto sociedade, 
seríamos uma sociedade mais 
pobre se a Igreja deixasse de 
produzir arte e de fazer cultu-
ra porque os valores que vei-
cula são valores universais, da 
inclusão, da paixão pela arte, 
pela leitura... São valores uni-
versais, que toda a gente, inde-
pendentemente da sua fé, de-
ve abraçá-los, porque são valo-
res positivos.

[Igreja Viva] Que desafios é 
que a Igreja tem nesse papel 
de promotora cultural?
[Pe. Tiago Freitas] Um dos 
desafios é, porventura, en-
contrar linguagens e modos, 
expressões de arte que cor-
respondam às sensibilidades 
dos dias actuais. Durante mui-
to tempo, e ainda hoje, o mo-
do como a Igreja gera cultu-
ra e faz arte ainda está mui-
to em cânones tradicionais 
– se pensarmos nas pinturas, 
ou nas esculturas, são os tra-
ços clássicos, que não perdem 
o seu valor e a sua identidade, 
mas creio que ainda não atin-
gimos todas estas manifesta-
ções da arte contemporânea, 
ou ainda estamos à procura 
de como compaginar uma ar-
te mais clássica com uma arte 
mais contemporânea. O mes-
mo se passa, por exemplo, ao 
nível da música. Somos her-
deiros e guardiões de um esti-
lo clássico, mas creio que o de-
safio é dar o salto para uma ar-
te mais contemporânea. A ní-
vel do debate e da formação, 
eu creio que esse passo já foi 
dado, isto é, que a Igreja tem 
aprendido a arte do diálogo e 
da escuta, de dar a possibilida-
de de se expressar a quem tem 
uma visão diferente da Igreja. 
Sobretudo com essa atitude, a 
Igreja tem crescido e tem sabi-
do adaptar-se. A nível mais ar-
tístico, nem sempre. Noutros 
casos, como o da arquitectu-
ra, olhando até para Braga, as 
últimas construções de igre-
jas, com a Capela Árvore da 
Vida e a Capela Imaculada, já 
saem fora daquilo que são os 
cânones tradicionais dos tem-
plos, tal como são idealizados 
pela Igreja – tem-se dado pas-
sos sólidos e significativos nes-
ta aproximação a linguagens 
mais contemporâneas. Nou-
tros, ainda não conseguimos.
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Is 8, 23b – 9, 3 (9, 1-4) 
Leitura do Livro de Isaías 
Assim como no tempo passado foi 
humilhada a terra de Zabulão e de 
Neftali, também no futuro será coberto 
de glória o caminho do mar, o Além do 
Jordão, a Galileia dos gentios. O povo 
que andava nas trevas viu uma grande 
luz; para aqueles que habitavam nas 
sombras da morte uma luz se levantou. 
Multiplicastes a sua alegria, aumentastes 
o seu contentamento. Rejubilam na vossa 
presença, como os que se alegram no 
tempo da colheita, como exultam os que 
repartem despojos. Vós quebrastes, como 
no dia de Madiã, o jugo que pesava sobre 
o povo, o madeiro que ele tinha sobre os 
ombros e o bastão do opressor.    

Salmo responsorial
Salmo 26 (27), 1.4.13-14 (R. 1a)  
Refrão: O Senhor é minha luz e salvação. 

LEITURA II 1 Cor 1, 10-13.17
Início da Primeira Epístola do apóstolo 
S. Paulo aos Coríntios
Irmãos: Rogo-vos, pelo nome de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, que faleis todos 
a mesma linguagem e que não haja 
divisões entre vós, permanecendo bem 
unidos, no mesmo pensar e no mesmo 
agir. Eu soube, meus irmãos, pela gente 
de Cloé, que há divisões entre vós, 
que há entre vós quem diga: “Eu sou 
de Paulo”, “eu de Apolo”, “eu de Pedro”, 
“eu de Cristo”. Estará Cristo dividido? 
Porventura Paulo foi crucificado 
por vós? Foi em nome de Paulo que 
recebestes o Baptismo? Na verdade, 

“Vinde e Segui-me!”

itinerário

Domingo da Palavra de Deus, a designação 
que caracteriza este Terceiro Domingo 
(Ano A): “dedicado à celebração, reflexão e 
divulgação da Palavra de Deus”.

A novidade da palavra divina
Deus ‘fala’ à nossa vida, ensina a viver o 
quotidiano, nos passos de Jesus Cristo e na 
partilha da alegria do Evangelho com toda 
a gente. Uma permanente novidade brota 
da leitura/escuta dos textos bíblicos que 
nos fazem experimentar uma sensação 
agridoce: a ‘doçura’ de quem saboreia 
uma boa notícia e, ao mesmo tempo, a 
‘amargura’ de reconhecer que nem sempre 
a acolhemos e pomos em prática, quando 
“não se considera válida para dar sentido à 
vida”.
Todos estamos convidados a descobrir a 
constante novidade da palavra divina, a 
não a tomarmos “por mero hábito”, mas a 
alimentarmo-nos dela “para descobrir e 
viver em profundidade a nossa relação com 
Deus e com os irmãos”.

Não haja divisões entre vós
Um desafio à relação com Deus e 
os irmãos está patente na segunda 
leitura: “Não haja divisões entre vós”. 
A exortação dirige-se à comunidade 
de Corinto fragmentada em pequenos 
grupos rivais com os seus próprios 
líderes. Exorta à unidade que brota 
do baptismo, pelo qual nos tornamos 
membros do Corpo de Cristo, família dos 
filhos de Deus.
As comunidades cristãs continuam a viver 
apoiadas em mesquinhices humanas. 
O alerta também é para nós. Pensemos 
na nossa comunidade (paroquial). 
Analisemos os nossos pequenos grupos. 
São fundamentais para alimentar a fé. Mas 
também se podem tornar em fonte de 
divisão e conflito.
Uma comunidade saudável promove 
a concórdia entre os pequenos grupos 

Cristo não me enviou para baptizar, mas 
para anunciar o Evangelho; não, porém, 
com sabedoria de palavras, a fim de não 
desvirtuar a cruz de Cristo.   
    
EVANGELHO Mt 4, 12-23 (forma longa)
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Mateus
Quando Jesus ouviu dizer que João 
Baptista fora preso, retirou-Se para a 
Galileia. Deixou Nazaré e foi habitar em 
Cafarnaum, terra à beira-mar, no território 
de Zabulão e Neftali. Assim se cumpria o 
que o profeta Isaías anunciara, ao dizer: 
“Terra de Zabulão e terra de Neftali, 
estrada do mar, além do Jordão, Galileia 
dos gentios: o povo que vivia nas trevas 
viu uma grande luz; para aqueles que 
habitavam na sombria região da morte, 
uma luz se levantou”. Desde então, Jesus 
começou a pregar: “Arrependei-vos, 
porque está próximo o reino dos Céus”. 
Caminhando ao longo do mar da Galileia, 
viu dois irmãos: Simão, chamado Pedro, e 
seu irmão André, que lançavam as redes 
ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes 
Jesus: “Vinde e segui-Me e farei de vós 
pescadores de homens”. Eles deixaram 
logo as redes e seguiram-n’O. Um pouco 
mais adiante, viu outros dois irmãos: 
Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, 
que estavam no barco, na companhia de 
seu pai Zebedeu, a consertar as redes. 
Jesus chamou-os e eles, deixando o barco 
e o pai, seguiram-n’O. Depois começou a 
percorrer toda a Galileia, ensinando nas 
sinagogas, proclamando o Evangelho 
do reino e curando todas as doenças e 
enfermidades entre o povo. 

REFLEXÃO
Domingo da Palavra de Deus é, a partir de 
agora, por iniciativa do Papa Francisco, 
na Carta Apostólica pela qual se institui o 

através de uma só mensagem que brota da 
Sagrada Escritura.

A indiferença como 
“a arte de evitar pessoas”
A reflexão não se aplica apenas aos grupos 
paroquiais. Antes disso possui um alcance 
individual. Como é que eu me situo na vida 
comunitária?
Há uma forma subreptícia de divisão que 
nem sempre temos presente no exame de 
consciência: eu não me meto com ninguém; 
cada um cuide da sua vida; não faço mal a 
ninguém; por mim está sempre bem… Sem 
darmos conta, são uma forma de promover 
«a arte de evitar pessoas», são afirmações 
que, pela indiferença, espelham a divisão, em 
nada promovem o acolhimento e a comunhão 
no seio da comunidade.
Não podemos assumir um estilo de vida 
anestesiado pela indiferença. “Quase sem 
nos dar conta, tornamo-nos incapazes de nos 
compadecer ao ouvir os clamores alheios, já 
não choramos à vista do drama dos outros, 
nem nos interessamos por cuidar deles, 
como se tudo fosse uma responsabilidade de 
outrem, que não nos incumbe” (EG 54).
Seguir Jesus Cristo é deixar o ambiente 
indiferente que nos rodeia para entrar no 
ambiente da palavra de Deus: conversão, 
mudança de atitudes, desafio a aperfeiçoar os 
comportamentos. 
Jesus Cristo anuncia o desejo de habitar 
em cada um de nós. Mas precisa da nossa 
resposta: abrir o coração, acolher a força 
transformadora da palavra divina.

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

Semear esperança
Acólitos
O serviço ao altar aproxima-nos da entrega 
de Jesus por nós. Para servir Jesus, os 

III Domingo comum

Continuar-se-á a dar particular destaque ao Círio pascal, com as 
palavras: “Chamados a segui-l’O”.
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“Vinde e Segui-me!”

primeiros discípulos tiveram que deixar 
para trás várias coisas. Nesse sentido, 
o acólito é chamado por Ele a segui-l’O 
de todo o coração. Que aspectos este 
ministério também exige que eu deixe 
para trás para melhor servir Jesus?

Leitores
Jesus chama os seus primeiros 
discípulos e começa a percorrer a 
Galileia, proclamando o Evangelho do 
Reino. Tal como Jesus, os leitores são 
convidados a proclamar a Palavra de 
Deus em todas as circunstâncias. De que 
forma a minha vida proclama aos outros 
a necessidade de arrependimento e de 
que o Reino de Deus está próximo?

Ministros Extraordinários 
da Comunhão
O serviço extraordinário da comunhão 
é ponto chave de união dos que estão 
mais longe, dos doentes, dos frágeis à 
sua comunidade paroquial. Que este 
gesto de união possa servir de exemplo 
para todos os cristãos separados e de 
costas voltadas uns para os outros. 
Como MEC, procurarei ir ao encontro 

de alguém atribulado, de forma a que 
esse encontro seja um sinal eucarístico, 
manifestando que o Reino de Deus está 
próximo.

Celebrar com esperança
Domingo da Palavra
O Papa Francisco estabeleceu que 
o “III Domingo do Tempo Comum 
seja dedicado à celebração, reflexão 
e divulgação da Palavra de Deus” 
(Papa Francisco, Aperuit illis, 3). As 
comunidades encontrarão a forma 
de viver este Domingo como um dia 
solene. Entretanto será importante 
que, na celebração eucarística, se 
possa entronizar o texto sagrado e 
usar o Evangeliário nas procissões e na 
proclamação do Evangelho, de modo a 
tornar evidente aos olhos da assembleia 
o valor normativo que a Palavra de Deus 
possui.

Homilia
. Com as palavras já prenunciadas 
por João Baptista (Mt 3,1-2), Jesus 
faz uma proclamação pragmática: 

“arrependei-vos, porque está próximo 
o reino dos Céus”. O anúncio traz 
consigo um apelo à conversão, ao 
arrependimento; isto é, à necessidade 
de abrir o coração para acolher a 
presença, a proximidade de Deus. 
A fonte é dom gratuito e amoroso 
de Deus: a nós compete-nos uma 
resposta: arrepender-nos. A frase 
condensa a experiência cristã: convite 
(“arrependei-vos”) e anúncio (“está 
próximo o reino dos Céus”).
. A proximidade de Deus, que Mateus 
se expressa como “reino dos Céus”, 
exige uma mudança de vida, um 
comportamento novo. Exemplo 
dessa mudança, dessa nova maneira 
de ser, é o que acontece em seguida 
com o chamamento/resposta dos 
primeiros discípulos. 
. A Boa Notícia abre a todos o 
caminho da conversão a Deus e da 
salvação, que se funda em Cristo 
morto na Cruz, e não em nenhuma 
ilusória confiança humana. O 
Senhor Jesus é o centro à volta do 
qual nos devemos congregar, como 
fazemos na Liturgia.

Oração Universal
Irmãos e irmãs: oremos a Deus, nosso 
Pai, que chamou o povo que andava 
nas trevas e quer iluminar toda a 
humanidade com a palavra de Cristo, 
dizendo, com toda a confiança:
R. Senhor, nós temos confiança em 
Vós.

1. Para que na nossa Arquidiocese e 
nas suas comunidades seja anunciado 
o apelo urgente da conversão ao 
Evangelho às pessoas do nosso 
tempo, oremos.

2. Para que os candidatos ao 
diaconado e ao presbiterado escutem 
a voz de Jesus Cristo e recebam a 
graça de virem a ser pescadores de 
homens, oremos.

3. Para que os movimentos de 
apostolado da caridade ajudem os 
que sofrem e vivem desanimados e 
os façam reencontrar a esperança, 
oremos.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Aproximai-vos do Senhor – F. Silva
— Preparação penitencial:  M. Simões
— Apresentação dos dons: Esplendor que vem de 
Deus – M. Faria
— Comunhão: Caminhando Jesus  – C. Silva
— Final: Fiz de ti a luz das nações – C. Silva

Eucologia
Orações presidenciais: Orações do III 
Domingo do Tempo Comum 
(Missal Romano, 397)
Prefácio: Prefácio dos Domingos do Tempo 
Comum (Missal Romano, 500)
Oração Eucarística: Oração Eucarística V/A 
(Missal Romano, 1158ss)

Viver na esperança
O Evangelho desafia-nos ao arrependimento, que nos 
leva a ficarmos mais próximos do Reino dos Céus e, 
por isso, nesta semana, devemos ser esperança junto 
dos outros, mostrando arrependimento por alguma 
razão que tenha levado à divisão ou que tenha causado 
prejuízo social e pessoal. 

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, João Pedro Quesado) 
Design: Romão Figueiredo · Multimédia: Ana Marques Pinheiro · Contacto: comunicacao@arquidiocese-braga.pt

“Precisamos de fazer da celebração 
eucarística um verdadeiro momento de 
encontro, onde os crentes sabem que são 
convocados pelo Espírito para celebrar 
juntos o mistério da morte e ressurreição 
do Senhor Jesus. Este subsídio pode 
atender a essas necessidades e, talvez, 
possa ajudar a tornar a celebração 
eucarística um momento solene para 
redescobrir a alegria de celebrar o 
mistério de nossa salvação como um 
povo crente.” Palavras de D. Rino 
Fisichella na apresentação do livro.

* Na entrega deste cupão. 
Campanha válida de 16 a 23 de Janeiro de 2020.

O Domingo da 
Palavra de Deus  

Conselho Pontifício para 
a promoção da Nova 

Evangelização

4,90€

10% 
Desconto

"Fé e Ciência: Fronteiras do 
Conhecimento" chegam ao Pio XII

Gavião organiza "IX Encontro de Reis"

A Pastoral da Cultura de Bra-
ga está a organizar, em parceria 
com o Museu Pio XII, a Facul-
dade de Filosofia e Ciências So-
ciais e a Faculdade de Teologia 
da UCP, um Seminário intitula-
do “Fé e Ciência: Fronteiras do 
Conhecimento”.
O seminário, dividido em qua-
tro sessões, contará com a pre-
sença de profissionais de áreas 
científicas diferentes. A pri-
meira sessão é já no dia 17 de 
Janeiro, com a intervenção 
do Físico e sacerdote Jesuíta, 
Bruno Nobre, que abordará a 
questão: “Pode a ciência ofere-
cer uma explicação última da 
realidade?”.
Na segunda sessão, a 31 de Ja-
neiro, o Químico e Professor na 
Faculdade de Ciências da Uni-
versidade do Porto, João Paiva, 
irá reflectir sobre o tema “Será 
possível conciliar a fé cristã e a 
teoria da evolução?”.

A paróquia de S. Tiago de Ga-
vião, no Arciprestado de Vila 
Nova de Famalicão, encontra-
-se a organizar o “IX Encontro 
de Reis”.
A iniciativa acontece no dia 
18 de Janeiro, pelas 21h00, na 
Igreja Paroquial de Gavião.
O “Grupo Coral Paroquial de 
Gavião”, o “Grupo Coral Juvenil 
de Gavião”, o “Grupo Coral Pa-
roquial de Cruz”, o “Grupo Coral 
Litúrgico de Requião”, o “Grupo 
Coral Juvenil de Requião” e o 
“Grupo Coral Assanes – Prado” 
são os “reis” convidados.

A terceira sessão, que se reali-
za no dia 14 de Fevereiro, é de-
dicada ao tema “Fé, Psiquiatria 
e Neurociência”, analisado pelo 
Médico Psiquiatra e professor 
António Palha.
A Teóloga e Professora da Fa-
culdade de Teologia da UCP, 
Isabel Varanda, convidada da 
última conferência agenda-
da para o dia 28 de Feverei-
ro, irá reflectir sobre “A fé cristã 
perante os desafios actuais da 
ciência”.
O Museu Pio XII acolherá as 
sessões deste Seminário, com 
hora marcada para as 21h00.
A participação é gratuita, mas 
implica uma inscrição onli-
ne obrigatória, disponível em 
www.arquidiocese-braga.pt/
culturaedialogo e www.face-
book.com/culturabraga.
Este seminário será ainda cre-
ditado como acção de formação 
para professores.

Agenda

AMARESAMARESENCONTROS VOCACIONAIS II 

25
jan

CENTRO PASTORAL 
CENTRO PASTORAL DA ARQUIDIOCESE
DA ARQUIDIOCESEFORMAÇÃO SALAMA! PARA VOLUNTÁRIOS MISSIONÁRIOS

18
jan

BIBLIOTECA 
BIBLIOTECA LÚCIO CRAVEIRO DA SILVA

LÚCIO CRAVEIRO DA SILVABRAGA POR UM OLHAR21H30

24
jan

18
jan17 -


