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Na continuação do julgamen-
to do Vaticano desencadea-
do pelo desastroso negócio 
multimilionário de imobi-

liário em Londres, os procuradores en-
tregaram novas acusações de prevarica-
ção financeira e corrupção sobre qua-
tro pessoas.

Na sexta sessão do julgamento, Giu-
seppe Pignatone, presidente do tribu-
nal criminal da Cidade do Vaticano, pe-
diu desculpa pelo atraso no início dos 
procedimentos, mas explicou que es-
te se deveu à análise, pelos juízes, dos 
documentos entregues no início do dia 
pelos procuradores – incluindo as no-
vas acusações.

Os quatro arguidos incluídos nas 
acusações são Raffaele Mincione, o do-
no da propriedade na zona de Chelsea, 
em Londres, Fabrizio Tirabassi, um ex-
-funcionário da Secretaria de Estado, 
Nicola Squillace, um advogado de Mi-
lão que foi intermediário no negócio 
em causa, e o monsenhor Mauro Car-
lino, o ex-secretário do cardeal Angelo 
Becciu.

O tribunal do Vaticano acusou ini-
cialmente 10 pessoas, incluindo os qua-
tro novamente acusados e Becciu, o an-
tigo prefeito da Congregação para as 
Causas dos Santos, assim como quatro 
empresas. Em Outubro, porém, o tri-
bunal ordenou os procuradores a refa-
zer a investigação de quatro dos argui-
dos e das quatro empresas.

Na sessão de 25 de Janeiro, Fabio Vi-
glione, um dos advogados de Becciu, 
pediu novamente que as acusações ao 
cardeal sejam rejeitadas pelo tribunal 
porque os procuradores ainda não en-

INTERNACIONAL

Procuradores do Vaticano voltam a 
acusar arguidos em julgamento de 
crimes financeiros

tregaram as provas que a equipa de ad-
vogados do cardeal pediu para prepa-
rar a defesa.

A equipa do cardeal, disse Viglione, 
que acesso a dois telemóveis, um com-
putador, um tablet e aos conteúdos de 
uma conta de e-mail, tudo pertencen-
te ao monsenhor Alberto Perlasca, ex-
-director do gabinete administrativo 
da Secretaria de Estado, que passou de 
possível suspeito para a principal teste-
munha dos procuradores.

Viglione também afirmou que, das 
255 provas obtidas pelos procuradores, 
apenas 16 foram copiadas e entregues à 
defesa. Para além disso, essas provas es-
tariam incompletas ou editadas.

Becciu, que esteve presente em todas 
as outras sessões do julgamento, faltou 
desta vez. Maria Concetta Marzo, outra 
advogada em representação do cardeal, 
disse que ele “não quis participar” devi-
do à falta de provas e para não ter que 
ouvir os conteúdos do interrogatório 
de Perlasca pelos procuradores.

Marzo criticou as questões dos pro-
curadores a Perlasca, incluindo as que 
abordaram a possibilidade de uma “re-
lação íntima” entre o cardeal e Cecilia 
Marogna, uma analista política italiana 
que foi alegadamente contratada como 
consultora por Becciu e que está acusa-
da de crimes de peculato numa organi-
zação humanitária.

O juiz Pignatone deu aos procurado-
res até 1 de Fevereiro para explicarem 
as informações em falta e anunciou que 
o julgamento seria retomado no dia 18 
desse mês com os 10 arguidos, sendo aí 
tomada uma decisão sobre as queixas 
da defesa.

opinião

O voto é a voz do povo

Carla Rodrigues
advogada

Já todos ouvimos, vezes sem conta, que o voto é um direi-
to e um dever cívico. É um direito pessoal, conferido a to-
dos os cidadãos maiores de 18 anos (salvo as excepções pre-
vistas na lei). E é um dever cívico, é um dever de cidada-

nia em que cada um é chamado a pronunciar-se, através do voto, 
enquanto responsável por esta marcha da vida em sociedade. É 
um dever ao qual não se encontra ligado nenhuma sanção em ca-
so de incumprimento. Ou melhor, tem uma sanção, mas que não 
se encontra plasmada na legislação, que é ficarmos com alguém, 
a quem podemos não reconhecer qualquer tipo de credibilidade, 
a decidir o nosso futuro, os nossos destinos profissionais, familia-
res, culturais, ambientais, económicos, sem esquecer a educação, 
a saúde, o emprego e a solidariedade, que constituem verdadeiros 
pilares para a nossa estabilidade e sobrevivência física e mental. A 
sanção pelo não exercício do dever cívico de votar é grave, é gra-
víssima, com efeitos, por vezes, devastadores.
É frequente que o vencedor do acto eleitoral seja a abstenção. É 
frequente e é lamentável. A insatisfação e descrença dos eleitores 
afasta-os, cada vez mais, das urnas. E isto é importante! Há vozes 
que se levantam a defender o modelo do voto obrigatório, em que 
obrigatório seria apenas a presença da pessoa e não o voto pro-
priamente dito, sob pena de se eliminar a possibilidade do voto 
em branco. Mas terá este modelo a faculdade de permitir e fo-
mentar o voto livre e esclarecido? 
De nada adianta realçar a luta pelo direito de voto dos nossos ante-
passados e, de forma especial, a luta das mulheres. Já todos perce-
beram que este argumento em nada combate a abstenção. É pre-
ciso mais, e a verdade é que, após cada acto eleitoral, há uma ten-
tativa por parte dos analistas políticos de interpretar o significado 
da abstenção. A par dos que imputam à abstenção o significado 
de discordância silenciosa com o actual rumo da política, com os 
programas apresentados e até com a imagem pouco séria e credí-
vel de alguns políticos, surgem as vozes que atribuem parte da res-
ponsabilidade à falta de vontade de votar e o recurso a desculpas 
fáceis, como estar muito calor, ou muito frio, ou ser período de 
férias, ou haver um jogo de futebol decisivo para o campeonato. 
Com a Revolução de 25 de Abril de 1974, iniciamos a vida demo-
crática em Portugal. E viver em democracia significa, de acordo 
com o artigo 2.º da Constituição da República Portuguesa (CRP) 
que “a República Portuguesa é um Estado de direito democráti-
co, baseado na soberania popular, no pluralismo de expressão e 
organização política democráticas, no respeito e na garantia de 
efectivação dos direitos e liberdades fundamentais e na separa-
ção e interdependência de poderes […]”. A soberania popular, re-
pito, soberania popular, é exercida através do voto secreto, sendo 
a democracia a liberdade de escolha e, no acto eleitoral, é a liber-
dade de escolher aqueles a quem queremos dar voz. Sendo certo 
que a abstenção é também o exercício de um direito democráti-
co, cuja mensagem política não pode ser ignorada: os eleitores es-
tão desiludidos, ouso até dizer, zangados com a política e com os 
políticos. 
Às portas das eleições relembro as palavras de Winston Churchill, 
ex-primeiro ministro britânico, “a democracia é o pior de todos 
os sistemas à excepção de todos os outros.”
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Papa francisco

25 DE JANEIRO 2022 · Dai-nos, 
Senhor, a coragem de trocar estrada, 
converter-nos, seguir a vossa vontade 
e não as nossas comodidades; a 
coragem de avançar juntos, para Vós, 
que com o vosso Espírito quereis fazer 
de nós um só. 

25 DE JANEIRO 2022 · Sigamos em 
frente juntos, todos os cristãos, 
na busca de Deus, com audácia e 
concretude. Mantenhamos o olhar fixo 
em Jesus (Hb 12,2) e mantenhamo-nos 
firmes na oração, uns pelos outros. 

oração pela paz na Ucrânia

Papa convoca jornada de 
oração pela paz na Ucrânia
Francisco convocou para ontem, quarta-feira, dia 
26 de Janeiro, uma jornada de oração pela paz na 
Ucrânia. O Papa mostrou-se preocupado pelo au-
mento das tensões entre os países do Ocidente e a 
Rússia.
O líder da Igreja Católica pediu que todas as pes-
soas de boa vontade se unam ao seu apelo e “ele-
vem orações a Deus omnipotente” para uma jorna-
da de oração pela paz no dia 26 de Janeiro.
O pontífice afirmou seguir com “preocupação” o re-
crudescimento das tensões que, diz, “ameaçam in-
fligir um novo golpe à paz na Ucrânia e colocam em 
causa a segurança no continente europeu, com re-
percussões ainda mais vastas”.
Perante milhares de peregrinos reunidos na Pra-
ça de São Pedro, Francisco pediu que “cada acção 
e iniciativa política estejam ao serviço da frater-
nidade humana, mais do que de interesses par-
ticulares” que, quando seguidos em prejuízo dos 
outros, “despreza a sua vocação de homem, por-
que todos fomos criados como irmãos”.
Na sexta-feira passada, os bispos europeus já ti-
nham apelado à resolução das tensões políticas e 
militares na Ucrânia “exclusivamente através do 
diálogo”, dizendo ainda aos responsáveis políti-
cos das várias nações para não esquecerem “a 
tragédia da guerra mundial do século passado”.

opinião

Calorias

JoSé Lima
Padre

Este ano 2022 conduz a 
repensar muitas rea-
lidades nas quais o 
tempo não se esgota 

e que oferecem pistas novas 
para a experiência quotidiana. 
Repenso a História que vamos 
construindo, as opções que es-
colhemos, as ladeiras que des-
cemos, os caminhos apertados 
que subimos, os atalhos que 
descobrimos, as autoestradas 
atuais que percorremos, os 
sentidos únicos que empreen-
demos à força, as paragens 
obrigatórias que pisamos sem 
querer, as proibições que dis-
traidamente desrespeitamos.
Importa agora reconsiderar 
e seguir viagem de forma re-
temperada e sábia: sem distra-
ções, sem desvios, sem muitas 
negligências, já que estas apa-
recem sem serem esperadas. A 
estrada surge repleta de novi-

dades e cheia de teimosias. O 
caminho é para diante, ainda 
que por vezes surjam tenta-
ções de recuos que não levam 
a nada. 
Mantém-te aberto ao futuro, 
imprevisto e imaturo, sem eti-
quetas nem rotulagens. Tudo 
depende da vontade que dor-
me e acorda quando lhe dás a 
mão. Tu tornas o futuro sen-
sato e maduro. Os dias voam 
assobiando-te à passagem para 
que tu lhes emprestes os teus 
dotes, para que os desenhes 
com os dotes das qualidades 
que tens.
Vive este ano doando ao que 
fazes simpatia, ainda que te-
nhas de entabular diatribes 
que de alguma forma te es-
gotam. Nunca percas a sere-
nidade e no fim de cada diá-
logo agradece o que fazes que 
vem do fundo bondoso de ti 
mesmo. O ano será simpático 
se vives com todos com a be-
nevolência bonacheirona da 
criança, sem te irritares e sa-
bendo que o amanhã é uma 
incógnita sadia, dependendo 
muito do que procuraste fazer 
ontem.
Espalha na tua vizinhança o 
perfume da doçura, pois aca-
bas de te afeiçoar ao bebé que 
em ti vive e te consagra. Sê in-
dulgente com os demais e na 
tua casa haja gestos de doçu-
ra, já que acabas um primei-

ro mês em que digeristes mui-
ta doçura. Procura não deixar 
que a doçura te prejudique, o 
que supõe que a gastes deli-
cadamente com todos os que 
te visitam. Talvez não precises 
de dietas, se te dedicas suave-
mente aos outros que conti-
go vivem. As calorias engoli-
das transformar-se-ão em fra-
ternidade e em solidariedade 
assumidas. Não tenhas receio 
das palavras, pois muitas vezes 
é por elas que fazes o melhor 
para o teu mundo; não hesites, 
acredita.
Segue em frente, mesmo que 
por vezes te possas distrair pe-
lo cansaço. 
Procura ser amistoso e ter-
no com os desprotegidos, sa-
bendo que apostas assim num 
mundo novo que nasce, se 
tu te dedicas. Uma socieda-
de nova pode nascer no con-
junto das tuas opções. Que os 
mais fracos e mais pobres pos-
sam contar com a tua dedica-
ção e com o teu amor altruís-
ta. Nunca desanimes mesmo 
que sintas alguma dificulda-
de, pois as pedras do caminho 
contribuem para a tua redo-
brada atenção e para a tua so-
lidez. Vais mais longe, quando 
ultrapassas obstáculos. Sê pa-
ciente e manso no amor fra-
terno. Milhentas apostas como 
as tuas vão fazendo surgir uma 
sociedade nova.
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Queridos irmãos e irmãs! 

No ano passado, refletimos sobre 
a necessidade de “ir e ver” para 
descobrir a realidade e poder 
narrá-la a partir da experiência dos 
acontecimentos e do encontro com 
as pessoas. Continuando nesta linha, 
quero agora fixar a atenção noutro 
verbo, “escutar”, que é decisivo na 
gramática da comunicação e condição 
para um autêntico diálogo. 

Com efeito, estamos a perder a 
capacidade de ouvir a pessoa que 
temos à nossa frente, tanto na teia 
normal das relações quotidianas 
como nos debates sobre os assuntos 
mais importantes da convivência 
civil. Ao mesmo tempo, a escuta 
está a experimentar um novo e 
importante desenvolvimento em 
campo comunicativo e informativo, 
através das várias ofertas de podcast 
e chat audio, confirmando que a 
escuta continua essencial para a 
comunicação humana. 

A um médico ilustre, habituado a 
cuidar das feridas da alma, foi- 
-lhe perguntada qual era a maior 
necessidade dos seres humanos. 
Respondeu: “O desejo ilimitado de ser 
ouvidos”. Apesar de frequentemente 
oculto, é um desejo que interpela toda 
a pessoa chamada a ser educadora, 
formadora, ou que desempenhe de 
algum modo o papel de comunicador: 
os pais e os professores, os pastores 
e os agentes pastorais, os operadores 
da informação e quantos prestam um 
serviço social ou político. 

Escutar com o ouvido do coração 

A partir das páginas bíblicas 
aprendemos que a escuta não 
significa apenas uma perceção 
acústica, mas está essencialmente 
ligada à relação dialogal entre 
Deus e a humanidade. O “shema’ 
Israel – escuta, Israel” (Dt 6, 4) – 

as palavras iniciais do primeiro 
mandamento do Decálogo – é 
continuamente lembrado na Bíblia, 
a ponto de São Paulo afirmar que 
“a fé vem da escuta” (Rm 10, 17). 
De facto, a iniciativa é de Deus, que 
nos fala, e a ela correspondemos 
escutando-O; e mesmo este escutar 
fundamentalmente provém da sua 
graça, como acontece com o recém-
-nascido que responde ao olhar e à 
voz da mãe e do pai. Entre os cinco 
sentidos, parece que Deus privilegie 
precisamente o ouvido, talvez por ser 
menos invasivo, mais discreto do que 
a vista, deixando consequentemente 
mais livre o ser humano. 

A escuta corresponde ao estilo 
humilde de Deus. Ela permite a 
Deus revelar-Se como Aquele que, 
falando, cria o homem à sua imagem 
e, ouvindo-o, reconhece-o como seu 
interlocutor. Deus ama o homem: 
por isso lhe dirige a Palavra, por isso 
“inclina o ouvido” para o escutar. 

O homem, ao contrário, tende a 
fugir da relação, a virar as costas e 
“fechar os ouvidos” para não ter de 
escutar. Esta recusa de ouvir acaba 
muitas vezes por se transformar 
em agressividade sobre o outro, 
como aconteceu com os ouvintes 
do diácono Estêvão que, tapando os 
ouvidos, atiraram-se todos juntos 
contra ele (cf. At 7, 57). 

Assim temos, por um lado, Deus que 
sempre Se revela comunicando-Se 
livremente, e, por outro, o homem, a 
quem é pedido para sintonizar- 
-se, colocar-se à escuta. O Senhor 
chama explicitamente o homem a 
uma aliança de amor, para que possa 
tornar-se plenamente aquilo que é: 
imagem e semelhança de Deus na 
sua capacidade de ouvir, acolher, dar 
espaço ao outro. No fundo, a escuta é 
uma dimensão do amor.
Por isso Jesus convida os seus 
discípulos a verificar a qualidade 

ESCUTAR COM  
O OUVIDO DO CORAÇÃO

Mensagem do Papa Francisco para o LVI Dia Mundial das Comunicações Sociais
29 de maio de 2022

ainda muito jovem, demonstrou-
-se sábio ao pedir ao Senhor 
que lhe concedesse  um coração 
que escuta (1 Rs 3, 9). E Santo 
Agostinho convidava a escutar com 
o coração (corde audire), a acolher 
as palavras, não exteriormente nos 
ouvidos, mas espiritualmente nos 
corações: “Não tenhais o coração 
nos ouvidos, mas os ouvidos no 
coração”. E São Francisco de Assis 
exortava os seus irmãos a “inclinar 
o ouvido do coração”.

Por isso, a primeira escuta a 
reaver quando se procura uma 
comunicação verdadeira é a 
escuta de si mesmo, das próprias 
exigências mais autênticas, 
inscritas no íntimo de cada pessoa. 

E não se pode recomeçar senão 
escutando 

da sua escuta. “Vede, pois, como 
ouvis” (Lc 8, 18): faz-lhes esta 
exortação depois de ter contado a 
parábola do semeador, sugerindo 
assim que não basta ouvir, 
é preciso fazê-lo bem. Só quem 
acolhe a Palavra com o coração 
bom e virtuoso e A guarda 
fielmente é que produz frutos 
de vida e salvação (cf. Lc 8, 15). 
Só prestando atenção a quem 
ouvimos, àquilo que ouvimos e 
ao modo como ouvimos é que 
podemos crescer na arte de 
comunicar, cujo cerne não é uma 
teoria nem uma técnica, mas 
a  capacidade do coração que torna 
possível a proximidade (Francisco, 
Exort. ap. Evangelii gaudium, 171).

Ouvidos, temo-los todos; mas 
muitas vezes mesmo quem possui 
um ouvido perfeito, não consegue 
escutar o outro. Pois existe 
uma surdez interior, pior 
do que a física. De facto, 
a escuta não tem a ver 
apenas com o sentido 
do ouvido, mas com a 
pessoa toda. A verdadeira 
sede da escuta é o coração. O 
rei Salomão, apesar de 
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aquilo que nos torna únicos na 
criação: o desejo de estar em 
relação com os outros e com o 
Outro. Não fomos feitos para viver 
como átomos, mas juntos.

A escuta como condição da boa 
comunicação

Há um uso do ouvido que não é 
verdadeira escuta, mas o contrário: 
o espionar. De facto, uma tentação 
sempre presente, mas que neste 
tempo da social web parece mais 
assanhada, é a de procurar saber 
e espiar, instrumentalizando os 
outros para os nossos interesses. 
Ao contrário, aquilo que torna 
boa e plenamente humana a 
comunicação é precisamente a 
escuta de quem está à nossa 
frente, face a face, a escuta do 
outro abeirando-nos dele com 
abertura leal, confiante e honesta.

Esta falta de escuta, que tantas 
vezes experimentamos na vida 
quotidiana, é real também, 
infelizmente, na vida pública, 
onde com frequência, em vez de 
escutar, “se fala pelos cotovelos”. 
Isto é sintoma de que se procura 
mais o consenso do que a verdade 
e o bem; presta-se mais atenção 
à audience do que à escuta. Ao 
invés, a boa comunicação não 
procura prender a atenção do 
público com a piada foleira visando 
ridicularizar o interlocutor, mas 
presta atenção às razões do 
outro e procura 

fazer compreender a complexidade 
da realidade. É triste quando 
surgem, mesmo na Igreja, partidos 
ideológicos, desaparecendo a 
escuta para dar lugar a estéreis 
contraposições.

Na realidade, em muitos diálogos, 
efetivamente não comunicamos; 
estamos simplesmente à espera 
que o outro acabe de falar para 
impor o nosso ponto de vista. 
Nestas situações, como observa o 
filósofo Abraham Kaplan, o diálogo 
não passa de duólogo, ou seja um 
monólogo a duas vozes.

Ao contrário, na verdadeira 
comunicação, o eu e o tu 
encontram-se ambos “em saída“, 
tendendo um para o outro.

Portanto, a escuta é o primeiro 
e indispensável ingrediente do 
diálogo e da boa comunicação. 
Não se comunica se primeiro 
não se escutou, nem se faz bom 
jornalismo sem a capacidade de 
escutar.

Para fornecer uma informação 
sólida, equilibrada e completa, 
é necessário ter escutado 
prolongadamente. Para narrar 
um acontecimento ou descrever 
uma realidade numa reportagem, 
é essencial ter sabido escutar, 
prontos mesmo a mudar de ideia, 
a modificar as próprias hipóteses 
iniciais.

Com efeito, só se sairmos do 
monólogo é que se pode chegar 

àquela concordância de 
vozes que é garantia duma 

verdadeira comunicação. 
Ouvir várias fontes, 
“não parar na primeira 
locanda” – como ensinam 

os especialistas do ofício 
– garante credibilidade e 

seriedade à informação que 
transmitimos. Escutar várias 
vozes, ouvir-se – inclusive na 
Igreja – entre irmãos e irmãs, 

permite-nos 
exercitar a arte do 
discernimento, que 
se apresenta sempre 
como a capacidade 
de se orientar numa 
sinfonia de vozes.
Entretanto para 
quê enfrentar este 
esforço da escuta? 
Um grande diplomata 
da Santa Sé, o cardeal 
Agostinho Casaroli, 
falava de “martírio 
da paciência”, 
necessário para 
escutar e fazer-se 

escutar nas negociações com os 
interlocutores mais difíceis a fim de 
se obter o maior bem possível em 
condições de liberdade limitada. 
Mas, mesmo em situações menos 
difíceis, a escuta requer sempre a 
virtude da paciência, juntamente 
com a capacidade de se deixar 
surpreender pela verdade – mesmo 
que fosse apenas um fragmento 
de verdade – na pessoa que 
estamos a escutar. Só o espanto 
permite o conhecimento. Penso 
na curiosidade infinita da criança 
que olha para o mundo em redor 
com os olhos arregalados. Escutar 
com este estado de espírito – o 
espanto da criança na consciência 
dum adulto – é sempre um 
enriquecimento, pois haverá 
sempre qualquer coisa, por mínima 
que seja, que poderei aprender do 
outro e fazer frutificar na minha 
vida.

A capacidade de escutar 
a sociedade é ainda mais 
preciosa neste tempo ferido 
pela longa pandemia. A grande 
desconfiança que anteriormente 
se foi acumulando relativamente 
à “informação oficial“, causou 
também uma espécie de “info-
-demia“ dentro da qual é cada 
vez mais difícil tornar credível 
e transparente o mundo da 
informação. É preciso inclinar o 
ouvido e escutar em profundidade, 
sobretudo o mal-estar social 
agravado pelo abrandamento ou 
cessação de muitas atividades 
económicas.

A própria realidade das migrações 
forçadas é uma problemática 
complexa, e ninguém tem pronta 
a receita para a resolver. Repito 
que, para superar os preconceitos 
acerca dos migrantes e amolecer 
a dureza dos nossos corações, 
seria preciso tentar ouvir as suas 
histórias. Dar um nome e uma 
história a cada um deles. Há muitos 
bons jornalistas que já o fazem; e 
muitos outros gostariam de o fazer, 
se pudessem. Encorajemo-los! 
Escutemos estas histórias! Depois 
cada qual será livre para sustentar 
as políticas de migração que 
considerar mais apropriadas para 
o próprio país. Mas então teremos 
diante dos olhos, não números nem 
invasores perigosos, mas rostos 
e histórias de pessoas concretas, 
olhares, expetativas, sofrimentos 
de homens e mulheres para ouvir.

Escutar-se na Igreja

Também na Igreja há grande 
necessidade de escutar e de 
nos escutarmos. É o dom mais 

precioso e profícuo que podemos 
oferecer uns aos outros. Nós, 
cristãos, esquecemo-nos de que o 
serviço da escuta nos foi confiado 
por Aquele que é o ouvinte por 
excelência e em cuja obra somos 
chamados a participar. “Devemos 
escutar através do ouvido de Deus, 
se queremos poder falar através 
da sua Palavra”. Assim nos lembra 
o teólogo protestante Dietrich 
Bonhffer que o primeiro serviço 
na comunhão o que devemos aos 
outros é prestar-lhes ouvidos. 
Quem não sabe escutar o irmão, 
bem depressa deixará de ser capaz 
de escutar o próprio Deus.

Na ação pastoral, a obra mais 
importante é o “apostolado do 
ouvido”. Devemos escutar, antes de 
falar, como exorta o apóstolo Tiago: 
“cada um seja pronto para ouvir, 
lento para falar” (1, 19). Oferecer 
gratuitamente um pouco do próprio 
tempo para escutar as pessoas é o 
primeiro gesto de caridade.

Recentemente deu-se início a 
um processo sinodal. Rezemos 
para que seja uma grande ocasião 
de escuta recíproca. Com efeito, 
a comunhão não é o resultado 
de estratégias e programas, 
mas edifica-se na escuta mútua 
entre irmãos e irmãs. Como num 
coro, a unidade requer, não a 
uniformidade, a monotonia, mas a 
pluralidade e variedade das vozes, 
a polifonia. Ao mesmo tempo, 
cada voz do coro canta escutando 
as outras vozes na sua relação 
com a harmonia do conjunto. 
Esta harmonia é concebida pelo 
compositor, mas a sua realização 
depende da sinfonia de todas e 
cada uma das vozes.

Cientes de participar numa 
comunhão que nos precede e 
inclui, possamos descobrir uma 
Igreja sinfónica, na qual cada um 
é capaz de cantar com a própria 
voz, acolhendo como dom as dos 
outros, para manifestar a harmonia 
do conjunto que o Espírito Santo 
compõe.

Roma, São João de Latrão, 
na Memória de São Francisco 
de Sales, 24 de janeiro de 2022.



6 IGREJA VIVA // QUINTA-FEIRA | 27 DE JANEIRO | 2022 

LITURGIA da palavra

LEITURA I Is 6, 1-2a.3-8 
Leitura do Livro de Isaías 
No ano em que morreu Ozias, rei 
de Judá, vi o Senhor, sentado num 
trono alto e sublime; a fímbria do 
seu manto enchia o templo. À sua 
volta estavam serafins de pé, que 
tinham seis asas cada um e clamavam 
alternadamente, dizendo: “Santo, 
santo, santo é o Senhor do Universo. 
A sua glória enche toda a terra!”. Com 
estes brados as portas oscilavam nos 
seus gonzos e o templo enchia-se de 
fumo. Então exclamei: “Ai de mim, 
que estou perdido, porque sou um 
homem de lábios impuros, moro no 
meio de um povo de lábios impuros 
e os meus olhos viram o Rei, Senhor 
do Universo”. Um dos serafins voou 
ao meu encontro, tendo na mão um 
carvão ardente que tirara do altar 
com uma tenaz. Tocou-me com ele na 
boca e disse-me: “Isto tocou os teus 
lábios: desapareceu o teu pecado, 
foi perdoada a tua culpa”. Ouvi então 
a voz do Senhor, que dizia: “Quem 
enviarei? Quem irá por nós?”. Eu 
respondi: “Eis-me aqui: podeis enviar-
me”. 
    
Salmo responsorial
Salmo 137 (138), 1-2a.2bc-3.4-5.7c-8 
(R. 1c) 
Refrão: Na presença dos Anjos, 
eu Vos louvarei, Senhor. 

LEITURA II F. breve 1 Cor 15, 3-8.11 
Leitura da Primeira Epístola do 
apóstolo S. Paulo aos Coríntios 
Irmãos: Transmiti-vos em primeiro 
lugar o que eu mesmo recebi: 

“Já que o dizes, lançarei as redes”

itinerário

realizada. Isto mesmo sucedeu a Tiago 
e a João, filhos de Zebedeu, que eram 
companheiros de Simão. Jesus disse 
a Simão: “Não temas. Daqui em diante 
serás pescador de homens”. Tendo 
conduzido os barcos para terra, eles 
deixaram tudo e seguiram Jesus. 

REFLEXÃO
 
A temática da missão profética e 
evangelizadora continua neste Quinto 
Domingo (Ano C). Agora, sobre a resposta 
humana ao convite divino. Paulo, 
consciente da sua indignidade, enaltece 
a acção de Deus no impulso missionário: 
“Não eu, mas a graça de Deus, que está 
comigo”.
 
“A graça de Deus, que está comigo”
Em qualquer percurso de vida pessoal e 
comunitário há momentos de indecisão 
e até de medo. Cada um de nós, como 
crente, e todos, como comunidade 
cristã, reconhecemos a nossa impureza 
e as nossas hesitações. Por isso é tão 
importante para nós a graça de Deus.
Os textos bíblicos sugerem três exemplos, 
embora distintos, com o denominador 
comum da iniciativa gratuita de Deus e 
da consciência das limitações pessoais: 
Isaías considera-se “um homem de lábios 
impuros”; Paulo sente-se indigno de “ser 
chamado Apóstolo”; Pedro reconhece-se 
“um homem pecador”. Os três remetem 
para a eficácia da graça divina.
Hoje, a segunda leitura passa para o 
capítulo quinze da Primeira Carta aos 
Coríntios, com o qual Paulo enaltece a 
centralidade da ressurreição de Jesus 
Cristo como fundamento da nossa fé e 
a garantia da nossa esperança. Começa 
por fazer uma breve síntese do primeiro 
anúncio («querigma») e remete para a 
sua experiência pascal. Foquemo-nos no 
testemunho.

Cristo morreu pelos nossos pecados, 
segundo as Escrituras; foi sepultado 
e ressuscitou ao terceiro dia, segundo 
as Escrituras, e apareceu a Pedro e 
depois aos Doze. Em seguida apareceu 
a mais de quinhentos irmãos de uma 
só vez, dos quais a maior parte ainda 
vive, enquanto alguns já faleceram. 
Posteriormente apareceu a Tiago 
e depois a todos os Apóstolos. Em 
último lugar, apareceu-me também a 
mim, como o abortivo. Tanto eu como 
eles, é assim que pregamos e foi assim 
que vós acreditastes. 

EVANGELHO  Lc 5, 1-11 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Lucas 
Naquele tempo, estava a multidão 
aglomerada em volta de Jesus, para 
ouvir a palavra de Deus. Ele encontrava-
Se na margem do lago de Genesaré 
e viu dois barcos estacionados no 
lago. Os pescadores tinham deixado 
os barcos e estavam a lavar as redes. 
Jesus subiu para um barco, que era de 
Simão, e pediu-lhe que se afastasse 
um pouco da terra. Depois sentou-Se e 
do barco pôs-Se a ensinar a multidão. 
Quando acabou de falar, disse a Simão: 
“Faz-te ao largo e lançai as redes para a 
pesca”. Respondeu-Lhe Simão: “Mestre, 
andámos na faina toda a noite e não 
apanhámos nada. Mas, já que o dizes, 
lançarei as redes”. Eles assim fizeram 
e apanharam tão grande quantidade 
de peixes que as redes começavam 
a romper-se. Fizeram sinal aos 
companheiros que estavam no outro 
barco, para os virem ajudar; eles vieram 
e encheram ambos os barcos, de tal 
modo que quase se afundavam. Ao ver 
o sucedido, Simão Pedro lançou-se 
aos pés de Jesus e disse-Lhe: “Senhor, 
afasta-Te de mim, que sou um homem 
pecador”. Na verdade, o temor tinha-
se apoderado dele e de todos os seus 
companheiros, por causa da pesca 

Há uma constatação muito clara da 
parte de Paulo: o primado da graça 
de Deus. Dizemos primado, não só 
porque está antes de tudo, mas também 
porque é o fundamento de tudo. “Pela 
graça de Deus sou aquilo que sou”, diz 
Paulo, porque todo o trabalho realizado 
por ele tem a marca da presença e da 
acção divina: “a graça de Deus, que está 
comigo”.
A graça de Deus é aquilo que, no meio 
das nossas limitações, propicia uma 
possibilidade maior e mais profunda. 
“Abre-se, no mundo da finitude, uma porta 
para o infinito”, diz o teólogo dominicano 
Timothy Radcliffe. Isto é a graça: a 
participação na vida eterna de Deus, “é já o 
sabor da vida ressurgida”.
O que até agora dissemos, nos primeiros 
«episódios» desta «série», como fruto 
da presença e acção do Espírito Santo, 
é agora dito pela expressão «graça de 
Deus». Aprendamos com Paulo (e de 
modo semelhante com Isaías e Pedro) 
a reconhecer o primado da graça de 
Deus, que supera todas as nossas 
fraquezas pessoais e incompatibilidades 
comunitárias.

Apreciar a vida
A graça de Deus continua a suscitar vida 
em abundância. Procuremos vencer 
a tentação de olhar apenas para os 
«problemas». Quando a nossa atenção 
está toda focada nas dificuldades, o 
mais comum é recusar-se a caminhar, 
é olhar para o caminho como beco 
sem saída. Sentimo-nos esmagados. 
Perdemos o entusiasmo. Então?!
Não ignoramos as dificuldades. 
Reconhecemos o peso das nossas 
fraquezas e dos nossos pecados. 
Contudo, em vez de nos concentrarmos 
apenas naquilo que não está bem, 
vamos apreciar a presença da graça de 
Deus, vamos descobrir a vida gerada 
pelo Espírito Santo, porventura em nós e 
à nossa volta.

v domingo comum

Acrescentar ao cajado e às duas pegadas uma rede estendida, 
diante do altar.

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES
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“Já que o dizes, lançarei as redes”

Há outros pontos de vista. Há novos 
caminhos. Quem se concentra na 
escuridão, corre o risco de não 
perceber os raios de luz.

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

Semear caridade
Acólitos
Os apóstolos deixaram tudo e seguiram 
Jesus. A sacristia deve ser vista como 
este espaço em que nós deixamos 
tudo para seguir Jesus. Antes de nos 
paramentarmos, nela deixamos o 
telemóvel, o casaco, as chaves do carro 
e, simbolicamente, todas as nossas 
“redes” de trabalho, e seguimos Jesus 
com a veste branca do baptismo. A alba 
significa esse desprendimento de tudo 
para ser apenas ministro de Jesus.

Leitores
O leitor é “um homem de lábios impuros, 
morando no meio de um povo de lábios 
impuros”. Não é por, pela leitura, exortar 
os ouvintes à conversão que ele deixa 
de ser o primeiro destinatário desse 
apelo. Os seus lábios são os primeiros a 
necessitar do carvão ardente do Espírito 
de Deus que purifica, nos capacita e 

disponibiliza para a missão no mundo. 
Só depois podemos responder: “eis-
me aqui: podeis enviar-me”.

Ministros Extraordinários 
da Comunhão
O exercício de qualquer ministério 
consiste em criar as condições para 
que a acção de Deus seja a mais 
eficaz possível, porque é Deus que 
age através dos seus ministros. Por 
isso, o MEC pode ser representado 
por essa humilde barca que Deus 
solicita para chegar melhor à 
multidão que se aglomera. Também 
Pedro, que acha inútil a tarefa que 
lhe era pedida, mostra como o 
serviço obediente e humilde é eficaz 
e frutuoso.

Músicos
Muito da actividade de um músico 
consiste em transmitir aquilo que 
recebeu, dar vida a uma tradição. 
De facto, uma partitura permanece 
apenas um “papel pintado” se o 
músico não lhe der vida com o seu 
talento. Todavia, interpretar uma peça 
musical é muito mais do que traduzir 
em sons um conjunto de sinais 
gráficos. Interpretar é fazer com que 

o Espírito trespasse a partitura para a 
transformar em Acção de Graças.

Celebrar em comunidade
Evangelho para a vida
Vivemos numa época em que 
urge uma extraordinária difusão 
do Evangelho junto de todas as 
comunidades. Nenhuma paróquia 
poderá ter a prepotência de pensar que 
não é preciso dedicar muito tempo à 
evangelização, de lançar a rede sempre 
que possível independentemente da 
qualidade do peixe pescado, do estado 
das redes, da força dos pescadores e 
da resistência da barca. No entanto, 
somos chamados e interpelados 
a verificar as diversas feridas que 
devem ser acolhidas por parte dos 
agentes evangelizadores, tal como 
São Paulo admitiu, considerando-se 
abortivo por ter perseguido, outrora, 
a Igreja. É a partir desta atitude 
humilde de reconhecimento das 
nossas fragilidades, deficiências do 
passado e feridas abertas que, com 
a graça de Deus, podemos pregar 
mais eficazmente e levar os outros a 
acreditarem na palavra misericordiosa 
de Jesus. Ou seja, só olhando as 

misérias internas poderemos curar as 
que estão naqueles que precisam de 
nós (analogia do curador ferido). 

Oração Universal
V/ Caríssimos fiéis: oremos ao Senhor 
do universo, para que dê aos que 
escutam os apóstolos deste tempo 
um coração aberto à sua mensagem, 
e peçamos (ou: e cantemos) 
fervorosamente:

R/ Escutai, Senhor, a oração do vosso 
povo.

1. Pelos bispos e párocos do mundo 
inteiro, pelas Igrejas particulares 
e paróquias que estão a reflectir 
sobre a sinodalidade, como marca 
identificativa da vida e da missão da 
Igreja, oremos.

2. Pelos responsáveis no governo 
das nações, pelos que promovem a 
prosperidade dos povos e pelos que 
defendem os direitos das pessoas, 
oremos.

(...)

Sugestão de cânticos
– Entrada: Eu venho, Senhor – A. Cartageno
– Glória: Glória a Deus nas alturas – F. Santos
– Ap. Dons: Eis-me aqui – M. Frisina  
– Comunhão: Faz-te ao largo – M. Carneiro
– Final: Deixando as redes e o pai – F. Silva

Eucologia
Orações presidenciais: Orações próprias do 
Domingo V do Tempo Comum  (Missal Romano, 
399)
Prefácio: Prefácio dos Domingos do Tempo 
Comum IX (Missal Romano, 484)
 Oração Eucarística: Oração Eucarística III 
(Missal Romano, 529ss)

Sair em missão de amar
Família: O quinto Domingo do Tempo Comum é 
profundamente missionário. Deste modo, o povo de 
Deus é desafiado a escolher uma pessoa entre os 
seus muitos contactos, a quem irá falar de Jesus e 
da sua Palavra. Lançar a rede da comunicação para 
“apanhar” a maior quantidade de filhos de Deus que 
necessitam de uma palavra de conforto e confiança. 

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

BARCELOS
BARCELOSESCOLA DE FAMÍLIAS21H00

29
Jan

SEMINÁRIO MENOR
SEMINÁRIO MENORPRÉ-SEMINÁRIO JOVEM

09H30

29
jan

Dia do Coordenador adiado  
sem nova data marcada
O Dia Arquidiocesano do Coor-
denador foi adiado sem nova 
data marcada. 
“Os números relacionados com 
a pandemia são absolutamen-
te avassaladores e impõe-se, 
neste momento histórico que 
vivemos, a responsabilidade, a 
prudência e o testemunho”, ex-
plica o Departamento Arqui-
diocesano para a Formação e 

Arciprestado de Famalicão dá “Um Abraço 
aos Catequistas”

A equipa arciprestal de cate-
quese de Vila Nova de Fama-
licão vai realizar no sába-
do, 29 de Janeiro, a iniciativa 
“Um Abraço aos Catequistas”, 
em substituição do Encontro 
Arciprestal de Catequistas.
O Encontro Arciprestal não 
tem lugar devido à “impossi-
bilidade do mesmo decorrer 
como desejado e nos moldes 
habituais”, pelo que o even-
to que o substitui decorrerá 
online.
De acordo com o Departa-
mento Arciprestal de Comu-
nicação, este é um momen-
to “de formação e partilha, 
de oração e reflexão sobre o 
amor, a caridade e os abra-
ços que o cristão não deixou 
de dar, mesmo nestes tempos 
tão difíceis, onde a angús-
tia e o desânimo nos pode-
rão vencer”, subordinado ao 
tema “Onde há Amor, nascem 
Abraços”.
O encontro digital começa às 
21h30 e pretende “envolver to-

dos os catequistas de todas 
as paróquias do Arciprestado, 
sendo estes desafiados a par-
ticipar activamente, através da 
partilha dos seus testemunhos 
e mensagens que muito ajuda-
rão a enriquecer o programa e 
conteúdos desta iniciativa”. Há 
transmissão nas redes sociais 
da Equipa Arciprestal de Cate-
quese e do Arciprestado de Vila 
Nova de Famalicão.

Ministérios Laicais.
Os organizadores adiantam, 
no entanto, que, provavelmen-
te, só após a Páscoa é que o 
evento, preparado “com tanto 
afecto e sentido”, poderá ser 
retomado. 
O programa será o que já foi 
anteriormente divulgado. Mais 
informações serão disponibili-
zadas em breve.

Livro da semana

Livraria diário do minho

"Que a escuta atenta da Liturgia da 
Palavra e a leitura complementar 

destes comentários possam ajudar os 
leitores a deixar-se interpelar pelos 

desafios que daqui surgem, na certeza 
de que não somos apenas nós que 

lemos a Escritura, mas ela também nos 
lê a nós" (David Palatino). 

Viver e 
proclamar a 
Palavra. Ano C
David Palatino

13€

Compre online em 
www.livrariadm.pt

10% 
Desconto*

* Na entrega deste cupão. Campanha válida 
de 27 de Janeiro a 2  de Fevereiro de 2022.


