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Breves

Papa apela ao “respeito pela 
vida” de todos 
Francisco apelou ontem no Vaticano ao respei-
to pela vida de todos, especialmente os “últimos e 
indefesos”, evocando o ensinamento de São João 
Paulo II.
“Peço a Deus que suscite no coração de todos o 
respeito pela vida dos nossos irmãos, especial-
mente dos mais frágeis, indefesos, e dar força aos 
que a acolhem e tomam conta dela, mesmo quan-
do isso exige um amor heroico”, declarou Francis-
co, no final da audiência pública semanal que de-
correu no auditório Paulo VI.
No ano do centenário de São João Paulo II, o Papa 
sublinhou que ele “exortou sempre a um amor pri-
vilegiado pelos últimos e os indefesos, e à tutela 
de todos os seres humanos, da conceção à morte 
natural”.
Francisco começou a audiência com uma expli-
cação para o distanciamento face aos peregrinos, 
sublinhando que não poderia descer e cumpri-
mentar os peregrinos, como de costume, para 
evitar ajuntamentos.

Cáritas Portuguesa teme 
agravamento da crise
Eugénio Fonseca alertou esta terça-feira para o 
agravamento da crise social e económica provo-
cada pela pandemia.
O presidente da Cáritas Portuguesa disse aos jor-
nalistas após o encontro com o Presidente da Re-
pública que “vamos entrar em períodos muito di-
fíceis, a Cáritas está a ter muitas dificuldades em 
atender a todas as situações que aparecem”.
Eugénio Fonseca falou num aumento de 48% 
na procura de ajuda, chamando a atenção para 
a situação de famílias monoparentais ou jovens 
adultos que perderam rendimentos e viram os 
seus projectos de vida “regredir”.
Segundo o responsável, 50 mil pessoas pediram 
ajuda à organização católica no primeiro semes-
tre de 2020. As necessidades passam pelas con-
tas de “água, luz e gás”, na sequência de uma cri-
se “abrupta e agressiva”.

opinião

Coisas simples

Carla Rodrigues
advogada

Anossa gramática de-
via instituir uma no-
va regra: fim-de-
-semana de Outo-

no e com chuva passa a ser 
sinónimo de mantas, fil-
mes e castanhas assadas. Si-
nónimo de mimo, de famí-
lia e de aconchego. Sinóni-
mo do crepitar da lenha na 
lareira ao ritmo de um bom 
livro, de conversas sussur-
radas e confidências troca-
das, de um bom queijo com 
um tinto maduro. Sinóni-
mos de jogos em família, de 
batotas descaradas, de risos 
soltos, de confeccionar al-
gumas tentações irresisti-
velmente calóricas enquan-
to os mais novos preparam 
a mesa a preceito. Ou, sim-
plesmente, sinónimo de vi-
ver com intensidade a tran-
quilidade dos dias mais sim-
ples. E isto devia ser obriga-
tório, imposto com carácter 
de urgência. Em todas as 
casas, em todas as famílias, 
grandes ou pequenas, devia-
-se respirar momentos sim-
ples e tranquilos, sem pho-
toshop, sem adereços supér-
fluos, sem máscaras socias, 

sem pessoas afectivamente 
assintomáticos. 

Num momento em que a 
humanidade chora, vivendo 
o perigo e a ameaça de um 
vírus invisível que nos tolhe 
os passos, que nos altera os 
planos, que nos proíbe o to-
que, o abraço e a proximida-
de física, é urgente que rein-
ventemos momentos simples 
e saudáveis com as nossas 
pessoas, é urgente que nesta 
odisseia planetária zelemos 
pela nossa saúde mental. Os 
noticiários dedicam grande 
parte das suas edições ao ví-
rus que nos tomou de assal-
to. Desde o número de infec-
tados, ao número de inter-
nados, de mortes, de uten-
tes e profissionais de lares 
em risco, de escolas e de tur-
mas sem aulas, de deputados 
com testes positivos ou in-
conclusivos, de figuras públi-
cas em isolamento profilác-
tico, de repartições públicas 
com as portas encerradas, tu-
do é noticiado de forma in-
sistente e persistente. Os ór-
gãos de comunicação social 
são incansáveis na persegui-
ção do vírus e na actualização 
do panorama nacional e in-
ternacional, mas não o fazem 
isentos de algum alarmismo 
social. O perigo sério e feroz 
espreita, a nossa saúde está 
sob ameaça (e não é só pelo 
Covid-19), é preciso redobrar 
os cuidados, colocar a másca-
ra, pôr fim aos focos de con-
tágio, agir com responsabili-
dade e ponderação, seguir as 
orientações da DGS e as nor-
mas legais, cumprir o distan-
ciamento social, mas não faz 
falta uma humanidade em 

pânico, uma humanidade pa-
ralisada pelo medo, não faz 
falta uma humanidade mer-
gulhada num egoísmo pro-
fundo, desabitada de valores 
morais e sociais, não faz falta 
habituarmo-nos a ser assin-
tomáticos à vida, sob pena de 
daqui a pouco tempo termos 
outra batalha gigante pela 
frente: recuperar a humani-
dade perdida... 

Corre por aí um mexeri-
co que o fim-de-semana que 
se avizinha será também de 
chuva. Com chuva ou com 
sol será, certamente, para a 
maioria um fim-de-semana 
rico em recordações, sauda-
de e luto, um fim-de-sema-
na que traz até nós a me-
mória de muitos momen-
tos doces, simples e eternos 
com os que já partiram. Com 
as limitações de circulação 
que nos são impostas, e res-
peitando a realidade de ca-
da um, de cada casa, de cada 
família, está ao nosso alcan-
ce homenagearmos, de for-
ma singela, à mesa, quem é 
memória em nós, quem ha-
bita para sempre as paredes 
da nossa alma. Como escre-
veu Miguel Sousa Tavares, a 
propósito da morte da sua 
mãe, “E de novo acredito 
que nada do que é importan-
te se perde verdadeiramente. 
Apenas nos iludimos, julgan-
do ser donos das coisas, dos 
instantes e dos outros. Comi-
go caminham todos os mor-
tos que amei, todos os ami-
gos que se afastaram, todos 
os dias felizes que se apaga-
ram. Não perdi nada, apenas 
a ilusão de que tudo podia 
ser meu para sempre.”
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Papa francisco

25 DE OUTUBRO 2020 · Rezemos ao 
Senhor pela Nigéria, para que todas 
as formas de violência sejam sem-
pre evitadas, na constante busca da 
harmonia social através da promo-
ção da justiça e do bem comum.

27 DE OUTUBRO 2020 · R Quem ama 
está seguro de que não se perde ne-
nhuma das suas obras feitas com 
amor, nenhum ato de amor a Deus, 
nenhuma das suas generosas fadi-
gas, nenhuma dolorosa paciência. 
Tudo isto circula pelo mundo como 
uma força de vida. #FratelliTutti

28 DE OUTUBRO 2020 · Tu és o meu 
Filho. Esta simples frase nos faz in-
tuir algo do mistério de Jesus e do 
seu coração, sempre voltado para o 
Pai. Jesus ofereceu-nos a sua pró-
pria oração, que é o seu diálogo de 
amor com o Pai. #AudiênciaGeral

Solidariedade

Ajuda à Igreja que Sofre 
reforça apoio à Igreja do 
Líbano
A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS) aprovou 
esta semana um auxílio suplementar para recons-
trução de edifícios da Igreja destruídos em Beirute, 
capital do Líbano,  na sequência da “brutal explo-
são” que atingiu a zona portuária da cidade a 4 de 
Agosto.
De acordo com a AIS, este novo auxílio trata-se “de 
reforçar os projectos identificadas pelos parceiros 
da Ajuda à Igreja que Sofre e que foram considera-
dos como prioritários não só para o trabalho quoti-
diano da Igreja como pela sua importância histórica 
e valor patrimonial”.
Entre esses edifícios conta-se o hospital e a resi-
dência das Irmãs do Rosário, “severamente afecta-
dos (...), assim como a icónica Catedral Maronita de 
São Jorge, no centro de Beirute, um poderoso sím-
bolo da histórica presença católica na capital libane-
sa”, realça a Fundação.
A Fundação AIS vai apoiar também – entre outros 
– os trabalhos de reconstrução da igreja greco-me-
lquita de São Salvador, edificada na última década 
de noventa do século XIX.
A ajuda da Fundação está estimada “em cinco mi-
lhões de euros” e inclui também projectos de apoio 
à juventude e de distribuição de ajuda alimentar 
de emergência para as famílias mais atingidas pela 
explosão.
Mais de 300 mil pessoas, das quais cerca de 80 
mil são crianças, ficaram desalojadas com a ex-
plosão no porto de Beirute.

opinião

Todos irmãos

José Lima
padre

Aúltima Carta Encí-
clica da Papa Fran-
cisco - Fratelli Tut-
ti - assinada em 3 de 

outubro junto ao túmulo de 
São Francisco de Assis, vem 
na linha de Laudato' Si, tam-
bém na esteira de Francisco 
de Assis. Esta sobre uma ter-
ra que precisa de ser amada 
por todos. A recente sobre “a 
fraternidade e a amizade so-
cial”. Que pertinência no ac-
tual evoluir do universo, so-
bretudo entre os humanos!

Uma dimensão ecológi-
ca da vida impõe-se e tem 
levado a grandes realiza-
ções sob o impulso do San-
to Padre, com a colabora-
ção de muitos, sobretudo 
da jovem geração que lhe 
faz uma espécie de guarda 
de honra para esta temática 
de tão acutilante actualida-
de. Assistimos até a grandes 
manifestações sociais, para 
que todos despertem para o 

problema que vai ocupando 
a primeira página da expe-
riência quotidiana dos mais 
cautos. A encíclica em ques-
tão data de 2015 e hoje toma 
as páginas centrais da vida 
no planeta.

Creio que não demora-
remos tanto a despertar pa-
ra o conteúdo e para os de-
sejos da recente encíclica, 
dado que está em jogo a so-
brevivência pessoal e social: 
ou apostamos na fraterni-
dade que nos une ou per-
demos todos, num mundo 
muito eivado de individua-
lismo em que impera a lei do 
mais forte. Chega o momen-
to de assistir à exclusão dos 
mais frágeis e ao eclodir de 
tentativas fatídicas para toda 
a humanidade. Estamos con-
denados a perecer num fu-
turo próximo ou a apertar a 
mão de todos para sobrevi-
ver nesta terra que é de to-
dos. Ou todos temos um lu-
gar ao sol ou todos naufraga-
mos na mesma embarcação. 
Há sinais de algum enredo 
pestilento, mas há também 
sinais de que todos estamos 
a despertar.

São recentes os funestos 
acontecimentos de George 
Floyd ou do professor Sa-
muel Paty. Estão na nossa 
memória as manifestações 
por um e por outro, as gran-
des invectivas de muitos co-
legas e famílias quer em be-
nefício do direito dos ne-

gros, quer do direito à livre 
expressão em sociedades ac-
tuais. Todo o homem é igual 
e livre para se expressar na 
sua humanidade, no legíti-
mo respeito por todos. Pre-
cisamos de despertar a cons-
ciência individual e colectiva 
sabendo-nos numa singular 
embarcação, neste plane-
ta que é de todos, nesta ter-
ra universal fraterna. Os di-
ferentes credos religiosos ou 
reflectem este clima ou es-
tão condenados por endóge-
na debilidade e culpa. Nada 
adianta “salve-se quem po-
der”, pois a barca é de todos 
os irmãos. Só chegaremos ao 
Cais em família.

Importa calmamente di-
gerir o que nos é apresen-
tado, pois o futuro aguarda 
iniciativas bem condimenta-
das e apostas na partilha de 
recursos para a convivência e 
a pacificação universais. Na-
da justifica argumentos de 
supremacia ou trunfos béli-
cos mortais fundamentalis-
tas em nome de potências 
que não respeitem o prin-
cípio fundamental da famí-
lia humana: “Sonhemos jun-
tos com uma única Humani-
dade, como caminhantes da 
mesma carne humana, co-
mo filhos desta mesma Terra 
que nos alberga a todos, cada 
qual com a riqueza da sua fé 
ou das suas convicções, cada 
qual com a própria voz, mas 
todos irmãos”. (FT, 8).
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[Igreja Viva] As nossas cida-
des são ecológicas? São ami-
gas das pessoas?
[Cristina Cavaco] Isso é uma 
pergunta que não tem pro-
priamente um sim ou um 
não como resposta (risos). 
Acho que, sobretudo, cada 
vez mais a questão da eco-
logia – ou das cidades serem 
mais responsáveis do pon-
to de vista ambiental e eco-
lógico e se compatibilizarem 
com aquilo que é um siste-
ma ecológico, com um ecos-
sistema que é bastante mais 
largo e com uma lógica ter-
ritorial que tem várias com-
ponentes – está presente ho-
je em dia. Está presente não 
só do ponto de vista técnico 
e profissional, mas também 
do ponto de vista do pró-
prio cidadão e das pessoas. 
As cidades, hoje, têm que in-
corporar soluções que sejam 
responsáveis do ponto de 
vista ecológico e que sejam 
compatíveis com o funcio-
namento integral do territó-
rio em todas as suas dimen-
sões, integrado num sistema 
complexo mas também de 

uma responsabilidade am-
biental, reconhecendo que 
o território tem uma lógica 
sistémica e têm que ser in-
cluídas no seu planeamento 
questões relacionadas com a 
natureza, que tem que pen-
sar em questões associadas 
com o fornecimento de ali-
mentos às cidades e aos seus 
habitantes e compatibilizar 
isso com a actividade agríco-
la e como é que, em termos 
territoriais e de distribuição 
espacial de todas estas fun-
ções, nós conseguimos ga-
rantir o funcionamento mais 
eficiente e ambientalmen-
te responsável, e também no 
sentido do que deixamos às 
novas gerações.

[Igreja Viva] Quando se fala 
de alterar as cidades, um tó-
pico que surge rapidamente 
é o de ‘tirar carros’ da cidade. 
As mudanças ficam-se por is-
so, ou esse tópico é sintoma 
de outros males?
[Cristina Cavaco] Eu acho 
que as mudanças não se fi-
cam só por aí, embora, de 
facto, a questão do automó-

vel e da mobilidade no seu 
seja sem dúvida um aspecto 
crucial num novo modelo de 
cidade para o qual queremos 
caminhar. Não nos podemos 
esquecer que o automóvel 
está muito ligado a um con-
texto histórico e cultural que 
as questões do progresso, 
do automóvel e da máquina 
acabaram por ser centrais na 
construção da sociedade e, 
naturalmente, por influen-
ciar a forma como as cidades 
e os territórios se desenvol-
veram – durante muitas dé-
cadas, centrados no automó-
vel e nas formas de mobili-
dade que este permitiu criar. 
Hoje em dia, esse paradigma 
está ultrapassado, porque se 
percebeu que traz muitos 
problemas, traz questões de 
salubridade, traz questões de 
ineficiência do ponto de vis-
ta do funcionamento das ci-

dades. Hoje é preciso repen-
sar os territórios já em fun-
ção de um novo paradigma, 
muito orientado para as pes-
soas, para a integração da 
natureza e para lógicas de 
proximidade. A questão do 
carro é um dos factores asso-
ciado a questões de mobili-
dade onde também se colo-
ca, naturalmente, a questão 
do transporte público. Isto 
é, sermos capazes de ofere-
cer alternativas viáveis pa-
ra que as pessoas optem pe-
lo transporte público ou por 
meios de mobilidade alter-
nativa, como a bicicleta, em 
detrimento do seu automó-
vel pessoal. Para isso é pre-
ciso que haja bons sistemas 
de transporte público, di-
versificados, com a regulari-
dade suficiente para prestar 
um bom serviço e para que 
as pessoas sintam que têm 

vantagens do ponto de vista 
da comodidade, dos tempos 
de deslocação e do ponto 
de vista económico nas suas 
deslocações diárias. Com a 
questão da pandemia, tem-
-se vindo a colocar a questão 
da bicicleta, que não é nova. 
Há cidades na Europa que já 
há muito colocam a ênfase 
na bicicleta, mas a pandemia 
deu uma nova ênfase a esta 
mobilidade suave. Mas tudo 
isto tem que ser visto de for-
ma integrada, ou seja, como 
é que coordenamos e articu-
lamos os diferentes modos 
de mobilidade, incluindo as 
ciclovias e a bicicleta... Sen-
do que eu diria que um dos 
grandes objectivos é a qua-
lificação do espaço públi-
co, do espaço que é ofereci-
do às pessoas, para que elas 
se sintam bem, confortáveis 
e seguras.

Cristina CAVACO FAZ PARTE DO URBinLAB, um GRUPO DE 
INVESTIGAÇÃO baseado n0 Centro de Investigação em 
Arquitetura, Urbanismo e Design da Faculdade de 
Arquitetura da Universidade de Lisboa. O igreja viva 
foi tentar perceber, no sentido da ecologia integral 
propalada pelo papa francisco, que mudanças estão 
e devem ainda acontecer nas cidades para que estas 
sejam mais ecológicas e amigas das pessoas.

ENTREVISTA

"O CARRO 
NÃO TEM 
QUE CHEGAR 
A TODO O LADO"
JOÃO PEDRO QUESADO (ENTREVISTA)  
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vez as questões de conecti-
vidade a acessibilidade, que 
são fundamentais para ga-
rantir a sua relação e a sua 
complementaridade.

[Igreja Viva] Muitas cidades 
portugueses, pela sua origem 
histórica, têm ruas estreitas 
sinuosas em que não cabem 
transportes públicos. A solu-
ção é tornar essas ruas exclu-
sivamente pedonais, acessí-
veis às bicicletas...? Isto por-
que, enquanto não houver al-
ternativa, as pessoas acabam 
sempre por pensar no carro...
[Cristina Cavaco] Sim, na 
verdade, se as pessoas pudes-
sem levar o carro para a por-
ta de casa, levariam (risos). É 
a questão do conforto. Mas 
eu acho que cada vez mais se 
reconhecem os benefícios de 
um outro modelo, e as pes-
soas precisam de o experi-
mentar. Quanto a tornar ruas 
pedonais... Por acaso ainda 
esta manhã tive numa aula 
um convidado externo, um 
professor da Universidade 
Politécnica da Catalunha, o 
professor Francesc Magrinyà, 
que nos esteve a falar do caso 
de Barcelona e das ditas ‘su-
permanzanas’, em que a ideia 
era reorganizar os quartei-
rões do Ensanche de Barce-
lona no sentido de retirar o 
automóvel de parte das ruas 
e dedicando-as ao peão, e al-
guns dos cruzamentos torna-
rem-se praças. Já é uma solu-
ção que é implementada e vai 
ser uma solução que se acaba 
por considerar, o carro não 
tem que chegar a todo o lado. 
Ao mesmo tempo, este tipo 
de decisões devem ser pon-
deradas, é preciso equilibrar 
porque as cidades são orga-
nismos complexos e o seu 
funcionamento não depen-
de só de haver ou não carros 
a circular. Há questões eco-
nómicas, de logística que o 
acesso automóvel garante, de 
mobilidade de pessoas com 
mais dificuldade... Por isso 
têm se quer soluções pon-
deradas, vistas caso a caso. O 
converter de muitas ruas em 
áreas exclusivamente pedo-
nais, ou o retirar do parquea-
mento – porque muitas vezes 
o passeio é secundarizado fa-
ce ao estacionamento – mos-
tra-nos que os modelos cen-
trados no automóvel tendem 
a ser ultrapassados, até por-
que começamos a ter outras 
soluções de parqueamen-
to – através de silos, ou esta-
cionamento em zonas menos 
centrais, para oferecer mais 
oportunidades à actividade 
económica.

[Igreja Viva] E como é que 
se faz essa qualificação dos 
espaços?
[Cristina Cavaco] Os passos 
poderão ser muitos e varia-
díssimos. Hoje em dia, ve-
mos que a qualificação do es-
paço pública se faz seguindo 
duas forças diferentes, que 
vêm de naturezas diferentes. 
Uma é vinda de cima, dos po-
deres públicos e estruturas 
institucionais – no caso do 
nosso país, essencialmente as 
câmaras municipais –, com 
a existência de uma vontade 
política em qualificar os es-
paços públicos e em ter isso 
como grande motor da qua-
lificação das cidades e quase 
como catalisador do investi-
mento privado e de uma re-
generação mais ampla que 
articule e coloque em con-
vergência actores públicos e 
privados. Mas o que nós ve-
mos é que há muita qualifi-
cação que já começa a vir de 
baixo, das pessoas, da comu-
nidade e da sua vontade de se 
mover no sentido da qualifi-
cação dos espaços em que vi-
vem. Vemos acções conjuntas 
que promovem intervenções 
pontuais, cirúrgicas mas que 
têm muito impacto porque 
esta vontade se dissemina e 
tem muita expressão. Isto 
começa a ter um nome, que 
é o urbanismo táctico, urba-
nismo que vem das pessoas e 
comunidades e que é feito de 
forma muito expedita, a bai-
xo custo e com intervenções 
muito simples, que até per-
mite testar soluções. Nesta 
dupla de intervenção do po-
der público e das comunida-
des, temos uma grande res-
posta para a maneira como 
as nossas cidades podem ser 
qualificadas.

[Igreja Viva] Há bocado 
mencionou as lógicas de 
proximidade. Muitas vezes 
as coisas que necessitamos 
não estão propriamente na 
porta ou sequer rua ao la-
do. Estamos a falar de mudar 
as coisas de sítio ou é uma 
questão apenas de uma rede 
de transportes?
[Cristina Cavaco] Eu acho 
que é necessário, sobretudo, 
mudar a maneira como pla-
neamos e fazemos as nos-
sas cidades. Não se trata pro-
priamente de mudar as coi-
sas de sítio, seja o que for, 
mas mudar o paradigma da 
maneira como fazemos ci-
dades. Houve um tempo em 
que as ideias eram outras, 
em que as grandes superfí-
cies começaram a substituir 
o comércio de proximida-

de – o que levou à destrui-
ção de uma parte importan-
te desse tecido comercial lo-
cal e que hoje em dia se co-
meça a tentar recuperar. No 
fundo, é mudar a mentali-
dade. Por um lado, das pes-
soas, para darem valor à ló-
gica de bairro, à lógica de 
proximidade, no comércio e 
nos serviços, e para começa-
rem a perceber que existem 
vantagens, em conjunto com 
áreas pedonais e espaços pú-
blicos aprazíveis. Tudo isso, 
de forma coordenada e in-
tegrada, leva a que as pes-
soas valorizem esse lado de 
uma cidade construída nu-
ma lógica de proximidade. 
Depois, sim, temos a ques-
tão dos transportes. As gran-
des superfícies estão basea-
das no acesso essencialmen-
te por via do automóvel. Tu-
do isto é dinâmico, mas cada 
vez mais existe uma cons-
ciência colectiva e se come-
ça a dar valor a tudo isto, por 
isso acredito que seja possí-
vel caminhar para modelos 
mais sustentáveis, e acredito 
que esses modelos sustentá-
veis passam muito por estas 
lógicas de proximidade no 
dia-a-dia, em tudo.

[Igreja Viva] Portanto, é 
uma questão de descentra-
lização dentro das próprias 
cidades?
[Cristina Cavaco] Sobretu-
do, é uma lógica de polinu-
cleação, de policentrismo. 
Esse conceito é discutido a 
várias escalas, desde a esca-
la europeia ao interior do 
nosso país. As nossas cida-
des têm relações umas com 
as outras, não funcionam de 
forma independente, por-
que temos cidades ou áreas 
metropolitanas que têm um 
conjunto de serviços, como 
as universidades e os hospi-
tais centrais, e depois temos 
cidades à volta que se ser-
vem disso precisamente pe-
lo nível de centralidade. Mas 
também é discutido em es-
calas mais reduzidas, em ló-
gicas de bairro. Obviamen-
te que os sistemas urbanos 
se constroem numa base de 
hierarquias, dos serviços que 
cada área oferece. E, em fun-
ção desses níveis de serviços, 
assim é o seu nível de cen-
tralidade – áreas que ofere-
cem mais tipos de serviços, 
ou serviços mais centraliza-
dos, têm tendência para ser 
áreas com níveis de centrali-
dade maiores. Mas em tudo 
isto, e na articulação entre 
os possíveis diferentes nú-
cleos, colocam-se mais uma 

O que nós vemos é que 
há muita qualificação 
que já começa a vir das 
pessoas, da comunidade 
e da sua vontade de 
se mover no sentido 
da qualificação dos 
espaços em que vivem. 
Vemos (...) intervenções 
pontuais, cirúrgicas mas 
que têm muito impacto...
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Sab 6, 12-16 
Leitura do Livro da Sabedoria
A Sabedoria é luminosa e o seu brilho 
é inalterável; deixa-se ver facilmente 
àqueles que a amam e faz-se encontrar 
aos que a procuram. Antecipa-se e 
dá-se a conhecer aos que a desejam. 
Quem a busca desde a aurora não se 
fatigará, porque há-de encontrá-la já 
sentada à sua porta. Meditar sobre ela 
é prudência consumada e quem lhe 
consagra as vigílias depressa ficará 
sem cuidados. Procura por toda a parte 
os que são dignos dela: aparece-lhes 
nos caminhos, cheia de benevolência, e 
vem ao seu encontro em todos os seus 
pensamentos.  
    
Salmo responsorial
Salmo 62 (63), 2.3-4.5-6.7-8 (R. 2b)    
Refrão: A minha alma tem sede de Vós, 
meu Deus.

LEITURA II 1 Tes 4, 13-18 (forma 
longa)
Leitura da Primeira Epístola do 
apóstolo São Paulo 
aos Tessalonicenses
Não queremos, irmãos, deixar-vos na 
ignorância a respeito dos defuntos, para 
não vos contristardes como os outros, 
que não têm esperança. Se acreditamos 
que Jesus morreu e ressuscitou, do 
mesmo modo, Deus levará com Jesus 
os que em Jesus tiverem morrido. Eis o 
que temos para vos dizer, segundo uma 
palavra do Senhor: Nós, os vivos, os que 
ficarmos para a vinda do Senhor, não 
precederemos os que tiverem morrido. 

“Aí vem o esposo: ide ao seu encontro”

itinerário

vigiai, porque não sabeis o dia nem a 
hora”.        

REFLEXÃO
Estes dias mais sombrios do outono e 
a proximidade do final do ano litúrgico 
unem a humana finitude ao desejo de 
infinito. Em sintonia, surge a procura do 
sentido da vida. É uma época propícia 
para aprofundar a esperança dos 
ressuscitados.

“Sede de vós, meu Deus”
A recta final do ano litúrgico propõe 
a leitura do capítulo vinte e cinco do 
Evangelho segundo Mateus. Em cada 
‘episódio’, acompanhamos uma das 
três parábolas deste capítulo. Estamos 
no último dos cinco grandes discursos 
próprios deste Evangelho.
As incertezas deste tempo de pandemia 
têm gerado preocupação e ansiedade, 
tensões e angústias, mais ou menos 
evidentes. Em simultâneo, vivemos com 
expectativa a chegada de uma vacina ou 
algum medicamento que possa travar a 
propagação deste coronavírus. Estamos 
mais ou menos como aquelas dez 
virgens à espera do noivo.
A parábola confronta-nos com o sentido 
último da nossa vida: a resignação à 
finitude, simbolizada na falta de azeite 
das virgens insensatas; ou a chama de 
infinito, expressa pelo suplemento de 
azeite que as virgens prudentes tinham 
nas almotolias.
O azeite é a nossa confiança em Deus. 
Jesus Cristo quer avivar em nós a 
confiança, não meter medo, mas 
despertar o desejo de Deus, a ânsia de ir 
ao seu encontro. O convite está lançado: 
“Aí vem o esposo: ide ao seu encontro”. 
Estou pronto para ir ao seu encontro? 
O salmo deste domingo sugere uma 

Ao sinal dado, à voz do Arcanjo e ao som 
da trombeta divina, o próprio Senhor 
descerá do Céu e os mortos em Cristo 
ressuscitarão primeiro. Em seguida, 
nós, os vivos, os que tivermos ficado, 
seremos arrebatados juntamente com 
eles sobre as nuvens, para irmos ao 
encontro do Senhor nos ares, e assim 
estaremos sempre com o Senhor. 
Consolai-vos uns aos outros com estas 
palavras.      
  
EVANGELHO Mt 25, 1-13
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo, disse Jesus aos 
seus discípulos a seguinte parábola: 
“O reino dos Céus pode comparar-
se a dez virgens, que, tomando as 
suas lâmpadas, foram ao encontro 
do esposo. Cinco eram insensatas e 
cinco eram prudentes. As insensatas, 
ao tomarem as suas lâmpadas, não 
levaram azeite consigo, enquanto as 
prudentes, com as lâmpadas, levaram 
azeite nas almotolias. Como o esposo se 
demorava, começaram todas a dormitar 
e adormeceram. No meio da noite 
ouviu-se um brado: «Aí vem o esposo; 
ide ao seu encontro». Então, as virgens 
levantaram-se todas e começaram a 
preparar as lâmpadas. As insensatas 
disseram às prudentes: «Dai-nos do 
vosso azeite, que as nossas lâmpadas 
estão a apagar-se». Mas as prudentes 
responderam: «Talvez não chegue 
para nós e para vós. Ide antes comprá-
lo aos vendedores». Mas, enquanto 
foram comprá-lo, chegou o esposo. 
As que estavam preparadas entraram 
com ele para o banquete nupcial; e a 
porta fechou-se. Mais tarde, chegaram 
também as outras virgens e disseram: 
«Senhor, senhor, abre-nos a porta». 
Mas ele respondeu: «Em verdade vos 
digo: Não vos conheço». Portanto, 

metáfora espiritual muito forte para nos 
ajudar a refletir sobre o nosso encontro 
com o esposo: “a minha alma tem sede 
de vós, meu Deus”. É a imagem dos 
noivos que se amam e desejam viver 
juntos essa experiência de amor.
É preciosa esta imagem da sede de 
estar juntos, o passar a noite a pensar 
no amado, o desejo de encontro, como a 
necessidade de azeite para alimentar o 
fogo do amor. É assim a minha relação 
com Deus? Tenho ‘sede’ de Deus?
A confiança, dita por Jesus Cristo 
em modo de prudência, permite-nos 
acolher a certeza de que Deus não 
foge nem se esconde, antes espera por 
nós sentado à porta, aparece-nos nos 
caminhos, vem ao nosso encontro em 
todos os pensamentos (evoca o livro 
da Sabedoria). Hoje, precisamos de 
‘azeite’ que ilumine e sacie a nossa vida. 
A tibieza e o andar à deriva sem rumo 
demonstram a falta de ‘azeite’. Ainda 
vamos a tempo! A fonte e meta da nossa 
existência é a santidade.
Estamos destinados à bem-
aventurança!

Saciar a sede
Deus tem sede de nós, tem sede que a 
nossa existência terrena se torne plena 
de felicidade. Do mesmo modo, a nossa 
vida resolve-se na medida em que 
aprofundamos a nossa sede de Deus.
Ao longo desta semana, com o salmista, 
posso rezar em cada manhã: “Senhor, és 
o meu Deus: desde a aurora te procuro. 
A minha alma tem sede de ti, meu 
Deus. Por ti suspiro, como terra árida, 
sequiosa, sem água”.
O crente não é aquele que está saciado 
de Deus, o crente é aquele que tem uma 
cada vez mais intensa sede de Deus. O 
crente não ignora a morte, mas acolhe-a 
como o momento em que se há de ver 
saciadas todas as suas sedes, o encontro 

XXXII Domingo Comum

Manter-se-ão os elementos simbólicos da semana anterior: 
as folhas de palmeira e apenas dez velas, das quais cinco 
estarão acesas e as restantes apagadas.
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pleno com aquele por quem suspirou dia 
e noite.

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

Semear esperança
Acólitos
A insensatez é associada ao dormitar 
e adormecer. O relaxamento, a 
desatenção, o alheamento e a 
lassidão no serviço divino levam ao 
adormecimento que faz não estarmos 
preparados quando o apelo ressoa. No 
meu serviço de acólito, cultivo essa 
atenção permanente que me faz estar 
vigilante e concentrado para responder 
às pequenas solicitações e imprevistos 
que vão surgindo durante a liturgia?

Leitores
Uma história conta que, um dia, numa 
aldeia judia, as pessoas notaram que 
a casa do rabino da povoação parecia 
estar em chamas. Todos se juntaram 
com baldes para irem apagar as chamas 
e salvar o velho rabino. Ao entrarem em 
sua casa, depararam-se com um cenário 

calmo, encontrando apenas o rabino a 
ler a Lei de Deus. A leitura da Palavra 
de Deus é luminosa e ardente, porque 
ela torna presente a Sabedoria de Deus. 
Na minha proclamação faço brilhar a 
Palavra de Deus? 

Ministros Extraordinários 
da Comunhão
A lâmpada do sacrário sempre acesa 
é um apelo à vigilância constante. 
Ela é mesmo o brado que soa em 
todo o momento: “Aí vem o esposo; 
ide ao seu encontro”. Na minha 
reverência à presença real de Cristo nas 
espécies eucarísticas que o sacrário 
encerra e que a luz significa, sinto-
me interpelado à vigilância orante 
e permanente, que não pode ser 
delegada a outros?

Celebrar com esperança
Admonição inicial
A liturgia convida-nos à vigilância, 
ou seja, a caminhar pela vida sempre 
atentos ao chamamento do Senhor que 
nos interpela a ir ter com Ele. 
Aproximar-se do Senhor, reunir-se com 

todos os que querem caminhar com 
Ele, é o desígnio de quem se dispõe 
a ser discípulo e pastor em nome de 
Cristo. A opção pela vida sacerdotal, 
com o pedido de ingresso ao seminário, 
exige hoje, porventura mais do que 
noutras épocas, uma fé corajosa. 
Em suma, ao encerrar esta Semana de 
Oração pelos Seminários, tenhamos 
presentes todos aqueles que, numa 
cultura que promove o provisório e 
induz ao experimentalismo, ousaram 
arriscar deixar tudo e seguir Jesus para 
servir o Povo de Deus. 

Homilia
. O autor da primeira leitura está 
convencido de que a Sabedoria “deixa-
se ver facilmente àqueles que a amam 
e faz-se encontrar aos que a procuram”. 
Ela ilumina a vida dos que a procuram. 
A sabedoria não será a arte de ser feliz, 
de ter/ser esperança? Se pensarmos 
na Sabedoria com maiúscula, 
encontraremos, sem dúvida, a ideia de 
um Deus próximo, um Deus Amor.
. O salmo está na continuidade da 
primeira leitura, pois a sede de Deus 
traduz esta busca constante. O salmista 

partilha a sua experiência de “estar 
cheio” de Deus: “a vossa graça vale mais 
que a vida”. Em espírito de gratidão e de 
louvor, ele espera em Deus, dialoga com 
Ele, mesmo na noite escura.
. Própria de Mateus, a parábola das 
dez virgens aborda o tema da vinda do 
Senhor, na perspectiva da espera, da 
vigilância. “Vigiai porque não sabeis 
o dia nem a hora” traduz o perigo e a 
inquietação presentes, no nosso dia 
a dia. Daí a importância de estarmos 
preparados, pondo em prática a Palavra 
de Deus, valores que nos asseguram 
a participação no banquete do Reino. 
A atitude de vigilância deve ser 
acompanhada da esperança. Despertar 
esperança nas nossas palavras e gestos 
ajudar-nos-á a peregrinar, mesmo 
quando o “azeite” do nosso coração nos 
faltar.
. No encerramento da Semana de 
Oração pelos Seminários, sublinhamos a 
vigilância ao chamamento de Jesus para 
a vocação presbiteral na Igreja.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Chegue até Vós, Senhor – F. Santos
— Preparação Penitencial: Senhor, tende piedade de 
nós – Az. Oliveira
— Apresentação dos dons: Sois Jesus, o meu Deus
– M. Borda 
— Comunhão: Estai preparados – F. Santos
— Final: A vida só tem sentido – H. Faria

Eucologia
Orações presidenciais: Orações próprias do 
XXXII Domingo do Tempo Comum (Missal 
Romano, 426)
Prefácio: Prefácio dos Domingos do Tempo 
Comum III (Missal Romano, 478)
Oração Eucarística: Oração Eucarística III (Missal 
Romano, 528-535)

Viver na esperança
Durante esta semana, vamos estar 
vigilantes, procurando manifestar, com 
humildade, gratidão a Deus e aos outros, 
nomeadamente, rezando pelos Seminários, 
seus formadores e alunos. 

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

Livraria diário do minho

Fale connosco no
Director: Damião A. Gonçalves Pereira · Coordenação: Departamento Arquidiocesano da Comunicação Social 
(Pe. Paulo Terroso, Pe. Tiago Freitas, João Pedro Quesado) · Design: Romão Figueiredo 
Multimédia: Ana Marques Pinheiro · Contacto: comunicacao@arquidiocese-braga.pt

Um livro ambicioso, feito de escolhas 
mais ou menos excêntricas, com 
ensaios críticos sobre dezenas de 
escritores, que propõe um cânone para 
a literatura portuguesa sem nunca 
esquecer a grande questão: afinal, o 
que é o cânone?

O cânone 
António M. Feijó, 

João R. Figueiredo, 
Miguel Tamen

29,9€

Compre online em 
www.livrariadm.pt

Professora de Educação Moral e Religiosa Católica de famalicão
é finalista do Global Teacher Prize 2020

Vem aí uma Pro(vocação)! 
Conversa vocacional marca semana dos seminários

Ana Mendes Mano, professora da dis-
ciplina de Educação Moral e Religiosa 
Católica no Agrupamento de Escolas 
Camilo Castelo Branco, em Vila No-
va de Famalicão, é finalista do Glo-
bal Teacher Prize Portugal 2020, cujo 
vencedor é anunciado amanhã.
A docente desenvolveu na escola um 

“sistema de ensino em Educação Am-
biental, para alunos com necessidades 
educativas” e “aposta em metodolo-
gias activas de projecto”, informa o site 
‘Educris’, do Secretariado Nacional de 
Educação Cristã.
O Global Teacher Prize Portugal, na 
sua terceira edição, conta com seis fi-

nalistas; o prémio são 30 mil euros 
atribuídos a professores “inovadores”, 
para “aplicarem nos seus projectos 
pedagógicos”.
O ‘Educris’ explica que as candida-
turas ao galardão são “por autopro-
posta ou por recomendações da co-
munidade educativa”.

No âmbito da Semana dos Seminá-
rios, celebrada entre os dias 1 e 8 de 
Novembro, vai ter lugar – com trans-
missão online – uma conversa voca-
cional no dia 30 de Outubro, às 21h15.
A conversa sobre "Como servir Jesus 
hoje?" conta com a presença de um 
casal, Helena e António Rodrigues, 
um jovem, Fábio Pereira, e um padre, 
Rúben Cruz. 
A iniciativa tem como objectivo "pro-
vocar todos os agentes da pastoral 
a reforçarem a sua sensibilidade e 
compromisso com a causa vocacional 
arquidiocesana, porque é uma inter-

pelação a todos para um maior em-
penho e compromisso na causa das 
vocações. Não é apenas uma inquie-
tação do pároco, Reitor dos Seminá-
rios ou Arcebispo, mas de todos os 
baptizados".
Os Seminários de Braga sublinham 
que esta Semana é um tempo "agra-
ciado" para que possam, nas comu-
nidades que servem, "apelar com 
alegre esperança a que os jovens e 
adultos a quem o Senhor continua 
a chamar não tenham medo e sai-
bam responder com generosidade e 
alegria".


