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 "É CADA VEZ
 MAIS URGENTE O 
 COMPROMISSO  
 COM A PAZ" 
 JOÃO NOGUEIRA 
 PRESIDENTE DA DIRECÇÃO DA CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE BRAGA 
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DIA EUROPEU PARA A PROTECÇÃO 
DAS CRIANÇAS CONTRA A EXPLORAÇÃO 
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Abusos sexuais 
(ou quebrar o silêncio)

Carla Rodrigues
advogada

Hoje, dia 18 de Novembro, do ano 2021, em pleno sécu-
lo XXI, celebra-se o Dia Europeu para a Protecção das 
Crianças Contra a Exploração Sexual e Abuso Sexual. Não 
era suposto haver este dia. Não era suposto falarmos de 

violência sobre as nossas crianças. Não era suposto haver agres-
sores, bárbaros, impiedosos, que não se inibem de explorar, vio-
lentar, maltratar, violar e traumatizar, para toda a vida, as nossas 
crianças. Não era suposto. Mas os números não enganam: na Eu-
ropa, uma em cada cinco crianças é, foi ou será vítima de violên-
cia sexual. As histórias que nos chegam (denunciadas, maioritaria-
mente, já em idade adulta) não deixam margem para dúvidas. Os 
traumas, as dores, a tristeza no olhar, as palavras sofridas e entre-
cortadas não são ficção. São reais.
Falar de violência sexual sobre as nossas crianças, além de necessá-
rio, é urgente. Ainda é um tema tabu que nos custa discutir no seio 
das nossas famílias, que nos custa conversar nas nossas escolas, 
comunidades religiosas e grupos de trabalho, como se fosse uma 
ofensa abordar o tema. Que nos custa encarar como verdade, dura 
e cruel, que sangra todos os dias, que veste de luto a nossa socie-
dade (mundial). Mas, não podemos continuar a ignorar, a virar o 
rosto, a fechar os olhos e a silenciar as palavras perante este crime. 
A punição de comportamentos criminosos é importante, em no-
me da justiça e, sobretudo, em nome das vítimas e da sua recupe-
ração (numa tentativa de sarar as feridas, de voltar a acreditar e de 
reaprender a sonhar). Mas, mais do que punir um comportamento 
abusivo e criminoso, devemos dar preferência a uma cultura pre-
ventiva, evitando que estes crimes aconteçam, prevenindo-os. O 
abuso sexual está associado ao segredo, que se alimenta de senti-
mentos como o medo, vergonha e culpa, temendo que ninguém 
acredite em si. Temendo, não raras vezes, a exposição e a sinali-
zação numa sociedade que tão facilmente sussurra palavras mal-
dosas e ofensivas, culpando e responsabilizando as vítimas, qua-
se que justificando o comportamento do agressor. O segredo não 
favorece a prevenção, favorece, sim, a continuidade da actividade 
criminosa por parte do agressor/violador.
Prevenir implica falar sobre o corpo humano, sobre situações de 
risco, sobre sexualidade, sobre o certo e o errado. Implica saber 
escutar as crianças, dar-lhes espaço para falarem, sem dramatizar 
ou censurar. Implica estar atentos a alterações comportamentais, 
emocionais, sociais e sexuais. Como li algures, “escutar a crian-
ça significa ouvir para além daquilo que é dito. Ver para além do 
que é observado. E manifestar disponibilidade emocional para ou-
vir, mostrar que se acredita na criança e desresponsabilizá-la pe-
lo abuso”. 
Recordo-me de um processo de abuso sexual sobre crianças que 
me veio parar às mãos. O tio dormia e mantinha relações sexuais 
com a sobrinha, que à data do julgamento tinha 12 anos. Toda a fa-
mília, incluindo a avó com quem vivia e outros tios e primos, pre-
senciavam e aceitavam este comportamento, nada fazendo para 
proteger a menina… Os abusadores sexuais, na sua maioria, não 
são estranhos à criança, são família, vizinhos, professores, treina-
dores, padres. É preciso estar atento. É preciso quebrar o silêncio. 
É preciso denunciar. A prevenção é uma responsabilidade de to-
dos nós. 

Para proteger o sacramento da 
reconciliação como “canal de 
graça” para as vítimas de abu-
sos sexuais, a Igreja Católica 

deve fazer um melhor trabalho a ins-
truir os padres sobre o que fazer caso 
uma vítima revele o abuso de que foi 
vítima no confessionário, diz o padre 
jesuíta Hans Zollner.
“Se a Igreja fizesse mais para ajudar 
os confessores a serem ouvintes em-
páticos assim como interpretes pro-
ficientes dos ensinamentos morais 
da Igreja, tornaria-se mais claro que 
o sacramento da reconciliação pode 
ser um instrumento na luta contra os 
abusos”, escreveu Zollner num artigo 
no The Tablet.
“Se a Igreja não for capaz de explicar 
melhor porque é que não protege os 
abusadores e outros criminosos da jus-
tiça – e porque o segredo pode ajudar a 
salvaguardar crianças e adultos vulne-
ráveis –, os legisladores podem come-
çar a ter em mira a inviolabilidade do 
segredo da Confissão”, escreveu.
O artigo de Zollner foi motivado pe-
lo debate em França após a divulga-
ção, em Outubro, de um relatório de 
uma comissão independente, que es-
tima que mais de 330 mil crianças te-
riam sido abusadas por pessoas ligadas 
à Igreja desde os anos 50.
O relatório provocou “a questão que ti-
nha sido levantada depois da publica-
ção de relatórios semelhantes na Aus-
trália, Irlanda, Estados Unidos e nou-
tros locais: deve ser obrigatório para 
um padre que tome conhecimento de 
abusos sexuais cometidos contra um 
menor em Confissão denunciá-lo às 
autoridades seculares?”
Zollner, no entanto, escreve que não 
existem provas que mostrem que a re-
moção do segredo da Confissão fosse 
prevenir casos de abusos.

INTERNACIONAL

Pe. Zollner diz que Confissão 
pode ser onde a Igreja luta 
contra os abusos

O Código de Direito Canónico proí-
be por completo um padre de reve-
lar qualquer coisa que tenha sabido no 
confessionário, seja qual for a razão. 
Como escreve Zollner, “padres que 
violem o segredo da Confissão são au-
tomaticamente excomungados.”
Enquanto o mau histórico da Igreja na 
prevenção de abusos e gestão das ale-
gações tem criado suspeição sobre a 
protecção vigorosa ao segredo da Con-
fissão, o jesuíta disse que este segredo 
faz as pessoas “sentirem-se livres para 
dizer coisas em Confissão que nunca 
diriam noutro lugar”.
Historicamente, e ainda hoje, afirma, 
esse “lugar seguro” é usado muito mais 
por sobreviventes e vítimas do que 
abusadores.
“Com a excepção dos capelães de pri-
sões, é muito improvável que os pa-
dres alguma vez ouçam uma confissão 
de um perpretador de abusos sexuais 
sobre crianças. Apenas um padre me 
disse que tinha ouvido a confissão de 
um criminoso – e isso foi apenas numa 
ocasião”, escreveu.
Mas “uma vítima de abusos sexuais do 
clero, já adulta, disse-me que muitas 
vítimas se sentem culpadas, e que para 
elas é extremamente complicado falar 
pela primeira vez sobre o indescrítivel. 
Se não é possível ter certeza absoluta 
de que o que se diz no confessionário 
vai permanecer confidencial, um dos 
poucos lugares seguros onde é possível 
começar a falar de um caso de abuso 
pode ser perdido”.
Para ajudar as vítimas, proteger o se-
gredo sacramental e promover a jus-
tiça, a Igreja Católica deve, segundo 
Zollner, publicar uma nova instrução 
para padres que ouvem confissões, de-
cifrando aquilo que precisam de saber 
especificamente sobre casos de abuso 
ou de suspeitas de abuso.

Leia a notícia completa em www.diocese-braga.pt/
revistaimprensainternacional/noticia/31007/
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Papa francisco

16 DE NOVEMBRO 2021 · O diálogo en-
tre pessoas de diferentes religiões não 
se faz apenas por diplomacia, amabili-
dade ou tolerância. O objetivo do diá-
logo é estabelecer amizade, paz, har-
monia e partilhar valores e experiên-
cias morais e espirituais num espírito 
de verdade e amor. 

14 DE NOVEMBRO 2021 · Levemos ao 
mundo un olhar de esperança. Leve-
mo-lo com ternura aos pobres, sem os 
julgar. Porque lá, junto deles, está Je-
sus; porque lá, neles, está Jesus, que 
nos espera.

dia mundial da paz

Mensagem do Dia Mundial 
da Paz de 2022 já tem tema
A paz mundial duradoura só pode ser atingida ao 
responder às necessidades das gerações actuais 
e futuras. É essa a matriz da mensagem do Papa 
Francisco para o Dia Mundial da Paz de 2022.
“Educação, trabalho e diálogo entre gerações: 
ferramentas para construir uma paz duradoura” 
é o tema da mensagem do Papa Francisco para o 
Dia Mundial da Paz de 2022, anunciado pelo Di-
castério para o Serviço do Desenvolvimento Hu-
mano Integral.
O Vaticano diz que educação, trabalho e diálogo 
estão em constante evolução e que a mensagem 
do Papa Francisco vai propôr “uma leitura inova-
dora que responde às necessidades dos tempos 
actuais e futuros”.
A messagem do Papa será, assim, um convite “a 
ler os sinais dos tempos com os olhos da fé, pa-
ra que a direcção desta mudança desperte no-
vas e velhas questões com as quais é necessário 
confrontar-se”.
A mensagem de Francisco para o próximo Dia 
Mundial da Paz, no dia 1 de Janeiro de 2022, vai 
responder, entre outras, às seguintes questões: 
“Como pode a formação e a educação construir 
uma paz duradoura?” ou “o trabalho, no mundo, 
responde mais ou menos às necessidades vitais 
do ser humana sobre a justiça e a liberdade?”.

opinião

Ó rama, ó que linda rama!

Jorge Vilaça
padre

Um lagar de azeite po-
de dizer-se Getséma-
ni.  Entre outras de-
zenas de utilizações, 

o azeite possui actividades 
antibacterianas, antifúngicas, 
antivirais e antiparasitárias. 
Extractos de folhas de olivei-
ra possuem actividade para o 
HIV e para o vírus da septicé-
mia hemorrágica. Os extrac-
tos de folhas de oliveira pos-
suem acção anti-inflamatória 
e antidiabética. Existe eficá-
cia comprovada na utilização 
do azeite para as infecções do 
ouvido, queimaduras, psoría-
se, estrias derivadas da gra-
videz e como protecção dos 
raios ultravioleta. Com poder 
antioxidante, impede a forma-
ção de radicais livres de oxigé-
nio e atrasa o envelhecimen-
to celular. Estimulante natural 
das vias biliares, melhora a di-
gestão e o funcionamento in-
testinal (cf. Mariana F. V. de Je-
sus, 2016). A unção com azei-
te aparece com frequência na 
Bíblia como sinal da consagra-
ção, do perfume, do alimen-
to, de purificação, de rique-
za, de consolação ou de cura. 
Fruto esperado na terra pro-
metida, o azeite era reconhe-
cido como remédio natural e 
foi com esse fim utilizado pe-
los Apóstolos que ungiam com 
ele os doentes, nomeadamen-
te os leprosos. No Evangelho 
de São Lucas, um samaritano, 
bom, ungiu com azeite (e vi-
nho) as feridas de um homem 
que estava meio morto. Ainda 
hoje é utilizado no contexto 
de diversos sacramentos.
Com a Fratelli Tutti, seguem 
alguns potenciais poderes te-
rapêuticos do azeite, a utilizar 
q.b.:

a) Antifúngico (impede mico-
ses como, por exemplo, o “pé 

de atleta”). Memória: “a recor-
dação daqueles que, no meio 
dum contexto envenenado e 
corrupto, foram capazes de 
recuperar a dignidade e, com 
pequenos ou grandes gestos, 
optaram pela solidariedade, o 
perdão, a fraternidade. É mui-
to salutar fazer memória do 
bem”. (FT 249)

b) Antibacteriano (destroem 
ou inibem as bactérias). Per-
dão: “É necessário reconhecer 
na própria vida que inclusive 
aquele juízo duro que tenho 
no coração contra o meu ir-
mão ou a minha irmã, a feri-
da não curada, aquele mal não 
perdoado, o rancor que só me 
faz mal é uma parte da guerra 
que tenho dentro, é um fogo 
no coração que deve ser apa-
gado a fim de não irromper 
num incêndio” (FT 243). “Não 
se trata de propor um perdão, 
renunciando aos próprios di-
reitos perante um poderoso 
corrupto” (FT 241). “Se o per-
dão é gratuito, então pode-se 
perdoar até a quem resiste ao 
arrependimento e é incapaz 
de pedir perdão” (FT 250) 

c) Antiparasitário (comba-
te os parasitas). Alargar o cír-
culo: “a capacidade diária de 
alargar o meu círculo, chegar 
àqueles que espontaneamente 
não sinto como parte do meu 
mundo de interesses, embora 
se encontrem perto de mim”. 
(FT 97)

d) Antiviral (tratamento de in-
feções virais). Amabilidade: “no 
trato, cuidado para não ma-

goar com as palavras e os ges-
tos, tentativa de aliviar o peso 
dos outros. Supõe dizer pa-
lavras de incentivo, que re-
confortam, consolam, forta-
lecem, estimulam, em vez de 
palavras que humilham, an-
gustiam, irritam, desprezam” 
(FT 223)

e) Anti-inflamatório (comba-
te a inflamação). Bondade: “a 
quem a faz crescer dentro de 
si, dá uma consciência tran-
quila, uma alegria profunda, 
mesmo no meio de dificulda-
des e incompreensões. E até 
perante as ofensas sofridas, a 
bondade não é fraqueza mas 
verdadeira força, capaz de re-
nunciar à vingança” (FT 243)

f) Antidiabético (regula o açú-
car). Confronto com o diferen-
te: “Sem o relacionamento e 
o confronto com quem é di-
ferente, torna-se difícil ter um 
conhecimento claro e com-
pleto de si mesmo e da sua 
terra, uma vez que as outras 
culturas não constituem ini-
migos de quem seja preciso 
defender-se, mas reflexos dis-
tintos da riqueza inexaurível 
da vida humana”.  (FT 147)

g) Antioxidante (combate aos 
radicais livres que, por exem-
plo, envelhecem). Ir às raízes: 
“É caridade acompanhar uma 
pessoa que sofre, mas é cari-
dade também tudo o que se 
realiza – mesmo sem ter con-
tacto direto com essa pessoa – 
para modificar as condições 
sociais que provocam o seu 
sofrimento”. (FT 186)
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É sexta-feira, são 12h00 e à 
porta da Cáritas Arquidioce-
sana de Braga – que, devido 
à Covid-19, continua a traba-
lhar à porta fechada para evi-
tar possíveis contágios e as-
sim continuar a sua missão 
– já se encontram várias pes-
soas a aguardar. Aguardam re-
feições, um vale, apoio, acon-
selhamento, uma mão amiga. 
Só entre 1 de Janeiro e 31 de 
Outubro de 2021, a institui-
ção realizou 6817 atendimen-
tos e apoiou 3231 pessoas. Nú-
meros preocupantes, mas que 
não desmoralizam a equipa 
que aqui trabalha, que só quer 
“ajudar ainda mais”.

“10 Milhões de estrelas – Um 
gesto pela Paz”
No dia 14 de Novembro, Dia 
Mundial dos Pobres, arrancou 
oficialmente a campanha na-
cional da Cáritas “10 Milhões 
de estrelas – Um gesto pela 
Paz”. A Cáritas Arquidiocesana 
de Braga assinalou o início da 
campanha com uma celebra-
ção em Guimarães, na Igre-
ja de S. Sebastião, e uma boa 
notícia: o nascimento de uma 
Cáritas Arciprestal.
“Queremos estar mais próxi-
mos das pessoas e este é um 
primeiro passo, que espera-
mos ver multiplicado pelos 
restantes Arciprestados”, ex-
plica o Presidente da Direc-
ção da Cáritas Arquidiocesa-
na, João Nogueira.

Em termos simples simples, 
a campanha consiste na ven-
da de uma vela de cor branca 
ou vermelha, em forma de es-
trela, no valor de dois euros. 
As velas podem ser adquiridas 
numa das Cáritas Diocesa-
nas, nas paróquias, nas esco-
las e parceiros como o Pingo 
Doce. Em 2021, a campanha 
chega com uma novidade: as 
velas podem ser compradas 
através da loja online da Cá-
ritas. As verbas angariadas são 
canalizadas para duas causas, 
uma internacional e outra na-
cional. Assim, em 2021, 65% 
do valor angariado será apli-
cado em “Vales Alimentares” 
para o apoio social da Cári-
tas de Braga, e 35% irá rever-
ter para projectos de respos-
ta ao impacto das alterações 
climáticas no bem-estar e so-
brevivência das populações 
mais vulneráveis, nos países 
lusófonos.
“Não podemos esquecer que o 
objectivo geral da campanha 
é o compromisso com o valor 
da paz. É por isso que se pe-
de e apela-se a cada português 
que assuma esse compromisso 
na noite do dia 24 de Dezem-
bro, acendendo simbolicamen-
te esta vela. A vela é, de facto, 
um gesto, uma forma concre-
ta e específica de apoiar a área 
social da Cáritas”, recorda João 
Nogueira.
A campanha existe desde 
2002 em Portugal, mas ain-

da há “necessidade de a fazer 
chegar a uma grande parte 
da população”, explica o res-
ponsável, que sublinha ser ca-
da vez mais “necessário e ur-
gente o compromisso com 
a paz” e o “gesto concreto de 
partilha”. 
“Tivemos uns anos, ali entre 
2014 e 2016, em que chegá-
mos às 45 mil velas vendidas, 
mas recentemente chegámos 
apenas às 20, 25 mil. No ano 
passado também encomen-
damos menos por causa da 
pandemia, não sabíamos co-
mo é que as pessoas iam rea-
gir, até porque as missas esta-
vam condicionadas e as pes-
soas tinham receio de sair. 
Mas a vela tem um potencial 
enorme, porque se já conse-
guimos chegar às 45 mil…”, re-
vela Nuno Santos, responsável 
pela parte financeira da Cári-
tas Arquidiocesana de Braga.
Com receio que a mensagem 
associada à campanha não es-
teja a ser transmitida de for-
ma suficientemente eficaz, a 
Cáritas avançou com o pro-
jecto “Cáritas nas Escolas”, 
uma iniciativa nacional em 

as velas da operação “10 Milhões de estrelas – Um gesto 
pela Paz” podem ser adquiridas nas cáritas diocesanas, 
paróquias, escolas e parceiros como o pingo doce.

REPORTAGEM

CAMPANHA 
"10 MILHÕES DE 
ESTRELAS": O SEU 
GESTO CONTA!
FLÁVIA BARBOSA (TEXTO E FOTO)  

parceria com o Secretariado 
Nacional de Educação Cris-
tã que, entre outros objecti-
vos, realiza actividades com 
a comunidade educativa para 
conscencializar os alunos para 
a defesa da dignidade huma-
na e para a promoção da paz. 
“Para nós faz todo o senti-
do estarmos junto das crian-
ças e dos jovens a divulgar os 
valores associados à campa-
nha, é fundamental. Até por-
que a nós não interessa ape-
nas vender a vela, mas sim 
disseminar os valores associa-
dos à campanha. Assim sendo, 
penso que é uma aposta quer 
local, quer nacional, na dina-
mização da campanha no seu 
todo, não só de angariação de 
fundos, mas também dos va-
lores associados à mesma”, re-
vela Eva Ferreira, Directora 
Técnica da Cáritas de Braga.
Em 2018, e deduzidas as 
despesas com a operação, 
a campanha em Braga deu 
origem a um fundo com o 
valor de 10.820,22€. Nes-
se ano, 65% do lucro da ope-
ração reverteu para o apoio 
das despesas relacionadas 

com a habitação das pes-
soas/famílias acompanhadas 
na Instituição, como contas 
de água, gás, electricidade e 
rendas. Todos os valores es-
tão discriminados por área, 
mês e ano no site da Cáritas 
Arquidiocesana.

Maior solidariedade, maior 
desconfiança
Se para algumas pessoas es-
ta campanha já é quase uma 
tradição de Natal, para ou-
tras ainda é desconhecida. E 
poderá existir também quem 
não acredite na campanha, 
nos seus valores, ou na aplica-
ção das verbas.
“As pessoas cada vez mais des-
confiam, e têm razões diver-
sas para isso. Vemos todos os 
dias notícias que justificam a 
apreensão das pessoas, mas 
também sabemos que as pes-
soas estão muito disponíveis 
para ajudar, desde que este-
jam «convencidas», desde que 
percebam que estão mesmo 
a ajudar. Nós tentamos, pelo 
menos, merecer cada cênti-
mo que entra”, sublinha João 
Nogueira.

Da esquerda para a direita: Nuno Santos, Mónica Martins, Eva Ferreira e João Nogueira
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munidade brasileira, “muito 
significativa em Braga”, tam-
bém já apresenta situações li-
mite; as famílias monoparen-
tais – incluindo as vítimas de 
violência doméstica – não en-
contram forma de fazer face 
às despesas; famílias que não 
recorriam à Cáritas há qua-
se dez anos estão de regresso. 
Uma última situação preocu-
pa muito toda a equipa res-
ponsável: agregados familia-
res em que ambos os elemen-
tos adultos trabalham.
“Com a questão agravada do 
valor da habitação é incom-
portável. Então quando fala-
mos em famílias monoparen-
tais, uma grande percentagem 
dos agregados que acompa-
nhamos, torna-se completa-
mente impraticável. Nós nem 
sabemos o que podemos fa-
zer… Nós podemos dar apoio, 
mas será que podemos fazer 
alguma coisa para alterar os 
rendimentos desse agrega-
do familiar?”, questiona Eva 
Ferreira.
A Cáritas de Braga tem em 
curso vários projectos que 
pretendem ajudar à altera-
ção de políticas públicas e de 
problemas estruturais, como 
o “Incorpora”, o “MakeBra-
ga” ou o “Espaço Igual”. Ainda 
assim, os responsáveis dizem 
que não é suficiente.
“Penso que as pessoas deviam 
ler com muita atenção a men-
sagem do Papa Francisco pa-
ra o Dia Mundial dos Pobres, 
sobretudo onde ele foca que a 
sociedade que vive com a po-
breza também acarreta em si 
um problema de democracia 
que não está a funcionar. Is-
so tem que nos fazer reflectir 
muito. A nossa democracia, 
ao nível social, está a falhar. 
Temos um quinto de pobres 
há décadas, ou seja, não esta-
mos a conseguir inverter esse 
valor, a sociedade no seu to-
do está a ser incapaz de inver-
ter esse valor…”, conclui João 
Nogueira.
A Cáritas promete continuar 
a trabalhar e a chegar a cada 
vez mais pessoas, mas para is-
so pede a ajuda de particula-
res, empresas e outras insti-
tuições. E uma das melhores 
formas de ajudar a instituição 
é precisamente acarinhar a 
campanha “10 Milhões de Es-
trelas”. O seu gesto conta!

Atitudes transparentes como 
a publicação dos relatórios 
de execução ajudam a que as 
pessoas que desejam ajudar se 
sintam mais seguras e decidi-
das a contribuir, mas, além da 
estagnação na venda de velas, 
também os donativos à insti-
tuição têm vindo a diminuir.
“Não vai há muito tempo, nós 
recebíamos, por ano, donati-
vos aqui em dinheiro na ins-
tituição cerca de 60 mil euros. 
Neste momento, se receber-
mos vinte mil euros, já é um 
ano bom. Assustou-me no 
mês de Agosto, por exemplo, 
termos recebido 95 euros. Só 
de medicação, nesse mês pa-
gámos mil euros em apoios, 
portanto… Sem apoio de ou-
tras pessoas, ou empresas, é 
impossível estas instituições 
que fazem o apoio directo às 
famílias, e aí não estou só a 
falar da Cáritas, continuarem 
o que estão a fazer. E o Estado 
não vai conseguir dar respos-
ta, já não tem dado!”, afirma 
Nuno, preocupado.
Só entre 1 de Janeiro e 31 de 
Outubro de 2021, a institui-
ção realizou 6817 atendimen-
tos e apoiou 3231 pessoas. As 
despesas com medicamen-
tos foram de 6.333,03€ e em 
outros apoios ascendeu aos 
40.618,64€. Para além destas 
acções, a Cáritas de Braga ain-
da entregou 20.768 refeições, 
623 cabazes e 5.100 vales ali-
mentares. E é precisamen-
te na entrega destes vales que 
quer continuar a apostar, por 
diferentes razões.
“Por trás de um vale de ali-
mento está o dar oportuni-
dade à pessoa de poder esco-
lher e não ter que estar sujeito 
àquilo que os outros lhe dão e 
de poder consumir localmen-
te. É muito mais económico 
e ecológico também, porque 
se reduzem desde logo cus-
tos com os transportes que a 
operação envolve. Acho que 
é muito dignificante permi-
tir à pessoa fazer a gestão livre 
e autónoma daquilo que são 
os seus suplementos em vale”, 
explica o Presidente, refor-
çando a ideia de esta ser uma 
medida “desperdício zero”.
Com os vales alimentares, to-
da a logística é simplificada e 
situações como intolerâncias 
alimentares ou especificida-
des culturais também são as-
seguradas, mas o que real-
mente suscita a unanimidade 
da equipa em relação a esta 
medida é a “dignificação” das 
pessoas apoiadas.
“Só o próprio acto de ter que 
vir a uma instituição e sair 
carregado com sacos de ali-
mentos é muito menos dig-

no do que esta alternativa. A 
pessoa, de forma discreta, le-
vanta aqui o seu cartão, ou o 
seu vale, e a família vai fazer 
as suas compras como outra 
família qualquer. São práticas 
mais inclusivas, promovem 
muito mais a autonomia, fa-
zem muito mais sentido para 
todos”, sublinha Eva Ferreira.

Números que preocupam
Mónica Martins é a Técnica 
Responsável pelo Atendimen-
to Social da Cáritas Arquidio-
cesana de Braga e não está 
preocupada, está muito preo-
cupada: o número de atendi-
mentos pré e pós-pandemia 
viu um aumento de 98,8%. Os 
pedidos de ajuda aumenta-
ram de tal forma que, a certo 
momento, a Cáritas de Braga 
viu-se obrigada a colocar qua-
se todos os colaboradores no 
atendimento.
“Acho que temos de pensar 
que o atendimento não é só 
dar um apoio, temos que es-
tar atentos às necessidades 
de cada pessoa. A Cáritas tem 
trabalhado muito nesse senti-
do. Eu não estou aqui só pa-
ra prestar um apoio, tenho 
que trabalhar em colaboração 
com outros colegas, para ver 
a necessidade que cada famí-
lia, que cada pessoa tem, pa-
ra respondermos da melhor 
forma. Sentimos muito no 
início da pandemia a questão 
do apoio alimentar, foi o que 
muitos solicitaram, mas este 
ano já começamos a sentir as 
dívidas que ficaram para trás 
na altura em que havia as mo-
ratórias e não eram feitos os 
cortes de água, luz…”, explica.
Multiplicam-se também ac-
ções de despejo, sobretudo 
devido ao aumento exponen-
cial dos valores das renda em 
Braga. Os cortes em serviços 
essenciais como água, luz e 
gás começam a ser recorren-
tes e a saúde dos utentes aten-
didos também é motivo de 
apreensão.
“A questão da saúde também 
nos está a preocupar por-
que durante vários meses as 
pessoas deixaram de ter es-
te acompanhamento e nes-
te momento estão a retomar 
exames e os problemas estão 
a começar a surgir”, diz.
O perfil das pessoas que re-
correm à Cáritas também se 
alterou, fenómeno que já ha-
via sido sentido na anterior 
crise económica: há vários 
jovens de países lusófonos a 
precisarem de ajuda – sem 
que o visto de estudante lhes 
permita trabalhar ou recor-
rer a apoios estatais –, “com-
pletamente isolados”; a co-

Em 2021, 65% do valor 
angariado será aplicado 
em “Vales Alimentares” 
para o apoio social 
da Cáritas de Braga, 
e 35% reverterá para 
projectos de resposta ao 
impacto das alterações 
climáticas no bem-
estar e sobrevivência 
das populações mais 
vulneráveis, nos países 
lusófonos. Reportagem completa em 

www.arquidiocese-braga.pt

Da esquerda para a direita: Nuno Santos, Mónica Martins, Eva Ferreira e João Nogueira
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Jer 33, 14-16 
Leitura do Livro de Jeremias 
Eis o que diz o Senhor: “Dias virão, 
em que cumprirei a promessa que 
fiz à casa de Israel e à casa de Judá: 
Naqueles dias, naquele tempo, farei 
germinar para David um rebento 
de justiça que exercerá o direito e 
a justiça na terra. Naqueles dias, o 
reino de Judá será salvo e Jerusalém 
viverá em segurança. Este é o nome 
que chamarão à cidade: «O Senhor é a 
nossa justiça»”.      
    
Salmo responsorial
Salmo 24 (25), 4bc-5ab.8-9.10.14 
(R.1b)
Refrão: Para Vós, Senhor, elevo a 
minha alma.

LEITURA II 1 Tes 3, 12 – 4, 2 
Leitura da Primeira Epístola do 
apóstolo São Paulo 
Irmãos: O Senhor vos faça crescer e 
abundar na caridade uns para com 
os outros e para com todos, tal como 
nós a temos tido para convosco. O 
Senhor confirme os vossos corações 
numa san¬tidade irrepreensível, 
diante de Deus, nosso Pai, no dia 
da vinda de Jesus, nosso Senhor, 
pcom todos os santos. Finalmente, 
irmãos, eis o que vos pedimos e 
recomendamos no Senhor Jesus: 
recebestes de nós instruções sobre 
o modo como deveis proceder 
para agradar a Deus e assim estais 
procedendo; mas deveis progredir 
ainda mais. Conheceis bem as 
normas que vos demos da parte do 
Senhor Jesus. 

“A vossa libertação está próxima”

itinerário

tempos, isto é, a vinda definitiva do nosso 
Salvador.
Jesus Cristo, o enviado do Pai que, no 
primeiro Natal, nasce na nossa carne, veio 
instaurar um tempo novo; agora, é esse 
tempo que se renova, a partir da Páscoa, 
pela acção criativa do Espírito Santo. Não 
se trata, por isso, de esperar um qualquer 
fim do mundo ou até a nossa morte. O 
tempo é agora! É-nos dada a possibilidade 
de germinar em nós a plena ‘libertação’.
Na continuação desta ‘série’, estamos no 
terceiro episódio, os ensinamentos de 
Jesus Cristo convidam-nos a estar activos: 
“Erguei-vos e levantai a cabeça”. Em cada 
episódio estamos a receber palavras 
de ânimo, palavras proféticas, que nos 
ajudam, primeiro a denunciar os desvios 
do projecto sonhado por Deus, depois a 
vislumbrar um horizonte de esperança.
“Tem-se dito que cada comunidade 
precisa, pelo menos de um profeta. A 
poetisa Mary Oliver talvez tenha escrito a 
melhor definição daquilo que significa ser 
profeta na espiritualidade contemporânea. 
Escreve ela: «Instruções para viver uma 
vida. Preste atenção! Deixe-se assombrar. 
Fale disso».” (Joan Chittister).
Erguer-se é estar de pé, a posição do 
ressuscitado. O cristão jamais se deixa 
contaminar pela resignação ou pela 
lamentação. Somos homens e mulheres 
ressuscitados. O Papa Francisco, a partir 
da mensagem aos jovens, desafia-nos do 
mesmo modo: “Levanta-te”.
Levantar (a cabeça) é a confirmação 
desta atitude cristã que vence o medo e 
o pecado, que não embarca em qualquer 
forma de escravidão e desespero. Advento 
é tempo de esperança, sim, esperança 
activa e criativa, porque aberta à novidade 
que Deus quer realizar na nossa vida e na 
nossa história, neste mundo e na Igreja. 
Alerta: a mudança começa em ti!

Tempo novo
Tempo novo, tempo de esperança. 
O Advento é grito de esperança, é 

EVANGELHO Lc 21, 25-28.34-36 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Lucas 
Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: “Haverá sinais no sol, na lua 
e nas estrelas e, na terra, angústia entre 
as nações, aterradas com o rugido e a 
agitação do mar. Os homens morrerão 
de pavor, na expectativa do que vai 
suceder ao universo, pois as forças 
celestes serão abaladas. Então, hão-de 
ver o Filho do homem vir numa nuvem, 
com grande poder e glória. Quando 
estas coisas começarem a acontecer, 
erguei-vos e levantai a cabeça, porque 
a vossa libertação está próxima. Tende 
cuidado convosco, não suceda que os 
vossos corações se tornem pesados 
pela intemperança, a embriaguez e as 
preocupações da vida, e esse dia não 
vos surpreenda subitamente como uma 
armadilha, pois ele atingirá todos os que 
habitam a face da terra. Portanto, vigiai 
e orai em todo o tempo, para que possais 
livrar-vos de tudo o que vai acontecer e 
comparecer diante do Filho do homem”. 

REFLEXÃO
 
O Advento não é só para celebrar o 
nascimento do Menino, no presépio; 
também não é para nos meter medo com 
o fim cheio de extraordinários ‘sinais’. 
É para estarmos activos: “Erguei-vos e 
levantai a cabeça [...]. vigiai e orai em todo 
o tempo”.
 
“Erguei-vos e levantai a cabeça”
Não seria mais adequado iniciar o Ano 
Litúrgico, Primeiro Domingo de Advento 
(Ano C), com um texto mais alegre? 
Talvez. Por certo, o motivo desta escolha 
reside na importância de também 
pensarmos o Advento em sintonia com 
os dois últimos Domingos, a ponte entre 
o final dos tempos e a plenitude dos 

apelo a não ficarmos resignados. Nós, 
cristãos, somos homens e mulheres 
renascidos e ressuscitados, prontos 
a germinar gestos de esperança e de 
vida. Permitamo-nos caminhar juntos, 
também com os jovens. Queremos 
contagiar a todos com a convocatória à 
renovação da nossa vida e das nossas 
comunidades.
“Hoje, Deus diz a cada um de vós mais 
uma vez: «Levanta-te!» Espero de todo 
o coração que esta mensagem ajude 
a preparar-nos para tempos novos, 
para uma página nova na história da 
humanidade. Mas não há possibilidades 
de recomeçar sem vós, queridos jovens. 
Para levantar-se, o mundo precisa da 
vossa força, do vosso entusiasmo, da 
vossa paixão” (Papa Francisco).

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

Semear caridade
Acólitos
Já Santo Agostinho nos lembrava que 
o cristão não tem leis, tem uma única 
lei: a lei do amor. São Paulo também 
nos diz que dele recebemos instruções, 
mas devemos progredir ainda mais. 
Os ministros do altar, muitas vezes, 
centram-se numa mentalidade rubricista 
e legalista. As leis e as instruções 
são importantes, mas o verdadeiro 
imperativo é o do amor e a suprema 
exigência é a de progredir sempre mais 
e mais.

Leitores
Jesus fala-nos de tempos de pavor e 
angústia diante dos cataclismos do fim 
dos tempos. Todavia, nesse momento, 
a nossa postura deve ser erecta e a 
nossa cabeça levantada, não em gesto 
de altivez, mas de esperança inabalável. 
Essa deve ser a postura do leitor no 
ambão: corpo direito e cabeça levantada; 
não dominando a assembleia, mas como 

I Domingo advento c

No presépio colocar-se-á a invocação da Senhora do “Ó”.  
Num local apropriado dever-se-á colocar a palavra “Germinar” 
que é o gesto da semana para os diversos ambientes – Liturgia, 
Família, Catequese, Escola e Juventude.  

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES



 QUINTA-FEIRA | 18 DE NOVEMBRO | 2021 // IGREJA VIVA 7

“A vossa libertação está próxima”

sinal da esperança de todos reunidos 
para dizer: “Vem, Senhor Jesus!”

Ministros Extraordinários 
da Comunhão
Uma coisa é a gravidade, outra coisa 
o peso. O peso está no semblante 
de quem parece carregar um fardo. 
O pecador transporta o peso do 
pecado que carrega o seu coração: 
a devassidão, a embriaguez e as 
preocupações da vida. A gravidade está 
no semblante de quem, como o MEC, 
transporta um tesouro preciosíssimo. 
O seu semblante é grave de adoração, 
mas não pesado, antes leve na humilde 
esperança.

Músicos
Como na música, a analogia do 
caminhar é muito usada para falar de 
Deus. Nós dizemos, por exemplo, que 
“Deus ensina o caminho aos pecadores” 
e pedimos a Deus que “nos mostre os 
seus caminhos”. Apesar de os músicos 
exercerem o seu ofício sentados, 
eles devem sempre estar atentos ao 
“andamento” e, por vezes, o baixo 
chama-se “andante”. O músico litúrgico 
deve seguir assim dois caminhos: o da 
música e o de Cristo.

Celebrar em comunidade
Rito da Aspersão da Água
Ao iniciar o tempo de Advento, 
vamos deixar germinar em nós a 
condição de baptizados, de filhos 
amados de Deus. Por isso, será a 
água baptismal a fazer germinar em 
nós a vida nova para a qual Deus nos 
convoca. Durante o rito da aspersão 
da água (Missal Romano, 1359ss), 
colocar-nos-emos de joelhos.

Evangelho para a vida
Tempo de Advento é momento de 
esperança pela vinda de Jesus. No 
entanto, socialmente, representa 
uma das épocas de um consumo 
exacerbado de bens materiais para 
serem distribuídos pelas pessoas 
que nos são mais próximas e mais 
amamos. Desafiados por São Paulo – 
“o Senhor vos faça crescer e abundar 
na caridade uns para com os outros 
e para com todos” –, não deixemos 
de pensar nos que verdadeiramente 
precisam. Assim, cuidemos das feridas 
da Fraternidade, onde as nossas 
preocupações consumistas não sejam 
como sempre foram do “tudo para nós e 
nada para eles”, mas estejam alinhadas 
com a vontade de Jesus, preocupando-

nos caritativamente com os que 
verdadeiramente necessitam.  

Oração Universal
V/ Irmãos e irmãs: nós, que 
aguardamos a vinda de Cristo, 
imploremos, para a Igreja e para o 
mundo, os dons que só o Pai lhes pode 
dar, dizendo, humildemente:
R/ Senhor, venha a nós o vosso reino.

1. Que os bispos, presbíteros e 
diáconos guardem uma fidelidade 
irrepreensível e levem os fiéis a 
progredir na santidade, oremos. 

2. Que as pessoas que estão em dor 
e desilusão, e que já não esperam 
nada nem ninguém, acreditem nas 
promessas do Senhor, oremos.

3. Que as pessoas que vivem na 
indiferença para com Deus e as que 
se deixaram atordoar pela vida não 
sejam surpreendidas pelo dia do 
Senhor, oremos. 

V/ Senhor, nosso Deus, que nos 
prometeis a paz e a felicidade, 
guardai-nos vigilantes na oração e 

atentos aos sinais anunciadores da 
vinda do vosso Filho, Jesus Cristo, que 
vive e reina por todos os séculos dos 
séculos.

(...)

R/ Ámen.

Comunhão
Porque o Pão de Deus e Corpo de 
Cristo fazem germinar a vida de 
Deus em nós, sublinhemos um breve 
momento contemplativo da hóstia 
consagrada, aquando da distribuição 
da sagrada comunhão sacramental 
aos fiéis.

Envio missionário
V/ Ide, na certeza de que o Pai cumpre 
a sua promessa. 
R/ Ámen.
V/ Ide, na esperança de que o Filho 
vos liberta do espírito do mal. 
R/ Ámen.
V/ Ide, na convicção de que o Espírito 
vos faz crescer e abundar na caridade. 
R/ Ámen.

Sugestão de cânticos
– Entrada: A Vós elevo a minh’alma – F. Fernandes
– P. Penitencial: Vi a água a sair do templo – M. Faria
– Comunhão: Maranatha! Vinde, Senhor Jesus – M. Luís / A. 
Cartageno
– Final: O Senhor virá governar com justiça – F. Silva

Eucologia
Orações presidenciais: Orações próprias do I 
Domingo de Avento (Missal Romano, 103)
Prefácio: Prefácio I do Tempo de Advento (Missal 
Romano, 453)
 Oração Eucarística: Oração Eucarística III (Missal 
Romano, 529ss)

Sair em missão de amar
Família: Que os pais contem aos seus filhos como 
foi o anúncio da gravidez, como decorreu esse 
período de gestação. Desenhar, modelar em barro 
ou esculpir a Imagem de Nossa Senhor grávida para 
a colocar no presépio. Fazer a árvore genealógica da 
família, desde os bisavós. (Há também sugestões 
para a Catequese, os Jovens e as Escolas, que 
podem ser consultadas na versão completa da 
preparação da Liturgia em formato digital.)

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 
Contacto: comunicacao@arquidiocese-braga.pt

“Israel – Um Guia sobre o Conflito 
Israelo-Palestiniano para os Curiosos, 

os Confusos e os Indecisos” é a história 
desse conflito e uma tentativa de 

partilhar os factos de uma disputa 
centenária entre dois povos. É ainda 

uma tentativa de explicar porque é que 
as pessoas têm emoções tão fortes 
acerca deste tema, mesmo quando 

sabem pouco sobre ele.

israel
Daniel Sokatch

18,80€

Compre online em 
www.livrariadm.pt

Agenda

PÓVOA DE LANHOSO
PÓVOA DE LANHOSODIA ARQUIDIOCESANO DA JUVENTUDE09H00

20
nov

CELORICO DE BASTO
CELORICO DE BASTOESCOLA DE FAMÍLIAS20H30

27
nov

10% 
Desconto*

* Na entrega deste cupão. Campanha válida 
de 18  a 24  de Novembro de 2021.

Dom Jorge Ferreira da Costa Ortiga, por mercê 
de Deus e da Santa Sé, Arcebispo de Braga e 
Primaz das Espanhas;

Perante novas necessidades pastorais e 
procurando responder às suas exigências, 
procedo às seguintes nomeações:

— Padre Serafim de Sousa Fernandes, 
dispensado, a seu pedido, de Arcipreste do 
Arciprestado de Amares, sem prejuízo das 
suas nomeações anteriores.

— Padre Nuno Edgar Vieira Oliveira, 
dispensado de Vice Arcipreste do Arciprestado 
de Amares e nomeado Arcipreste do 
Arciprestado de Amares, em acumulação com 
as suas nomeações anteriores.

— Padre José Soares de Almeida, nomeado 
Vice Arcipreste do Arciprestado de Amares, 
em acumulação com as suas nomeações 
anteriores.

— Padre Tiago José Tiago Martins Varanda, 
nomeado Assistente Espiritual do Instituto 
Secular Caritas Christi, em acumulação as suas 
nomeações anteriores.

Braga e Cúria Arquiepiscopal, 
18 deNovembro de 2021
† Jorge Ferreira da Costa Ortiga, 
Arcebispo Primaz

Nomeações 
eCLESIÁSTICas


