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Breves

Papa lamenta morte do 
cardeal Monsengwo, 
arcebispo emérito de 
Kinshasa
O Papa lamentou terça-feira a morte do car-
deal Laurent Monsengwo, arcebispo emérito de 
Kinshasa, que faleceu no domingo aos 82 anos 
de idade, falando num homem de “coragem e 
determinação”.
“Peço ao Pai de toda misericórdia que acolha na 
sua paz e na sua luz este exegeta, este homem de 
ciência, este grande homem espiritual e este pas-
tor intensamente dedicado ao serviço da Igreja, 
onde quer que tenha sido chamado”, refere a men-
sagem enviada ao atual arcebispo de Kinshasa, na 
República Democrática do Congo, cardeal Fridolin 
Ambongo Besungu.
D. Laurent Monsengwo, um dos membros do Con-
selho de Cardeais criado por Francisco em 2013, 
faleceu na França.

Bispos cubanos pedem fim 
dos confrontos mas dizem 
que “imobilidade” não resolve 
problemas
Os bispos católicos de Cuba reagiram às manifes-
tações que levaram milhares de pessoas às ruas, 
contra a escassez de alimentos e medicamentos, 
pedindo o fim dos confrontos e criticando a “imo-
bilidade” que prolonga os problemas.
“Neste momento, como pastores, preocupamo-
-nos que a resposta a essas reivindicações seja a 
imobilidade que contribui para dar continuidade 
aos problemas, sem resolvê-los. Não só vemos 
que as situações pioram, mas também que ca-
minhamos para uma rigidez e endurecimento de 
posições que podem gerar respostas negativas, 
com consequências imprevisíveis que nos preju-
dicariam a todos”, afirma o episcopado cubano.
Os cubanos estão, desde domingo, a sair à rua 
em manifestações com reivindicações que gritam 
“Temos fome”, “Liberdade” e “Abaixo a Ditadura”, 
por causa da crise económica, que agravou a es-
cassez de alimentos e medicamentos, e obrigou 
o governo a cortar a eletricidade durante várias 
horas por dia.

opinião

Madrasta

Carla rodrigues
Advogada

Desde crianças que 
ouvimos histórias de 
encantar. Em todas 
há uma jovem ino-

cente, pura e de uma bon-
dade sem fim. A mais bonita 
do reino e, geralmente, órfã 
de mãe. São histórias que fa-
lam de amor, de príncipes e 
princesas, da vitória do bem 
sobre o mal e de finais feli-
zes. Histórias que terminam 
com o célebre e tão desejado 
“foram felizes para sempre”. 
A par da bondade, elemen-
to chave de qualquer história 
com sucesso, todo o conto de 
fadas tem a componente da 
maldade, a vilã personifica-
da pela madrasta sempre que 
esta personagem faz parte do 
enredo. Em todas as histórias 
a madrasta é retratada como 
a bruxa má, como alguém 
que quer infernizar a vida da 
enteada. Desde envenenar a 
Branca de Neve com a maça 
ou escravizar a Cinderela em 
benefício das suas terríveis 
filhas, todo o mal era condu-
zido pela mão cruel e impie-
dosa da madrasta. 

Nos tradicionais contos 
de fadas não há divórcios, 
há poucas mães e, quando 
há uma madrasta, é sempre, 
mas sempre, má, ciumen-
ta, invejosa, cruel, sem qual-
quer pingo de empatia ou 
compaixão. E sem lhes atri-
buir, obviamente, a respon-
sabilidade pelas más madras-
tas, estes contos reforçaram 
a imagem negativa da ma-
drasta, a que se alia o recur-
so a alguns ditados popula-
res e expressões como “vida 
madrasta” e “sorte madrasta, 
usadas sempre com sentido 
pejorativo. Mas, correspon-
derá este retrato à realidade 
dos nossos dias?

Em pleno século XXI, as 
realidades sociais e familia-
res alteraram-se de forma vi-

sível e indiscutível. Os divór-
cios multiplicaram-se, pas-
sando os até então cônjuges a 
refazerem as suas vidas amo-
rosas ao lado de novos com-
panheiros, deixando de ser 
uma raridade a presença da 
madrasta e do padrasto, pa-
ra passar a fazer parte do dia-
-a-dia de muitos lares e, na 
maioria dos casos, em clima 
de carinho, amizade e cum-
plicidade. A verdade é que as 
madrastas da vida real não 
têm nada a ver com as ma-
drastas das páginas coloridas 
dos livros de encantar. Não 
significa isto que todas as 
madrastas são boas. Vão exis-
tir sempre pessoas terríveis, 
maldosas e mal formadas e 
algumas delas são madrastas. 

Li recentemente que num 
artigo que não há divórcios 
fáceis. É verdade, não há di-
vórcios fáceis. Há todo um 
projecto de vida em comum 
que fracassou. Há toda uma 
desilusão, mágoa e tristeza 
a necessitar de uma gestão 
cuidadosa. Há todo um gru-
po de amigos que se perde. 
Há todo um silêncio que é 
preciso mastigar, sem pres-
sa e sem urgência desmedi-
da em chegar ao amanhã. Há 
todo um processo de luto a 
percorrer. E os filhos, quan-

do os há, sentem esta perda, 
sentem este luto, sentem es-
ta dor. Quando surge um di-
vórcio surge também a pos-
sibilidade de novos amores, 
surge a madrasta e o padras-
to, pessoas que dividem o 
tempo, a atenção, a mesa e a 
cama do pai e da mãe. Mas, 
maioritariamente, são pes-
soas que vieram por bem, 
são pessoas que têm de ca-
minhar com pezinhos de lã 
num território sensível e de-
licado como é a vida e o co-
ração de um enteado. É pre-
ciso dar tempo e espaço, é 
preciso conquistar e deixar 
ser conquistado, é preciso 
não raras vezes cuidar e res-
taurar a relação entre pais e 
filhos, de forma discreta e 
paciente. 

Recorrendo às palavras de 
Laurinda Alves, “Há madras-
tas fabulosas. Mulheres de 
todas as gerações e condições 
que amam os seus enteados e 
os tratam tão bem ou melhor 
que as próprias mães. Se as-
sim é, então que palavra de-
veria ser usada para as no-
mear? Como deveriam ser 
chamadas as madrastas boas? 
Não faço ideia nenhuma e 
gostava de inventar uma pa-
lavra, mas não me ocorre na-
da. Tenho pena”.
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Papa francisco

11 DE JULHO 2021 · Nesses dias de in-
ternação no hospital, experimentei 
quanto é importante um bom servi-
ço de saúde, acessível a todos. Não se 
pode perder este bem precioso, para o 
qual é preciso o empenho de todos.

14 DE JULHO 2021 · Agradeço a todos 
que estiveram próximos de mim com 
a oração e o carinho durante os dias 
de hospitalização. Não nos esque-
çamos de rezar pelos doentes e por 
aqueles que os assistem.

Papa Francisco

Francisco regressou 
ontem ao Vaticano
Francisco, que esteve internado 10 dias após uma 
operação aos intestinos, regressou esta quarta-
-feira ao Vaticano. O Papa foi visto de manhã a 
deixar o Hospital Agostino Gemelli, em Roma, 
de carro, informação avançada pela Associated 
Press e pelo jornal «Avvenire», da Conferência 
Episcopal Italiana.
O pontífice, com 84 anos, foi submetido a 4 de 
Julho a uma cirurgia devido a “uma estenose di-
verticular grave com sinais de diverticulite”, na 
qual parte do intestino foi removida. A cirurgia 
estava previamente planeada e exigiu anestesia 
geral.
O Papa visitou várias partes do Hospital Agosti-
no Gemelli durante a recuperação, tendo passa-
do pelo serviço de oncologia pediátrica na terça-
-feira depois de já o ter feito no domingo, antes 
da oração do ângelus, após a qual cumprimentou 
os pacientes internados no mesmo andar, con-
versou com a equipa médica e de enfermagem e 
celebrou missa na capela privada com o pessoal 
que o assiste diariamente.
Francisco terá mais semanas para recuperar an-
tes do regresso das audiências semanais – que 
não decorrem em Julho – e de voltar a viajar em 
Setembro, mês no qual visitará a Hungria e a Es-
lováquia. Em Novembro vai estar presente na 
COP26, a conferência deste ano das Nações Uni-
das sobre as alterações climáticas, que vai ter lu-
gar em Glasgow, na Escócia.

opinião

A maior medalha

Paulo Aido
Fundação AIS

Morreu na segunda-
-feira, dia 5 de Ju-
lho, numa cama do 
hospital da Sagrada 

Família em Bombaim, na Ín-
dia, depois de uma vida a lu-
tar pelas populações tribais. 
Morreu no hospital mas es-
tava preso. A enfermaria era 
apenas a nova cela depois de 
as autoridades o terem acu-
sado de terrorismo. 

O Padre Stan Swamy, je-
suíta, morreu aos 84 anos de 
idade, depois de uma vida a 
lutar pelos povos tribais, pelos 
‘dalits’, pelas populações ig-
noradas e desprezadas, pelos 
mais miseráveis, os que são 
como que invisíveis aos olhos 
da sociedade. O Padre Stan 
foi um defensor destemido 
dos pobres, foi, seguramente, 

um sacerdote inspirador. Acu-
sado de terrorismo pelas au-
toridades, apesar do reconhe-
cimento internacional do seu 
trabalho como activista dos 
direitos humanos, nomeada-
mente dos povos indígenas, 
o Padre Stan Swamy estava 
preso desde 8 de Outubro do 
ano passado, tendo o seu es-
tado clínico merecido desde 
o primeiro momento enor-
me preocupação por parte 
de amigos e familiares. O es-
tado de saúde deste sacerdo-
te jesuíta vinha a deteriorar-
-se nas últimas semanas, de-
pois de ter contraído na pri-
são o Covid-19, o que levou as 
autoridades a autorizarem o 
seu internamento hospitalar 
a 28 de Maio, mas negando-
-lhe, sempre, a libertação sob 
fiança. Como se ele pudesse 
fugir, como se ele quisesse fu-
gir. Morreu na segunda-feira, 
5 de Julho.

Continuar o seu trabalho

Para as autoridades, o Pa-
dre Stan era um criminoso. 
Para as populações tribais, 
que defendeu toda a vida 
com notável energia, era um 
amigo. Era “o amigo”. Quem 

o conheceu, quem privou 
com ele, fala de uma pessoa 
excepcional, de um gigante 
da solidariedade, de um ver-
dadeiro herói. As autoridades 
indianas prenderam-no ten-
tando sufocar a sua voz, mas 
nunca como agora se falou 
tanto deste sacerdote de as-
pecto frágil e sorriso bondo-
so que se enamorou dos mais 
pobres dos pobres da Índia. A 
melhor maneira de o home-
nagearmos é procurar pros-
seguir com o seu trabalho, é 
procurar continuar a ajudar 
as populações tribais, os ‘da-
lits’, os que são invisíveis aos 
olhos da sociedade indiana. A 
ignóbil prisão do Padre Stan 
foi a maior medalha que as 
autoridades indianas lhe po-
diam ter dado. Honrar a me-
mória deste sacerdote é con-
tinuar com a sua obra. Para 
a Fundação AIS isso é indis-
cutível. O mundo precisa de 
muitos padres assim, cheios 
do desejo apenas de servir 
os mais pobres, aqueles que 
a sociedade ignora, mesmo 
que, para isso, tenham de 
correr riscos e possam até ser 
acusados das maiores menti-
ras, possam até ser colocados 
atrás das grades. 
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ORDENAÇÕES

O que queres ser quando fores grande? Em criança, era uma pergun-
ta que me faziam com frequência... A verdade é que até aos meus 
14 anos, a resposta a esta questão não era: “quero ser padre!” Como 
qualquer criança tinha os meus sonhos e o sacerdócio não fazia par-
te da lista... Contudo, após estes anos, é interessante olhar para trás e 
perceber que a nossa vida é um belo caminho cheio de surpresas... 
Curiosamente, o despertar para o sacerdócio, surge precisamente no 
contexto de um grupo de amigos do ensino básico... Um colega que-
ria participar nos encontros de pré-seminário, mas, não querendo ir 
sozinho, lançou o desafio ao grupo... Para mim este convite foi como 
que uma porta que se abriu... Apesar de não ter levantado logo esta 
hipótese para mim, foi um processo que se foi amadurecendo... Por 
isso, quando olho para a história da minha descoberta vocacional, 
posso dizer que que Deus me chamou e continua a chamar a partir 
dos lugares e dos encontros mais simples da minha vida. 
Efetivamente, a entrada para o seminário menor, que frequentei en-
tre o 9º ano e o 12º, permitiu-me colocar questões e abrir novas por-
tas. Não foi um tempo para resolver a minha questão vocacional, 
mas para aprender a colocar bem as questões. Depois, o tempo de 
seminário maior, permitiu-me um maior aprofundamento do signifi-
cado do sacerdócio, e ajudou-me a perceber o que significa ser pa-
dre para mim.... É certo que este tempo de discernimento foi marca-
do por algumas dificuldades, mas acima de tudo muitas alegrias. 
Agora, ao aproximar-me da ordenação presbiteral, recordo as pala-
vras do poeta António Machado: “Caminhantes, são teus rastos o ca-
minho e nada mais; caminhante não há caminho, faz-se caminho ao 
andar”. A descoberta da minha vocação tem sido este caminho onde 
cada pequena meta se torna novo ponto de partida! É nesta perspe-
tiva que encaro este passo para o sacerdócio. É meta porque é o cul-
minar de um percurso, mas acima de tudo, é novo ponto de partida 
para a missão que me espera.  

PAULO 
ANTÓNIO 
MARQUES 
PEREIRA 

24 anos

Estágio Pastoral:
São Martinho 

de Brufe e Sto. Adrião, 

Vila Nova de Famalicão

Natural da Paróquia 
de Santa Marinha 
de Covide 

"ATÉ AS AVES DO CÉU 
ENCONTRAM ABRIGO, 
E AS ANDORINHAS UM 
NINHO PARA OS SEUS 
FILHOS" (SL 84, 4)
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A nossa vida pode ser vista como uma grande aventura, cuja 
descoberta de sentido se relaciona com a nossa capacida-
de de encontrar um abrigo, um refúgio, um acolhimento por 
parte de alguém, em suma, com a nossa capacidade de criar 
confiança e intimidade na relação com alguém. Fazendo uma 
releitura do meu percurso, percebo que não há melhor abri-
go que possamos encontrar, do que na casa do Pai! Na verda-
de, toda a criação está e estará nas “mãos” de Deus.
Talvez tenha demorado um pouco a perceber, na minha vi-
da, que este Pai nos chama a todos para uma missão concre-
ta.  Apesar disso, não deixei de procurar Deus, seja nos vários 
ofícios que realizei, seja nos estudos que me propus a fazer: 
para além da Teologia, já estudei Sociologia, Gestão, Geogra-
fia; já procurei Deus no serviço da causa pública; já procurei 
Deus no teatro, e tudo o mais.
Paulatinamente, fui percebendo que me ia aproximando de 
Deus, quanto mais próximo me conseguisse fazer de outras 
pessoas. E reconheço que Deus se fez próximo de mim atra-
vés rostos muito concretos, por mais resistente que eu pu-
desse ser.
Por isso, neste momento, o maior sentimento é de gratidão 
a Deus, pelo dom da minha vida, mas também pelo dom de 
tantas vidas: família, amigos, pároco, formadores, catequis-
tas, etc., que me ajudaram a encontrar este abrigo, apesar de 
tantas fragilidades, quedas e caminhos mal percorridos. É im-
pressionante as maravilhas que Deus faz das nossas misérias!
Nesse sentido, apesar das dúvidas que fazem parte de qual-
quer vida, foi com um profundo desejo de me deixar acolher 
por Deus que, em 2014, decidi propor-me a fazer um cami-
nho de discernimento no Seminário Conciliar de Braga. Hoje, 
revejo-me alegremente, nas palavras de Daniel Faria: “Naqui-
lo que não fui vim encontrar-me / E sempre que te vi reco-
mecei” (Daniel Faria)

“Servo meu, obedece!
Para te servir, Senhor.
Diz claramente: alguma vez pudeste ver-me?
Nunca, Senhor. Tu sempre te ocultas atrás da nuvem.
Como sabes então que estou presente?
Senhor, a nuvem que te oculta é a que te assinala.” 
(Carlos Poças Falcão)
Chamo-me Miguel Rodrigues, tenho 25 anos e sou natural da pa-
róquia de S. João Baptista de Nogueira, arciprestado de Braga. 
Na vocação, como na vida, verifica-se a tentação de querer ver 
tudo clara e distintamente, saber dizer a certeza do que nos ha-
bita como garante de uma resposta adequada. As dúvidas e os 
receios pairam como nuvens que, aparentemente, escurecem de 
modo pejorativo as nossas decisões.
Não obstante, a riqueza de um caminho vocacional, em particu-
lar para o sacerdócio ministerial, pode realizar-se no facto destes 
mesmos receios e anseios se revelarem como oportunidades no 
reconhecimento da ação de Deus. A nuvem que parece escu-
recer, afinal também permite libertar o olhar do excesso de luz 
que, por vezes, ofusca e encandeia, concedendo, ainda, a sombra 
e a frescura necessária para que o caminho não deixe de auscul-
tar o rasto do rumor divino. 
A nuvem abre à sombra da interioridade, capaz de revelar sen-
tidos mais profundos da existência, de uma generosidade a flo-
rir sem porquê, ocultando e assinalando. E assim, vários anos de 
formação no Pré-Seminário, no Seminário Conciliar de Braga e, 
mais recentemente, na paróquia de S. João Baptista de Vila do 
Conde, foram congregando e agindo no meu interior para este 
sentido de uma graça transbordante entre o visível e o invisível.
Viver a vocação com um olhar e coração que se sabe compade-
cer perante os sinais do amor de Deus, afigurou-se como o de-
safio mais premente do rumo até aqui realizado, envolvendo o 
mistério para o transparecer, renovando-se, agora, para o futuro 
do ministério sacerdotal na busca incessante por um abrigo no 
santuário do Senhor.

PEDRO 
JOAQUIM 
ANTUNES

JORGE 
MIGUEL 
FERREIRA 
RODRIGUES

Natural da Paróquia 
de Santa Maria de Bouro  

34 anos

Estágio Pastoral:
Santa Eulália de Balasar, 

Vila do Conde/Póvoa de 

Varzim

25 anos

Estágio Pastoral:
São João Baptista de 

Vila do Conde, Vila do 

Conde/Póvoa de Varzim
Natural da Paróquia de 
São João Baptista de Nogueira
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LITURGIA da palavra

LEITURA I 2 Reis 4, 42-44
Leitura do Segundo Livro dos Reis
Naqueles dias, veio um homem da 
povoação de Baal-Salisa e trouxe a 
Eliseu, o homem de Deus, pão feito 
com os primeiros frutos da colheita. 
Eram vinte pães de cevada e trigo 
novo no seu alforge. Eliseu disse: 
“Dá-os a comer a essa gente”. O 
servo respondeu: “Como posso com 
isto dar de comer a cem pessoas?”. 
Eliseu insistiu: “Dá-os a comer a essa 
gente, porque assim fala o Senhor: 
«Comerão e ainda há-de sobrar»”. 
Deu-lhos e eles comeram, e ainda 
sobrou, segundo a palavra do Senhor.       
    
Salmo responsorial
Salmo 144 (145), 10-11.15-16.17-18 (R. cf. 
16)  
Refrão: Abris, Senhor, as vossas mãos 
e saciais a nossa fome.  

LEITURA II Ef 4, 1-6
Leitura da Epístola 
do apóstolo São Paulo aos Efésios
Irmãos: Eu, prisioneiro pela causa 
do Senhor, recomendo-vos que vos 
comporteis segundo a maneira de 
viver a que fostes chamados: procedei 
com toda a humildade, mansidão 
e paciência; suportai-vos uns aos 
outros com caridade; empenhai-vos 
em manter a unidade de espírito pelo 
vínculo da paz. Há um só Corpo e um 
só Espírito, como há uma só esperança 
na vida a que fostes chamados. Há um 
só Senhor, uma só fé, um só Baptismo. 
Há um só Deus e Pai de todos, que está 
acima de todos, actua em todos e em 
todos Se encontra. 

“Este é, na verdade, o Profeta que estava para vir ao mundo”

itinerário

bíblicos propostos para o Décimo Sétimo 
Domingo (Ano B) despertam em nós o 
desejo de celebrar esse «alimento».

“Deu graças e distribuiu-os”
Hoje, iniciamos a proclamação do sexto 
capítulo do Evangelho segundo João, uma 
catequese sobre a eucaristia, pão da vida, 
que começa com o sinal da multiplicação 
dos pães e dos peixes, em conexão bíblica 
com o gesto de Eliseu (descrito na primeira 
leitura).
Os verbos usados fazem um perfeito 
paralelismo com os gestos da Última Ceia 
que, segundo a tradição da Igreja, marca a 
instituição da eucaristia: no relato, “tomou 
os pães, deu graças e distribuiu-os”; na 
eucaristia, sucedem-se os mesmos passos 
de tomar o pão, pronunciar a bênção, partir 
e repartir o pão.
A bênção e o gesto de distribuir o pão 
convertem-se em bênção e gesto 
proféticos e salvíficos. “Em ambos os 
gestos temos esse acontecimento pascal 
de libertar, reunir, salvar, alimentar, curar, 
perdoar, vivificar” (Equipa Pastoral 
Claretiana). Esse é, por certo, o propósito 
deste episódio relatado no Evangelho.
Começamos também hoje uma série 
sobre a eucaristia, pão da vida. O ponto de 
partida é a comida partilhada. A reflexão, 
desenvolvida a partir deste contexto de 
refeição, remete para o banquete celestial, 
passa pelo sacramento da caridade, visita a 
escola de Maria e termina com uma escolha 
que somos chamados a fazer: ficar com 
Jesus Cristo ou ir embora.
A comunidade cristã, em cada domingo, 
faz memória deste acontecimento profético 
e salvífico. “Por um pedaço de pão e um 
pouquinho de vinho, / Deus se tornou 
refeição e se fez o caminho”, diz parte de 
uma canção do padre Zezinho. Precisamos 
de acolher a eucaristia, mais do que 
rotineiro ritual ou acto de devoção, como 
uma refeição profética e salvífica, que 
alimenta a nossa fé e a todos nos implica no 
concreto da vida.

EVANGELHO Jo 6, 1-15 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São João 
Naquele tempo, Jesus partiu para o outro 
lado do mar da Galileia, ou de Tiberíades. 
Seguia-O numerosa multidão, por ver os 
milagres que Ele realizava nos doentes. 
Jesus subiu a um monte e sentou-Se aí 
com os seus discípulos. Estava próxima a 
Páscoa, a festa dos judeus. Erguendo os 
olhos e vendo que uma grande multidão 
vinha ao seu encontro, Jesus disse a 
Filipe: “Onde havemos de comprar pão 
para lhes dar de comer?”. Dizia isto para 
o experimentar, pois Ele bem sabia o que 
ia fazer. Respondeu-Lhe Filipe: “Duzentos 
denários de pão não chegam para dar um 
bocadinho a cada um”. Disse-Lhe um dos 
discípulos, André, irmão de Simão Pedro: 
“Está aqui um rapazito que tem cinco 
pães de cevada e dois peixes. Mas que é 
isso para tanta gente?”. Jesus respondeu: 
“Mandai-os sentar”. Havia muita erva 
naquele lugar e os homens sentaram-se 
em número de uns cinco mil. Então, Jesus 
tomou os pães, deu graças e distribuiu-
os aos que estavam sentados, fazendo o 
mesmo com os peixes; e comeram quanto 
quiseram. Quando ficaram saciados, Jesus 
disse aos discípulos: “Recolhei os bocados 
que sobraram, para que nada se perca”. 
Recolheram-nos e encheram doze cestos 
com os bocados dos cinco pães de cevada 
que sobraram aos que tinham comido. 
Quando viram o milagre que Jesus fizera, 
aqueles homens começaram a dizer: “Este 
é, na verdade, o Profeta que estava para vir 
ao mundo”. Mas Jesus, sabendo que viriam 
buscá-l’O para O fazerem rei, retirou-Se 
novamente, sozinho, para o monte.  

REFLEXÃO
 
Na eucaristia, Deus oferece-nos o duplo 
alimento da Palavra (Liturgia da Palavra) 
e do Pão (Liturgia Eucarística). Os textos 

A eucaristia é uma refeição que visa a 
transformação da nossa vida. A condivisão 
da refeição torna-se um testemunho de 
fraternidade: partilhar a mesma comida é 
participar da mesma vida; e quem participa 
da mesma vida é irmã/ão. Talvez por causa 
de preceitos e moralismos, alguns ainda 
não perceberam que a eucaristia é uma 
refeição!

Uma refeição
A refeição constitui uma parte essencial 
da fé cristã, mistério celebrado e vivido. 
Há quem diga que o cristianismo é uma 
questão de comida.
Pensemos no acto de comer relacionado 
com um «vazio» que todos precisamos de 
preencher. “Tenho o estômago vazio” – é 
frase usada para expressar a necessidade. 
Há também outros «vazios», outras 
fomes e sedes que precisamos de saciar: 
carinho e afecto, companhia e amizade, 
reconhecimento e amor, alegria e vida.
A eucaristia é o cumprimento da promessa 
feita por Jesus Cristo de saciar a nossa 
fome e sede, preencher todos os nossos 
vazios. É esse alimento que nutre a nossa 
vida e nos permite caminhar com vigor nas 
múltiplas vivências do quotidiano. Por isso, 
a eucaristia ou se come, ou não é eucaristia!

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

Semear caridade
Acólitos
“Está aqui um rapazito que tem cinco pães 
de cevada e dois peixes. Mas que é isso 
para tanta gente?” Esta frase do Evangelho 
poderia estar em descritivo de uma 
imagem dos acólitos trazendo ao altar os 
dons. De facto, o que é aquilo que o acólito 
traz ao altar comparado com aquilo que a 
multidão recebe na Comunhão?! Um nada 
de farinha e vinho são levados ao altar 
solenemente porque se tornarão o Corpo 
de Cristo.

XVII Domingo comum

Diante do altar e diante do ambão poderemos colocar o monograma de 
Cristo (P e X sobrepostos).
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“Este é, na verdade, o Profeta que estava para vir ao mundo”

Leitores
Muitas vezes, pensamos que, para 
alimentar a fé dos fiéis, são precisas muitas 
palavras e, diante de uma leitura breve e, 
aparentemente, pouco substancial temos a 
tentação de pensar: “Como posso com isto 
dar de comer a cem pessoas?” Esquecemo-
nos que, se o leitor semeia a Palavra, é Deus 
quem a faz crescer e multiplicar. A missão 
do leitor é a de semear o melhor possível 
cada sílaba do texto: o Senhor multiplicará.

Ministros Extraordinários 
da Comunhão
“Recolhei os bocados que sobraram, para 
que nada se perca”. Esta ordem de Jesus 
deve ter sido recebida com estranheza: 
“Então quem é capaz de multiplicar o 
pão está a preocupar-se com os restos?!” 
Todavia, esta indicação de Jesus era já um 
prenúncio do cuidado que os ministros 
do altar deveriam ter com a reserva 
eucarística. O MEC deve também ter 
esse cuidado que nada se perca do dom 
recebido gratuitamente.

Músicos
O bom mestre de coro é aquele que 
consegue fazer muito partindo de pouco. É 
fácil obter um bom resultado sonoro de um 

coro profissional, seja qual for o reportório; 
o engenho está em, partindo de uma 
matéria-prima modesta, desmultiplicar 
as capacidades dos coralistas e escolher 
um reportório que permita isso. Todavia, 
a melhor forma de multiplicar é pôr a 
assembleia a cantar com o coro, ficando 
todos saciados.

Celebrar em comunidade
Homilia
1. A multiplicação dos pães, que inicia 
a leitura contínua ao longo de cinco 
domingos do capítulo 6 de S. João, 
reforça claramente que sem partilha não 
há milagre. Aliás, talvez mais admirável 
que a divisão dos pães e dos peixes em 
si mesma, seja a abertura dos olhos dos 
discípulos à gratuidade e à condivisão. 
Talvez seja este o grande milagre.  
2. O Evangelho anota o “olhar” de Jesus que 
vê e se antecipa. Um olhar que “primeireia”, 
isto é, toma a iniciativa. Vê a multidão que 
vem ao seu encontro, mas também vê a 
oportunidade de “abrir os olhos” a Filipe e 
aos demais apóstolos para a gratuidade. 
3. É indiscutível o teor eucarístico deste 
relato do Evangelho. Participar na 

Eucaristia é tomar parte de Cristo, o 
Pão Vivo descido do Céu. Todavia, esta 
participação não se encerra no templo e 
na assembleia reunida, mas prolonga-
se na vida: o pão partido, repartido e 
partilhado sobre o altar deve levar-nos 
a viver com os olhos abertos, o coração 
desperto e as mãos estendidas para 
ajudar todos os irmãos que Deus nos 
deu. 

Oração Universal
Irmãos e irmãs: oremos com fé a Deus 
Pai por intermédio de Jesus Cristo, nosso 
Salvador, pelas necessidades de todas as 
pessoas, dizendo, cheios de confiança:
R. Abençoai, Senhor, o vosso povo.

1. Pelo nosso arcebispo, pelos presbíteros 
e diáconos, pelos acólitos, leitores e 
catequistas e pelos fiéis que servem a 
Igreja, oremos.

2. Pelo progresso espiritual de todos os 
povos, pelo desenvolvimento material 
dos cidadãos e pela justa distribuição das 
riquezas, oremos.

3. Pelos avós e pelos idosos, pelos que 
têm apoio das suas famílias, pelos que 

estão institucionalizados e pelos que estão 
sozinhos e abandonados, oremos.

4. Pelos que têm fome de pão e de 
esperança, pelos que repartem os seus 
bens com os mais pobres e pelos que 
estendem a mão aos que caíram, oremos.

5. Pelos que estão a sofrer pela sua fé, 
pelos que se empenham em viver em paz 
com todos, pelos presos, pelos doentes e 
pelos defuntos, oremos.

6. Por todos nós que escutámos a 
Palavra, por aqueles que vão comungar 
o Pão da vida e pelos defuntos da nossa 
comunidade, oremos.

Deus de infinita bondade, que abris as 
vossas mãos e saciais a nossa fome, fazei-
nos repartir, com quem o não tem, o pão 
que sobeja em nossas mesas. Por Cristo, 
Senhor nosso.
R. Ámen.

Sugestão de cânticos
– Entrada: Deus vive na Sua morada santa  – F. Santos
– Apresentação dos dons: Sois Jesus, o meu Deus – M. Borda
– Comunhão: Formamos um só corpo – C. Silva
– Pós-Comunhão: Dêmos graças ao Senhor – A. Cartageno
– Final: Vamos em paz e alegria – Az. Oliveira

Eucologia
Orações presidenciais: Orações próprias 
do XVII Domingo do Tempo Comum (Missal 
Romano, 411)
Prefácio: Prefácio dos Domingos do Tempo 
Comum X (Missal Romano, 485)
Oração Eucarística: Oração Eucarística III 
(Missal Romano, 529ss)

Sair em missão de amar
Não temos modo nem maneira para acabar com 
a fome em todo o mundo. Mas podemos ajudar 
a matar a fome a alguém em concreto, a quem a 
pandemia agravou as condições de vida. Ergamos 
os olhos (e não empinemos o nariz) para ver alguém 
que precisa da nossa ajuda. 

A versão completa do subsídio litúrgico encontra-se
disponível em www.arquidiocese-braga.pt/liturgia/
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Neste livro, o presidente da 
Fraternidade de Comunhão 
e Libertação, um dos mais 
conhecidos movimentos da 
Igreja Católica, enfrenta uma das 
perguntas mais difundidas neste 
tempo dominado pela incerteza: 
“Há esperança?”. O impacto com 
a dureza da realidade fez vir ao 
de cima toda a nossa necessidade 
humana.

Há esperança? 
Julián Carrón

7,5€

Compre online em 
www.livrariadm.pt

Cripta do Sameiro recebe 
ordenações presbiterais 
a 18 de Julho

Famalicão celebra 
Nossa Senhora do Carmo no dia 18

Três diáconos vão ser ordenados 
sacerdotes este domingo, dia 18, 
na Cripta do Santuário do Samei-
ro. D. Jorge Ortiga, o Arcebispo 
de Braga, irá presidir à celebra-
ção, que tem início às 15h30.
Os diáconos Jorge Miguel Fer-
reira Rodrigues, Paulo António 
Marques Pereira e Pedro Joa-
quim Antunes serão ordenados 
sacerdotes numa eucaristia que 
começa às 15h30. A presença na 
Cripta do Santuário do Sameiro 
estará limitada aos convidados, 
mas haverá transmissão da ce-
lebração nas páginas da Arqui-
diocese de Braga e do Diário do 
Minho.
O diácono Jorge Miguel Ferreira 
Rodrigues é oriundo da paróquia 
de S. João Baptista de Noguei-
ra, no arciprestado de Braga; o 
diácono Paulo António Marques 

Tem lugar no próximo domin-
go, dia 18 de Julho, a peregrina-
ção ao Santuário de Nossa Se-
nhora do Carmo, na paróquia de 
Lemenhe. 
O andor de Nossa Senhora do 
Carmo sai da Igreja Paroquial 
de Lemenhe às 10h de domin-
go, transportado por uma via-
tura dos Bombeiros Voluntários 
Famalicenses. Às 10h30, é hora 
da eucaristia presidida pelo ar-
cebispo D. Jorge Ortiga.
Para as 18 horas está marcada 
uma oração do terço e sermão, 

Pereira vem da paróquia de San-
ta Marinha de Covide, no arci-
prestado de Terras de Bouro; e o 
diácono Pedro Joaquim Antu-
nes é da paróquia de Santa Ma-
ria de Bouro, do arciprestado de 
Amares.

seguindo-se a imposição do 
Escapulário de Nossa Senhora 
do Carmo a quem o desejar.
Desde o dia 9 que se reza, dia-
riamente, a Novena de Nossa 
Senhora do Carmo. O final da 
novena, no dia 16, é marcado 
por uma procissão com velas 
também no recinto do Santuá-
rio que começa às 21h só com o 
andor e imagem, seguindo de-
pois para a igreja paroquial.
Já no sábado, dia 17, haverá 
confissões entre as 9h e as 11h 
na igreja paroquial.

Agenda

MUSEU D. DIOGO DE SOUSA

MUSEU D. DIOGO DE SOUSAENCONTROS NO MUSEU: O MUNDO DOS MORTOS15H30

15
jul

MUSEU D. DIOGO DE SOUSA

MUSEU D. DIOGO DE SOUSASÁBADOS NO MUSEU – O DIA EM QUE ESCAVEI O MEU TESOURO10H30

17
jul

CCVF - CENTRO CULTURAL 
CCVF - CENTRO CULTURAL 

VILA FLOR (GUIMARÃES)
VILA FLOR (GUIMARÃES)

OFICINA DOS 
DISPARATES

16
jul


