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Francisco,
o chamado “desemprego natural” é uma “chantagem social”
Economista e professor da Franklin University Switzerland

Nas palavras de Francisco, o trabalho
é algo bem diferente de um mero
instrumento para se poder dar ao
luxo de consumir. É o “centro de
todo o pacto social” e, se é mau, ou
está ausente, ou “explora, esmaga,
humilha, mata”, rompe-se o pacto
social. Dirigindo-se, recentemente,
a uma plateia de trabalhadores,
empresários e desempregados
no distrito Riparazioni Navali,
de Génova, o Papa deixou clara
a diferença entre empresário e
especulador: a ênfase na competição
na empresa não é apenas um “erro
cristão”, mas é também um “erro
económico”, porque “a empresa é,
acima de tudo, cooperação, mútua
assistência, reciprocidade”.
Trata-se de uma crítica avassaladora
a um aspecto da política económica
que caracterizou os últimos
30/40 anos, independentemente
da cor política dos governos.
Isto é, que, no fundo, um pouco
de desemprego faz bem, porque não
se pode dar trabalho a todos, pois o
risco de perder o emprego torna os
trabalhadores maleáveis e eficientes,
e porque a concorrência entre

desempregados baixa o salário e evita
a inflação. Os economistas chamam-lhe “desemprego natural”. Francisco
chama-lhe “chantagem social”. Uma
sociedade onde faltam oportunidades
de trabalho para todos é uma
sociedade infeliz, porque o trabalho é
dignidade, auto-estima, sentimento
de que se vale alguma coisa, e o
desemprego semeia infelicidade,

que o pleno emprego era considerado
possível, mas desaconselhável,
a outra época em que o pleno
emprego é, simplesmente,
considerado impossível. Sobre esse
erro, a humanidade é reincidente.
Nos tempos da mecanização do
trabalho da terra, assim como
nos tempos do progresso técnico
da produção manufactureira,

doença, crime, terrorismo.
Vivemos um longo tempo em que
pensávamos que numa sociedade,
imperfeita por natureza, um pouco
de desemprego era inevitável.
Hoje, assoma-se outro modo de ver
ainda mais traiçoeiro. É a convicção
generalizada de que o progresso
tecnológico e a robotização dos
processos produtivos significam
que o trabalho está a desaparecer.
Passamos, assim, de uma época em

fez-se a mesma pergunta. O que
poderemos produzir e consumir
mais do que consumimos hoje? À
mesma pergunta, hoje não sabemos
responder senão imaginando um
mundo onde alguns trabalham (os
mais instruídos) e outros recebem
um subsídio na forma de uma
renda universal para permitir a
sua sobrevivência. Uma solução
aparentemente razoável, que, na
realidade, corre o risco de criar um
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vácuo entre aqueles que terão a
capacidade de se expressar através
do trabalho e aqueles que serão
mantidos com um cheque que,
quando for gasto, acabará nos bolsos
de quem trabalha, aumentando a
distância entre quem trabalha e
quem é mantido.
Sobre esse ponto, Francisco é
muito claro: “É preciso olhar sem
medo para as transformações
tecnológicas da economia e não
se resignar à ideologia que está a
ganhar espaço por toda a parte, que
imagina um mundo onde apenas
metade ou talvez dois terços dos
trabalhadores trabalharão e os
outros serão mantidos por um
cheque social. Deve ficar claro que o
objectivo verdadeiro a ser alcançado
não é a «renda para todos», mas o
«trabalho para todos»!”. Muito mais
útil do que a “renda universal” seria,
então, um programa de trabalhos
de transição retribuídos com uma
renda mínima, mas digna, ao qual
tivessem acesso todos aqueles que
aspiram a conservar e a desenvolver
as próprias capacidades em vista
de novas oportunidades no sector
público ou privado.
*artigo publicado em “Avvenire”, a
29/06/2017. Tradução de Moisés
Sbardelotto. Adaptação de Filipa Correia.
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02 de Julho de 2017

Que bom que os jovens sejam
“peregrinos da fé”, felizes de levar
Jesus a todas as estradas, a todos os
cantos da terra!
01 de Julho de 2017

A missão do cristão é uma missão
maravilhosa, destinada a todos, sem
excepção!
30 de Junho de 2017

Há tanta necessidade de nutrir
a esperança cristã, a esperança
que dá um olhar novo, capaz de
descobrir e ver o bem.

congregação para a
doutrina da fé tem
novo perfeito

donativos à fundação
ais atingiram valor
recorde em 2016

Papa: Inércia e
egoísmo responsáveis
pela fome de milhões

A Congregação para a Doutrina da
Fé (Santa Sé) tem um novo perfeito,
o jesuíta espanhol D. Luis Francisco
Ladaria Ferrer, Arcebispo de Tibica.
Nomeado pelo Papa Francisco, ocupava
o cargo de secretário da Congregação
para a Doutrina da Fé, para o qual foi
nomeado em 2008, pelo Papa Bento
XVI. O Arcebispo é também presidente
da Comissão de Estudo sobre o
diaconado feminino. D. Luis Francisco
Ladaria Ferrer vem suceder ao cardeal
Gerhard Ludwig Müller, que cumpriu
um mandato de cinco anos.

Os donativos feitos à Fundação Ajuda
à Igreja que Sofre (AIS) em 2016
superaram os dos anos anteriores. A
instituição recebeu mais de 128 mihões
de euros, para apoiar 5. 300 projectos
em diversos países. A contribuição de
Portugal também cresceu, com valores
a ultrapassar os três milhões de euros.
A Fundação apoia mais de 148 países,
situados no Médio Oriente, África,
Europa Central e de Leste e Ásia. A
ajuda prestada pela AIS no Iraque, por
exemplo, representa quase metade dos
apoios que chegam ao país.

O Santo Padre apontou a “inércia”, o
“egoísmo” e a falta de uma “cultura de
solidariedade” como causas da fome de
milhões de pessoas, numa mensagem
dirigida aos participantes da 40.ª
Assembleia Geral da Organização das
Nações Unidas para a Alimentação e
a Agricultura, a decorrer em Roma. O
secretário de Estado do Vaticano, cardeal
Pietro Parolin, leu a mensagem onde
Francisco lembra que os bens entregues
pelo “Deus Criador são para todos” e que
a solidariedade deve pautar as relações de
cooperação internacional.
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querido
titio...
Maria Beatriz
sobrinha-neta de d. jorge ortiga

Querido Titio,
Sei que são as tuas Bodas de Ouro!
Todos sabemos que estás muito
feliz e isso é também uma grande
alegria para mim. A avó contou-me
que quando eras pequenino como
eu, gostavas de brincar às missas
pois querias que essa fosse a tua
profissão, por isso eu sinto que és
muito feliz: porque realizaste o teu

sonho de criança. Eu adoro quando
me contas histórias de quando
eras pequenino! Contigo aprendo
muitas coisas e quero que me
continues a ensinar.
Neste dia queria também
agradecer-te por seres tão meu
amigo. Quero também agradecer
a Jesus por me ter dado um tio
como tu.
Às vezes chateias-me muito para
eu estudar e tocar piano, mas eu sei
que é o melhor para mim, porque
queres que eu seja feliz e inteligente
como tu! Gosto muito quando me
ajudas a fazer os trabalhos de casa e

a estudar e quando me dás conselhos
para ir calma para os testes.
Gosto muito quando passeamos na
praia, fazemos castelos na areia e
vamos jogar à bola na piscina ou
no mar. Gosto também quando
me dás conselhos para eu ser uma
boa menina. Isso faz com que a
minha relação contigo seja muito
especial.
Sou pequenina mas já sinto um
grande orgulho pelo teu trabalho
e por tudo o que fazes pela Igreja
e por todos nós. Eu quero seguir o
teu exemplo e também quero ser
mais amiga de Jesus e de todas as
pessoas que vivem à minha volta,

em especial os meus amigos e a
nossa família!
Obrigada do coração por todo
o amor e carinho que me dás e
parabéns pelo teu aniversário.
A minha prenda é tirar boas
notas no colégio, ter um bom
comportamento e ser uma boa
menina, pois é isso que me estás
sempre a pedir!
Vou rezar muito a Jesus para
continuarmos a ser muito amigos
e para que sejas sempre um Bispo
querido e amigo de todas as
pessoas.
Um xi-coração do tamanho do infinito,
Maria Beatriz
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m, e era sobretudo um
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pensar, do apresentar
a doutrina, com quem dav
a gosto estar. Foi um
Papa para a sua época, par
a
II, que era um Papa muito suceder ao João Paulo
mais extrovertido.
Ele chamou mais para a
reflexão. Penso que
foi também um Papa ext
raordinário, que será
recordado na História da
Igreja.

— Isto é na minha ordenação episcopal, no momento que
é o gesto da imposição das mãos pelos bispos ordenantes
e por todos os bispos. Os bispos participam neste gesto
como sinal de integração na comunhão episcopal. Foi a
13 de Janeiro de 88. Não estava à espera de ser ordenado
bispo, não esperava, tinha a minha vida normal, depois
fui interpelado pela nunciatura dizendo que o Santo Padre
tinha pensado em mim para ser e bispo e pronto… Encarei
esta nova fase com sentido de responsabilidade e de algum
temor também, mas sobretudo muita confiança e vontade
de servir com tudo aquilo que era, de continuar com nova
alegria e novo ardor uma nova etapa. As responsabilidades
eram maiores, mas mantive a serenidade de sempre.

— Eu já conhecia o Papa Francisco antes de ele ser
Papa. Ele fazia parte do meu grupo de trabalho na
Assembleia da CELAM — Conferências Episcopais
Latino-americanas. Não deu para aprofundar muito
a amizade porque entretanto foi escolhido para
secretário e teve que deixar o grupo.
Esta foto é de quando fui a Roma entregar-lhe o pedido
de canonização do Beato Bartolomeu
dos Mártires. Entreguei-lhe o documento
em mãos, num ambiente de alegria,
e ele mais tarde concretizou esse
pedido, dispensando de um milagre,
que era aquilo que eu pedia naquele
documento, e dizendo que agora temos
apenas que organizar o processo. Uma
coisa curiosa — dizem que ele fixa muito
bem as pessoas —, recentemente, em
Fátima, estávamos a almoçar praticamente
frente a frente, depois de ele canonizar a
Jacinta e o Francisco, e eu disse-lhe que
agora o próximo santo português seria o
Bartolomeu dos Mártires, e ele recordou-se do encontro que tivemos. Disse que
foi sobretudo esse encontro e aquilo que
eu lhe disse que o convenceu a conceder
essa graça de não ser necessário um novo
milagre para a canonização.
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“A VÓS É DADO A CONHECER OS
MISTÉRIOS DO REINO DOS CÉUS”

LITURGIA da palavra
Leitura I Is 55, 10-11
Leitura do Livro de Isaías

XV domingo
comum a

Eis o que diz o Senhor: “Assim como a chuva e a neve que descem do céu
não voltam para lá sem terem regado a terra, sem a terem fecundado e feito
produzir, para que dê a semente ao semeador e o pão para comer, assim a
palavra que sai da minha boca não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter
cumprido a minha vontade, sem ter realizado a sua missão”.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 64 (65)
Refrão: A semente caiu em boa terra e deu muito fruto.

Leitura II Rom 8, 18-23
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES

itinerário

ATITUDE MARIANA
Acção de graças.
CARACTERÍSTICA
Gratidão pelo “Símbolo da Fé”.

Irmãos: Eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm comparação
com a glória que se há-de manifestar em nós. Na verdade, as criaturas esperam
ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Elas estão sujeitas à vã situação do
mundo, não por sua vontade, mas por vontade d’Aquele que as submeteu, com
a esperança de que as mesmas criaturas sejam também libertadas da corrupção
que escraviza, para receberem a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos
que toda a criatura geme ainda agora e sofre as dores da maternidade. E não
só ela, mas também nós, que possuímos as primícias do Espírito, gememos
interiormente, esperando a adopção filial e a libertação do nosso corpo.

EVANGELHO Mt 13, 1-9 [Forma breve]
CONCRETIZAÇÃO: A acção de graças nasce da consciência das maravilhas
que Deus vai operando quotidianamente na nossa vida. Face aos diferentes
tipos de terreno onde a Palavra de Deus é semeada, às diferentes reacções
dos ouvintes, a Palavra de Deus é eficaz e chegará à sua plenitude. A Palavra
de Deus continua a ser semeada sobre a terra imensa da humanidade,
e produzirá fruto abundante, se essa terra for fértil, acolhedora e tiver
capacidade de a receber. Aquele que abre o seu coração à Palavra de Deus
torna-se uma pessoa de fé, alegre e com a missão de anunciar e semear a
Palavra. Propomos para esta semana que se coloque um espelho no centro
de um arranjo floral.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Eu venho, Senhor, A. Cartageno, CEC II, 77
— ofertório: Aceitai, Senhor, a nossa alegria, M. Carneiro, IC873
— Comunhão: A semente é a Palavra de Deus, C. Silva, CEC II, 79
— Final: Ide por todo o mundo, M. Faria IC 699

Eucologia
Orações próprias do XV Domingo do Tempo Comum (Missal Romano,
409).
Oração Eucarística V/B com prefácio próprio (Missal Romano, 11631567).
Oração de bênção sobre o povo 18 (Missal Romano, p. 572).

Viver a alegria
Propomos que, para ajudar a assumir a atitude de acolhimento da Palavra
de Deus na nossa vida, façamos um pequeno exame de consciência no
final de cada dia com este propósito de tornar o nosso coração um terreno
bom, propício, para que a Palavra de Deus frutifique em nós “ora cem, ora
sessenta, ora trinta por um”.

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Mateus

Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-Se à beira-mar. Reuniu-se à
sua volta tão grande multidão que teve de subir para um barco e sentar-Se,
enquanto a multidão ficava na margem. Disse muitas coisas em parábolas,
nestes termos: “Saiu o semeador a semear. Quando semeava, caíram algumas
sementes ao longo do caminho: vieram as aves e comeram-nas. Outras caíram
em sítios pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceram, porque a
terra era pouco profunda; mas depois de nascer o sol, queimaram-se e secaram,
por não terem raiz. Outras caíram entre espinhos e os espinhos cresceram e
afogaram-nas. Outras caíram em boa terra e deram fruto: umas, cem; outras,
sessenta; outras, trinta por um. Quem tem ouvidos, oiça”.
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elementos celebrativos a destacar

REFLEXÃO
A fecundidade da palavra de Deus é comparada à fertilidade da terra. Esta
afirmação resume a Liturgia da Palavra do Décimo Quinto Domingo (Ano A).
Somos convidados a acolher a dinâmica activa e fecunda da palavra divina. O
poder dessa palavra é fonte de vida (primeira leitura). Deus semeia a palavra nos
nossos corações. E nós podemos fazer da vida uma “boa terra” (salmo), ou seja,
uma terra que acolhe a semente, a palavra, e lhe dá as condições necessárias para
produzir muitos e bons frutos, boas obras (evangelho). Sou uma “boa terra”?
É a disponibilidade para ouvir e compreender a palavra que confirma a nossa
libertação, “a gloriosa liberdade dos filhos de Deus” (segunda leitura).
“A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos Céus”
A parábola do semeador marca o início do capítulo treze do evangelho segundo
Mateus, no qual estão agrupadas sete parábolas (a primeira é proposta neste
Domingo; nos próximos Domingos, três de cada vez). É o discurso das parábolas,
breves relatos para dar a conhecer a novidade de Deus: “A vós é dado conhecer os
mistérios do reino dos Céus”.
Jesus Cristo fala em parábolas para estimular a reflexão. A partir da natureza e
de situações concretas do quotidiano, sugere consequências práticas. Não lhe
interessa ouvintes passivos. A linguagem parabólica interpela e inquieta, oferece
uma variedade de interpretações que, sem forçar o texto, lhe dá uma grande
riqueza de significados.
A disponibilidade do ouvinte determina a qualidade e a abundância do fruto.
“Hoje esta parábola fala a cada um de nós, como falava aos ouvintes de Jesus
há dois mil anos. Ela recorda-nos que nós somos o terreno onde o Senhor lança
indefessamente a semente da Palavra e do seu amor. Com que disposições a
acolhemos? E podemos levantar a seguinte pergunta: como é o nosso coração?
Com qual dos terrenos ele se assemelha: uma estrada, um terreno pedregoso,
um arbusto? Depende de nós tornar-nos um terreno bom ou sem espinhos sem
pedregulhos, mas desbravado e cultivado com esmero, a fim de poder produzir
bons frutos […]. Com o seu exemplo, Nossa Senhora nos ensine a acolher a
Palavra, a cultivá-la e a fazê-la frutificar em nós e nos outros!” (Francisco, Angelus
de 13 de Julho de 2014).
Louvor
O cristão não pode ser um analfabeto incapaz de acolher com proveito o
Evangelho. É necessário ver com os olhos da fé, ouvir com os ouvidos do coração,
isto é, em profundidade. Kafka dizia que as parábolas “querem dizer, no fundo,
que o inexplicável é inexplicável”. Não se trata de assumir o sentido literal ou
lançar-se na procura de um hipotético verdadeiro e único sentido, mas de se
deixar guiar pela novidade que a parábola provoca no aqui e agora de cada um dos
leitores/ouvintes. Para nós, pode-se traduzir pela capacidade em saber agradecer a
possibilidade que temos de acolher o dom gratuito e amoroso de Deus. A parábola
não se fixa na ameaça, mas na esperança: apesar das dificuldades, o reino dos Céus
continua a crescer e a dar frutos: cem, sessenta, trinta por um.

Dinâmica do Tempo Comum
1. Preparação Penitencial
Como rito de preparação penitencial, faça-se a aspersão da água
usando, para isso, o formulário I [Missal Romano, 1359ss].
2. Profissão de Fé
Sugerimos que, neste Domingo, se valorize o Credo, distribuindo o
“Credo” a toda a assembleia, a fim de se proclamar o Símbolo dos
Apóstolos.
Introdução à Liturgia da Palavra
Deus não se cansa de semear continuamente no coração dos homens
e mulheres do nosso tempo a Sua Semente. Mas ela pode encontrar
diversos tipos de terreno. Em muitos tipos de terreno não produz
fruto como era de esperar. Contudo, a nossa esperança está voltada
para o futuro, como nos vai dizer S. Paulo: “Os sofrimentos do tempo
presente não têm comparação com a glória que se há-de manifestar
em nós”. Escutemos!
Cuidados na proclamação da Palavra
Primeira leitura: O texto da primeira leitura é pequeno, mas
condensa uma mensagem profunda e criadora de vida, pede que
cada frase seja proclamada com calma e com boa articulação das
palavras.
Segunda leitura: O texto apresenta-nos os critérios para uma vida
“segundo o Espírito”, o que pede que cada frase seja proclamada
com calma, com um bom tom de voz, transmitindo confiança e
esperança, respeitando as pausas das vírgulas e dos pontos.

Oração universal
Irmãs e irmãos em Cristo: oremos a Deus Pai todo-poderoso, que, no
seu amor infinito, quer iluminar e salvar todas as pessoas, e digamos
confiadamente:
R. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor.
1. Pelas dioceses, paróquias e missões do mundo inteiro, para que
a Palavra que os semeadores vão semeando dê fruto abundante no
coração dos que a recebem, oremos.
2. Pelo nosso Arcebispo D. Jorge, na comemoração das suas Bodas
de Ouro Sacerdotais, para que com a força do Espirito Santo continue
a guiar com zelo apostólico a porção do povo de Deus que o Senhor
lhe confiou, oremos.
3. Pelos novos sacerdotes, hoje ordenados para o serviço da nossa
Arquidiocese, para que cultivem sempre no seu coração a semente da
Palavra e produzam fruto abundante junto das pessoas a quem forem
enviados, oremos.

Reflexão preparada por Laboratório da Fé | in www.laboratoriodafe.net

4. Por todas as nações e organismos internacionais, para que
busquem o bem comum e a justiça e ultrapassem interesses ocultos e
egoístas, oremos.
5. Por todos os que sofrem no corpo ou no espírito, para que
acreditem que as dores do tempo presente não têm comparação com
a glória prometida, oremos.
6. Pelos que cultivam a terra com lágrimas, para que seja reconhecido
o seu trabalho e o tempo favoreça colheitas abundantes, oremos.
7. Por todos nós reunidos no Espírito Santo, para que vivamos a
mensagem que escutámos e nos amemos como irmãos na santa
Igreja, oremos.
Senhor, nosso Deus, que não deixais que a chuva volte para os
céus sem ter feito germinar a semente nos campos, fazei com que a
Palavra que enviastes à terra produza abundante fruto no coração de
cada pessoa. Por Cristo, nosso Senhor.
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ACTUALIDADE

IGREJA VIVA

requalificação Do Bom Jesus Arranca este mês. Obras nas
infraestruturas começam apenas em outubro/novembro

AGENDA
07.07.2017
MIMARTE: “NOITE”

durante as obras. No período de mais
trabalho, as missas e celebrações
realizar-se-ão na Capela do Bom Jesus
(lateral). O escadório também não será
encerrado. Haverá uma gestão cuidada
das obras e dos visitantes, para que
possam continuar a utilizar o espaço",
acrescenta. Para além das obras nas
infraestruturas, o projecto contempla a
poda, limpeza e replantação de árvores
ao longo do escadório, bem como a
criação de um centro de acolhimento
e de memória do Santuário. A
requalificação conta com financiamento
europeu e poderá facilitar a classificação
do Bom Jesus como Património
Mundial da Humanidade.

rui nogueira

O Santuário do Bom Jesus do Monte
vai ser alvo de obras de requalificação.
Os trabalhos arrancam este mês
e têm uma duração prevista de
dois anos, mas as intervenções nas
infraestruturas — interior da Basílica,
Capelas e Escadório — só iniciarão
entre o final do mês de Outubro e o
início do mês de Novembro, garante o
mesário da Confraria do Bom Jesus do
Monte, Varico Pereira.
O planeamento das intervenções está
a ser feito de forma a não afectar "a
realização de casamentos e visitas ao
Bom Jesus na época alta", assegura
o responsável. "Lembramos que a
Basílica estará sempre aberta, mesmo

CICLO “JULHO É DE JAZZ”:
EVAN PARKER + SLOW IS
POSSIBLE
22h00 / gnration (Braga)

09.07.2017
ORDENAÇÕES DIACONAIS
15h30 / Cripta do Sameiro

09.07.2017 a 16.07.2017
COMEMORAÇÃO DAS BODAS
DE OURO SACERDOTAIS
DO ARCEBISPO PRIMAZ

paróquia de brufe celebra jubileus sacerdotais
No próximo Domingo, dia 9 de
Julho, vai ser celebrada uma
eucaristia no âmbito do jubileu
sacerdotal de D. Jorge Ortiga e do Pe.
Horácio Moreira, na Igreja Paroquial
de São Martinho de Brufe, às 10h30.
Para além da eucaristia de Acção
de Graças "pelo dom do sacerdócio

21h45 / Theatro Circo

de todos os filhos da comunidade",
às 11h30 vai ser "descerrado um
memorial comemorativo". A
organização é da responsabilidade
da paróquia de S. Martinho de
Brufe, com a colaboração da
Câmara Municipal de Vila Nova de
Famalicão.

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

O programa Ser Igreja entrevista, esta semana,
Fernando Correia, membro da mesa da
Irmandade de S. Bento da Porta Aberta.

Livraria Diário do Minho

pedro miguel
lamet
não sei como
amar-te
cartas de maria
madalena a jesus
de nazaré

O livro "Não sei como amar-te: Cartas de Maria
Madalena a Jesus de Nazaré", do jesuíta espanhol
Pedro Miguel Lamet, é composto pelos papiros que
Maria Madalena dirigiu "ao Mestre", mas que nunca
se atreveu a entregar-lhe. Com uma linguagem
íntima, são confidências sobre a sua vida antes
de conhecer Jesus e a transformação radical
depois de o conhecer. Contém relatos biográficos
da vida de Maria Madalena e o seu olhar sobre os
acontecimentos evangélicos.

PVP

Leitor de Código

26

€

10%*
Desconto
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