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D iscursando na 66ª Conferên-
cia Geral da Agência Inter-
nacional de Energia Atómica 
(AIEA), o Arcebispo Paul Ri-

chard Gallagher, Secretário para as Re-
lações com os Estados, começou por 
transmitir os melhores votos e cordiais 
saudações do Papa Francisco.

O arcebispo Gallagher expressou o 
apreço da Santa Sé ao Director Geral 
pelos seus “esforços incansáveis para 
ajudar a garantir a segurança das ins-
talações nucleares na Ucrânia e evitar 
o que o Papa Francisco recentemente 
chamou de «desastre nuclear»”.

Observou que “no meio dos terrí-
veis conflitos e inquietações testemu-
nhados em muitas partes do mun-
do, e diante da escalada contínua da 
guerra na Ucrânia, com palavras e 
acções que correm o risco de deixar 
menos espaço para soluções diplomá-
ticas, nunca se deve abandonar a pro-
cura do diálogo”.

O arcebispo Gallagher explicou que 
o diálogo pode nutrir o pensamento 
crítico, racional e objectivo e que nos 
ajuda a “combater falsos preconceitos”.

Este é um momento muito incer-
to, em que a ameaça das armas nu-
cleares voltou a assombrar-nos, disse 
o Secretário.

“A Santa Sé não tem dúvidas de que 
um mundo livre de armas nucleares é 
necessário e possível”, continuou o ar-
cebispo Gallagher.

INTERNACIONAL

Arcebispo Gallagher: “Um mundo 
sem armas nucleares é possível”

Adiantou que a Santa Sé assinou e 
ratificou o Tratado sobre a Proibição 
de Armas Nucleares “com o objecti-
vo de ir além da dissuasão nuclear pa-
ra um mundo totalmente livre de ar-
mas nucleares, afirmando que as ar-
mas nucleares são armas de destruição 
em massa e ambiental”.

No entanto, há “um progresso 
muito lento na agenda do desarma-
mento”, lamentou o arcebispo Galla-
gher, e com isso em mente, apesar de 
podermos “ser tentados a perder a es-
perança”, não devemos ser dissuadidos 
por retrocessos.

“Devemos avançar com perseve-
rança e determinação nos nossos es-
forços comuns para alcançar a elimi-
nação das armas nucleares. Devemos 
fazer todos os esforços para evitar o 
desmantelamento da arquitectura in-
ternacional do controlo de armas, es-
pecialmente no campo das armas de 
destruição em massa”, destacou.

O arcebispo sublinhou que as con-
sequências das emergências climáticas 
e da COVID tiveram consequências 
ambientais, éticas, sociais, económicas 
e políticas e “causaram grande sofri-
mento aos mais pobres e vulneráveis”.

Tendo isso em mente, conti-
nuou, “a Santa Sé favorece um mo-
delo de desenvolvimento e sustenta-
bilidade baseado na fraternidade e na 
aliança entre o ser humano e o meio 
ambiente”.

Leia a notícia completa em https://www.diocese-braga.pt/
revistaimprensainternacional/noticia/35124/

D e acordo com um novo estu-
do do Pew Research Center (Pew) 
– um instituto de investiga-
ção com sede em Washington 

D.C., que fornece informações sobre 
problemas, atitudes e tendências que 
caracterizam os Estados Unidos – a na-
ção poderia deixar de ser maioritaria-
mente cristã em 2070.

Em entrevista ao Christianity Today, 
Stephanie Kramer, investigadora do 
Pew, explica que, embora um renas-
cimento religioso nos Estados Unidos 
não esteja descartado, devido à cons-
tante tendência do país de se afastar 
da filiação religiosa, os especialistas 
não observam sinais demográficos que 
possam indicar uma onda próxima de 
conversões.

De acordo com a informação com 
que conta o Pew, com base em 50 anos 
de investigação e o último estudo apli-
cado a 15.000 adultos em 2019, a ten-
dência actual é inexorável: as pessoas 
estão a renunciar ao cristianismo e 
continuarão a fazê-lo, embora não seja 
claro o quão rápido e até onde esta si-
tuação irá.

No novo estudo, publicado a 13 de 
Setembro, o Pew projecta que será em 
2070 que os cristãos provavelmen-
te irão constituir menos de metade da 
população dos Estados Unidos.

Actualmente – de acordo com o 
instituto – 64% das pessoas dizem-se 
cristãs, mas quase um terço das pes-

INTERNACIONAL

Estados Unidos podem deixar 
de ter maioria cristã em 2070

soas criadas como tal acabam a mudar 
para “nenhuma” ou “nada em particu-
lar”, enquanto apenas cerca de 20% das 
pessoas criadas sem religião se tornam 
Cristãs.

Se esta taxa de mudança continuar 
a um ritmo constante, explica o Pew, 
então em cerca de meio século, apenas 
cerca de 46% dos americanos se irão 
identificar como cristãos.

Por outro lado, especialistas projec-
tam que as religiões não-cristãs em ge-
ral duplicarão nos Estados Unidos até 
2070, principalmente ao terem e cria-
rem filhos na religião, e uma mudan-
ça dramática, de acordo com o Pew, irá 
chegar com aqueles que dizem não ter 
uma identidade religiosa, que registará 
um aumento significativo.

A principal razão é os cristãos de-
cidirem deixar a sua religião, o que 
acontece principalmente com pessoas 
entre os 15 e os 29 anos, segundo o re-
latório, com mais 7% de cristãos a desfi-
liarem-se da fé após os 30 anos.

Por fim, a investigadora considera 
que não está descartada a possibilida-
de de que alguns eventos fora do mo-
delo – como guerra, depressão econó-
mica, crise climática, mudanças nos 
padrões de imigração ou inovação re-
ligiosa – possam reverter as tendên-
cias actuais de mudança religiosa; no 
entanto, acrescenta, simplesmente não 
há nada nos dados actuais que indique 
que isto irá acontecer.

Leia a notícia completa em https://www.diocese-braga.pt/
revistaimprensainternacional/noticia/35131/
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Papa francisco

26 DE SETEMBRO 2022 ·  Desejo reiterar 
que o uso da energia atómica para fins 
de guerra é, hoje mais do que nunca, um 
crime não só contra o homem e a sua 
dignidade, mas contra toda a possibili-
dade de futuro na nossa casa comum.

27 DE SETEMBRO 2022 · Peçamos para 
a Igreja e para nós a graça de encontrar 
no irmão faminto, sedento, estrangeiro, 
despojado de suas vestes e de sua dig-
nidade, doente e preso, o Senhor Jesus.

Vaticano

Cardeal Tolentino nomeado 
prefeito do Dicastério 
para a Cultura e a Educação

O cardeal português José Tolentino Mendonça foi 
nomeado como novo responsável do Dicastério pa-
ra a Cultura e a Educação do Vaticano. O anúncio da 
nomeação ocorreu esta segunda-feira. 
No novo cargo, D. Tolentino Mendonça passará a 
reunir as responsabilidades que até agora estavam 
atribuídas à Congregação da Educação Católica e ao 
Conselho Pontifício para a Cultura. Ou seja, ficarão 
sob a sua tutela a rede escolar católica do mundo 
inteiro com 1360 universidades católicas, 487 uni-
versidades e faculdades eclesiásticas com 11 mi-
lhões de alunos e outras 217 mil escolas com 62 mi-
lhões de crianças. 
O cardeal português, no outro pelouro que passa-
rá a estar sob a sua tutela, coordenará o diálogo da 
Igreja universal com o mundo da Cultura, não só a 
Literatura ou as Artes e o Património, como tam-
bém o Desporto, a Ciência e a Inteligência Artificial.
Esta nomeação é mais um passo na reorganização 
que o Papa Francisco está a fazer na Cúria Roma-
na, tendo por base a nova constituição Praedicate 
evangelium, que passou a regular o funcionamento 
da estrutura central da Igreja Católica. 
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ATENTOS A 2D

José Lima
Padre

A Carta Apostólica De-
siderio Desideravi (2D), 
de 29 de Junho 2022, 
impressiona pela cla-

reza na pena de um Papa; o 
Papa Francisco já nos habi-
tuou a isto. Nos 65 números 
que a constituem, percorre-
-se esta Carta como quem 
faz um passeio, pensando ao 
ritmo das reflexões do san-
to padre. É apresentada para 
toda a Igreja, Bispos, Consa-
grados e Fiéis leigos. O sub-
título dela fornece a sua sín-
tese, apresentando-a como 
uma carta “sobre a Formação 
Litúrgica do Povo de Deus”. 
A Liturgia está assim em ci-
ma da mesa deste tempo fa-
vorável de todos.

A Liturgia na vida da Igre-
ja ocupa o Papa e fornece-
-lhe variadas sendas pastorais 
que analisa. Sob as suas refle-
xões está o desejo de que to-
dos recebam do rico manan-

cial doado por Cristo vivo, 
pois trata-se de um dom no 
“hoje” da História da Salva-
ção: “todo o dom, para o ser, 
deve ter alguém disposto a re-
cebê-lo” (2D 3). Há uma des-
proporção entre a pequenez 
do destinatário e o dom infi-
nito. Tudo se inicia no grande 
desejo do Senhor de comer a 
Páscoa com todos, uma forma 
antecipada de viver o mistério 
pascal “(do qual) nós fazemos 
memória em cada eucaris-
tia”: “este gesto de partir o pão 
abre-lhe os olhos” (2D 7). Os 
olhos dos primeiros discípu-
los e os dos discípulos atuais.

A Liturgia é o lugar do en-
contro com Cristo, o ressus-
citado que aparece aos após-
tolos e que se encontra hoje 
de forma viva connosco, pois 
“a fé cristã é ou um encon-
tro com Ele vivente, ou ela 
não existe” (2D 10): “Nós te-
mos necessidade de estar pre-
sentes nesta refeição, de po-
der ouvir a sua voz, de comer 
o seu corpo e de beber o seu 
sangue. Temos necessidade 
Dele. Na Eucaristia e nos Sa-
cramentos, nós temos a ga-
rantia de poder encontrar o 
Senhor Jesus” (2D 11).

A Eucaristia e o Baptismo 
são abordados especialmen-
te, ainda que 2D se refira a 
todos os Sacramentos, onde 
Cristo “continua a perdoar-
-nos, a curar-nos, a salvar-nos 

(…). É a maneira concreta (…) 
de Ele nos amar” (2D 11). “Na 
água do Baptismo na qual fo-
mos imersos para que, pelo 
seu poder, sejamos enxerta-
dos no Corpo de Cristo e com 
Ele ressuscitemos para a vida 
imortal” (2D 13).

A Liturgia aparece como 
“um antídoto contra o vene-
no da mundanidade espiri-
tual” (DD 17), o agnosticismo, 
o subjectivismo, o novo pela-
gianismo, pois cada celebra-
ção não se reduz ao indivi-
dualismo narcisista, mas en-
volve a totalidade dos fiéis, 
mergulhando-a no Misté-
rio Pascal do Senhor (2D 25), 
provocando o maravilhamen-
to diante do mesmo (2D 25). 

Para tal exige-se prepa-
ração e formação, especial-
mente no nível simbólico, 
hoje degradado num clima 
de excessivo individualismo 
em que o homem é “órfão de 
tudo” (2D 27e ss.): a Liturgia 
é escola nela mesma e exige 
escola para ela (2D 34), rea-
prendendo a viver como ho-
mens numa relação religiosa 
(2D 34). 

A arte de celebrar re-
quer diferentes tipos de aná-
lise, exigindo uma aplica-
ção constante, o que justifi-
ca bem uma outra reflexão 
que faremos oportunamen-
te. Boa leitura desta sugesti-
va Carta Apostólica.  
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[Igreja Viva] Como estão orga-
nizados os escuteiros na Região 
de Braga?
[Catarina Miranda] Em ter-
mos territoriais, a região de 
Braga do Corpo Nacional de 
Escutas (CNE) tem a mesma di-
visão que a Arquidiocese. Aqui-
lo a que nós chamamos de nú-
cleos corresponde aos arcipres-
tados. Há apenas nove núcleos 
porque, apesar de existirem 
mais arciprestados, alguns agre-
gam mais do que um arcipres-
tado. É o caso, por exemplo, do 
núcleo Cego de Maio, que agre-
ga Esposende, Póvoa de Varzim 
e Vila do Conde até ao Rio. As-
sim, a região de Braga é com-
posta pelos núcleos de Fafe, 
Guimarães, Barcelos, Vila Ver-
de, Braga, Vieira do Minho, Pó-
voa de Lanhoso, Cego de Maio 
e Famalicão. A região de Braga 
tem uma Junta Regional que to-
mou posse em 2020 e faz man-
dato até 2023. Além de mim, 
chefe regional, a Junta é com-
posta por um adjunto e por al-
guns secretários. Na Junta Re-
gional trabalhamos em colabo-
ração com a Junta Central, ou 
seja, a nível nacional. Da mes-
ma forma, as Juntas dos núcleos 
trabalham não só connosco, 
mas também com os agrupa-
mentos, a um nível mais local 
onde estão os nossos escuteiros.

[Igreja Viva] O que é a Abertu-
ra Regional do Ano Escutista?
[Catarina Miranda] Compa-

rando com a escola, acaba por 
ser um pouco semelhante à 
abertura do novo ano lectivo. 
Normalmente iniciamos o no-
vo Ano Escutista a 1 de Outu-
bro. Neste caso, escolhemos pa-
ra a actividade o dia 24 de Se-
tembro, visto que é normal an-
teciparmos um bocadinho para 
conseguimos sempre melho-
res condições atmosféricas. Na 
região somos cerca de 12 500 
escuteiros e no passado Sába-
do marcaram presença, na ac-
tividade, cerca de 8 500.  Não 
é propriamente fácil encontrar 
um espaço abrigado para fazer-
mos uma actividade com uma 
dimensão tão grande. Braga é 
das regiões maiores a nível na-
cional, em termos de efectivo 
escutista. É também a maior 
em número de agrupamen-
tos, são 235. São muitos agru-
pamentos que se vão dividindo 
depois pelos diferentes núcleos 
e, portanto, precisamos mesmo 
de garantir que a actividade se 
realiza com boas condições at-
mosféricas. Aproveitamos o 
momento para apresentar a fi-
gura anual sobre a qual vamos 
fazer os nossos trabalhos. Neste 
caso, o escolhido para este ano 
foi “São Nuno de Santa Maria”, 
que será o modelo de vida pa-
ra o próximo Ano Escutista. Es-
te modelo de vida foi já foi pro-
posto pela Junta Central e, devi-
do a isso, acabamos por manter 
sempre a mesma linha para tra-
balharmos em uníssono e em 

unidade. Este ano quisemos fa-
zer a abertura regional de uma 
forma um bocadinho diferen-
te do habitual. Normalmente 
começa de manhã e termina a 
meio da tarde, mas, desta vez, 
decidimos que o início seria à 
tarde e o término mais pelo fim 
do dia.

[Igreja Viva] Que activida-
des decorreram no passado 
Sábado?
[Catarina Miranda] A activi-
dade para as entidades civis e 
escutistas teve início às 11h00 
com uma sessão protocolar na 
Câmara Municipal de Braga. 
Após a assinatura do protocolo 
de agradecimento e de colabo-
ração com a Câmara Municipal 
e a troca de lembranças, houve 
um almoço protocolar. A acti-
vidade com os escuteiros ini-
ciou às 14h. Conforme foram 
chegando, os jovens dos dife-
rentes agrupamentos foram di-
vididos por 11 espaços diferen-
tes da cidade de Braga. Nesses 
11 espaços, os escuteiros foram 
ensaiando para, mais tarde na 
Avenida Central, fazermos to-
dos juntos um Flash mob. À che-
gada à Avenida Central, os es-
cuteiros concretizaram o Flash 
mob que tinham ensaiado an-
tes. Seguiu-se a Eucaristia, a 
primeira que tivemos com os 
nossos escuteiros presidida pe-
lo D. José desde que ele é Ar-
cebispo de Braga. Já tínhamos 
estado com ele em diferen-

na edição desta semana do "Igreja Viva" falamos com Catarina Miranda, 
chefe Regional de Braga do Corpo Nacional de Escutas (CNE). o tema 
da conversa passou pela abertura regional do ano escutista e os 100 
anos do cne.

ENTREVISTA

"O ESCUTISMO É 
UM MODO DE VIDA"
PAULO GABRIEL SOUTO (ENTREVISTA)  

tes momentos, como é óbvio, 
mas com os nossos escuteiros 
foi a primeira vez e, portanto, 
foi também muito importante 
para eles. Foi o momento para 
os nossos escuteiros conhece-
rem o nosso pastor. Depois da 
Eucaristia tivemos aquilo a que 
nós chamamos o Baile de São 
Nuno. Esse momento consiste 
numa pequena festa de encer-
ramento do dia, este ano con-
duzido pelos agrupamentos de 
Ribeirão (Famalicão) e de Crei-
xomil (Guimarães). Estes agru-
pamentos foram os escolhidos 
para animar a festa porque fo-
ram os vencedores do Festival 
da Canção Escutista, o festival 
Monsenhor Américo. Acontece 
normalmente em Abril/Maio 
e, como foram vencedores, os 
agrupamentos de Ribeirão e 
Creixomil animaram a tarde 
com algumas músicas. No final 
do dia, para demonstrar a uni-
dade de todos os agrupamen-
tos, erguemos uma espécie de 
estandartes compostos por ban-
deirolas que os escuteiros cria-
ram. Além do objectivo inicial, 
acabou também por funcionar 
como decoração.

[Igreja Viva] Este Ano Escutis-
ta está ligado às comemorações 

do centenário do CNE. O que 
representam estes 100 anos?
[Catarina Miranda] No dia 27 
de Maio de 2023 o Corpo Na-
cional de Escutas celebra os 
seus 100 anos. Braga foi a re-
gião onde nasceu o escutismo 
em Portugal, pela mão de D. 
Manuel Vieira de Matos e, por-
tanto, estamos a preparar as ce-
lebrações não só do CNE a ní-
vel nacional, mas também na 
nossa região. Queremos re-
cordar estes 100 anos e pen-
sar sobre todo o caminho que 
nos trouxe até aqui. Queremos 
também projectar o futuro e 
pensar o que queremos daqui 
para a frente, onde é que que-
remos ir e que escutismo que-
remos para o segundo centená-
rio do CNE. Arrisco-me a dizer 
que, dos que estavam presen-
tes no Sábado, muito poucos 
estarão nas comemorações do 
segundo centenário. Ainda as-
sim, acaba por ser uma espé-
cie de semente que deixamos. 
Eu costumo dizer que se anda-
mos neste movimento escutis-
ta é porque acreditamos nele. E 
este movimento escutista diz-
-nos muito… O nosso funda-
dor, Baden Powell, é autor de 
uma frase que para mim faz to-
do o sentido: “Procura deixar o 



 QUINTA-FEIRA | 29 DE SETEMBRO | 2022 // IGREJA VIVA 5

ros e aos nossos adultos. Assim, 
há dinâmicas diferentes para os 
adultos e para jovens. Uma das 
primeiras dinâmicas que já es-
tamos a organizar é a activida-
de de Guias no dia 29 de Ou-
tubro. Um Guia é um escutei-
ro responsável por uma equi-
pa de cerca de 7 a 8 elementos. 
Cada agrupamento é dividido 
em quatro secções: os Lobitos, 
os Exploradores, os Pioneiros 
e os Caminheiros. Cada uma 
destas secções é dividida em 
pequenos grupos. Nos Lobitos 
são os Bandos, nos Explorado-
res as Patrulhas, nos Pioneiros 
as Equipas e nos Caminheiros 
as Tribos. Cada Tribo é liderada 
por um Guia que é o líder dessa 
equipa. Este ano, em vez de se-
leccionarmos Guias para repre-
sentarem as diferentes estrutu-
ras do CNE, nós queremos que 
participem todos os Guias da 
região de Braga. O nosso objec-
tivo é juntar todos esses Guias 
no dia 29 de Outubro, em Fa-
malicão. A ideia é criar uma es-
pécie de feira de projectos para, 
depois, colocar em prática uma 
das nossas maravilhas que é o 
“ask the boy”. Ou seja, pergun-
tar aos escuteiros o que é que 
eles querem fazer. Assim, ire-
mos definir que projectos colo-
car em prática. Neste momen-
to já temos duas datas reserva-
das para duas actividades: o 25 
de Fevereiro para as as activida-
des “Lobitos do Centenário” e 
“Exploradores do Centenário” 
e 18 de Março para as activida-
des “Pioneiros do Centenário” e 
“Caminheiros do Centenário”. 
A ideia é realizar nestas datas as 
actividades propostas pelos es-
cuteiros. Em Maio de 2023, a 
27 e 28, celebramos o aniversá-
rio do CNE. O objectivo é que 
haja uma grande comemora-
ção nacional na cidade de Bra-
ga. Haverá um fórum do cente-
nário onde será discutido o fu-
turo do CNE, o que é que nós 
queremos do CNE para o se-
gundo centenário. Haverá tam-
bém diferentes dinâmicas na 
cidade com jogos e, claro, um 
momento de celebração. Para 
os adultos, vamos realizar, no 
dia 22 de Outubro, uma cimei-
ra cujo objectivo é juntarmos 
a equipa regional e as equipas 
dos núcleos para avaliar a situa-
ção actual do CNE. Onde esta-
mos? O que fizemos até agora? 
Para onde é que queremos ir? 
Que CNE queremos? Em De-
zembro, como habitual, vamos 
partilhar a Luz da Paz de Belém 
e, em Março, levar a cabo uma 

mundo um pouco melhor do 
que o encontraste”. Cada um de 
nós que anda neste movimento 
escutista deve procurar deixar 
o mundo um pouco melhor. 
Se as 8500 pessoas que no Sá-
bado estiveram em Braga pro-
curarem deixar o mundo um 
pouco melhor e contagiarem 
os que estão à sua volta, no seu 
ramo familiar, amigos, escola, 
talvez consigamos concretizar 
esse pensamento. Temos é que 
acreditar nisso e fazer por isso. 
Acredito muito que este mo-

vimento que está quase a fazer 
100 anos tem muito para dar 
aos jovens, tem muito para fa-
zer pelos jovens. É este o cami-
nho para o segundo centenário.

[Igreja Viva] Visto que este ano 
coincide com as comemora-
ções do centenário, que activi-
dades estão previstas?
[Catarina Miranda] Em 2023 
fazemos 100 anos e vamos ce-
lebrar essa data de forma es-
pecial. Queremos dedicar este 
momento aos nossos escutei-

"Cada um de nós 
que anda neste 
movimento escutista 
deve procurar deixar 
o mundo um pouco 
melhor.

© FRANCISCO DE ASSIS

maratona regional de formação 
que decorrerá ao longo de todo 
o mês. Celebramos ainda, este 
ano, os 60 anos do campo escu-
tista de Fraião e os 54 anos do 
campo da Apúlia. Obviamente 
que, coincidindo o ano do cen-
tenário com a Jornada Mundial 
da Juventude, desafiamos todos 
os chefes de núcleos e agrupa-
mentos a integrarem-se com as 
comunidades e a fazerem parte 
da Jornada Mundial da Juven-
tude. Além de sermos escutei-
ros, somos jovens e enquadra-
mo-nos perfeitamente na faixa 
etária das jornadas. 

[Igreja Viva] A Catarina, além 
de ser chefe regional, é um 
membro dos escuteiros. Que 
visão tem do CNE?
[Catarina Miranda] Eu entrei 
muito jovem para os escuteiros. 
Tinha sete anos quando fui pa-
ra os escuteiros da minha paró-
quia, o agrupamento 618 - Ga-
legos Santa Maria. Ando aqui 
neste movimento há muitos 
anos e lembro-me de ter entra-
do porque a minha avó e a mi-
nha mãe tinham gosto que eu 
viesse. Eu também queria, cla-
ro. A minha visão, na altura, era 
de que os escuteiros faziam ac-
tividades espectaculares. Acam-
pavam e vestiam-se de manei-
ra esquisita para fazer isso e eu 
achava que aquilo era um Car-
naval. Cada vez que havia uma 
actividade, eles mascaravam-
-se de alguma coisa e eu acha-
va aquilo absolutamente fan-
tástico. Lembro-me que o tema 
do meu primeiro acampamen-
to foi a “Pocahontas”. Andamos 
todos vestidos de índios e foi 
absolutamente incrível. Ir pa-
ra os escuteiros era sinónimo 
de ter amigos novos, vestir rou-
pas diferentes, fazer gritos es-
quisitos, acampar em tendas, 
etc., e eu achava isso absoluta-
mente espectacular e fascinan-
te. Depois, com com o avançar 
da idade, percebi que era mui-
to mais que isso, que era muito 
mais do que vestirmos roupas 
diferentes e fazermos gritos. 
Tínhamos sempre ali algo de 
fundo a trabalhar, alguma coi-
sa nova. Muitas vezes trabalha-
mos aquilo a que agora se cha-
ma de “soft skills”, na altura não 
se falava nisso, mas agora são 
coisas que se valorizam muito 
na sociedade. Ter a capacidade 
de liderança, comunicação, tra-
balhar em equipa, etc… Fui fa-
zendo o meu percurso desde 
Lobita, Exploradora, Pioneira, 
Caminheira e depois, desafia-

da pelo meu agrupamento, de-
cidi manter-me no movimen-
to e fazer a formação para di-
rigente. Durante a formação fui 
conhecendo pessoas diferen-
tes, de outros agrupamentos, 
que me desafiaram também a 
entrar nestas equipas regionais. 
Neste momento, para mim, o 
escutismo funciona como uma 
forma de vida. Acaba por ser al-
go estranho porque não senti-
mos os nossos medos por per-
to. Temos a oportunidade de 
estar com os nossos jovens e de 
os poder educar de alguma ma-
neira. Quando fui dirigente no 
meu agrupamento, na secção 
dos Exploradores, tinha perto 
de mim jovens dos dez aos 14 
anos e eu sentia que eles eram 
uma bola de barro que podía-
mos ir moldando. Podemos 
ajudá-los a compreenderem-
-se a si próprios e a entender 
alguns dos problemas do dia-
-a-dia. Isso foi o que me fez fi-
car e acho que é isso que nós 
temos que levar para o futuro. 
Não mudamos as pessoas, nem 
temos de o fazer. Porém, temos 
a capacidade de acreditar que 
podemos fazer as pessoas fe-
lizes da forma como elas são. 
Acho que é essa a verdadeira 
magia do escutismo e é isso que 
eu espero do futuro do escutis-
mo, que este continue a ver o 
melhor talento de cada pessoa e 
o ponha a usufruto da nossa so-
ciedade, a servir da melhor ma-
neira a nossa sociedade, para a 
sociedade crescer. Felizmente 
vemos por aí pessoas especta-
culares que em alguma fase da 
sua vida passaram pelo nosso 
movimento. Isso é muito bom 
e muito gratificante. 

[Igreja Viva] Para a Catarina, o 
que é ser escuteiro?
[Catarina Miranda] É um mo-
do de vida, pelo menos para 
mim. Não há outra forma de 
explicar. É uma constante aven-
tura, um constante desafio. É 
estar constantemente a supe-
rar aquilo que eu achava que 
era insuperável. Se eu achava 
que a minha meta, o meu limi-
te, era daqui a 200 metros, eu 
termino uma actividade e digo 
que ultrapassei o meu limite, 
fiz mais do que aquilo que era 
capaz. É isto. O escutismo para 
mim é um verdadeiro desafio 
constante de vida e é especta-
cular por isso mesmo. Sabemos 
sempre que somos capazes de 
fazer um bocadinho mais, um 
bocadinho mais por nós, um 
bocadinho mais pelos outros. 
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LITURGIA da palavra

LEITURA I 2 Reis 5, 14-17 
Leitura do Segundo Livro dos Reis
Naqueles dias, o general sírio Naamã 
desceu ao Jordão e aí mergulhou sete 
vezes, como lhe mandara Eliseu, o homem 
de Deus. A sua carne tornou--se tenra 
como a de uma criança e ficou purificado 
da lepra. Naamã foi ter novamente com o 
homem de Deus, acompanhado de toda 
a sua comitiva. Ao chegar diante dele, 
exclamou: “Agora reconheço que em toda 
a terra não há outro Deus senão o de Israel. 
Peço-
-te que aceites um presente deste teu 
servo”. Eliseu respondeu-lhe: “Pela vida 
do Senhor que eu sirvo, nada aceitarei”. 
E apesar das insistências, ele recusou. 
Disse então Naamã: “Se não aceitas, 
permite ao menos que se dê a este teu 
servo uma porção de terra para um altar, 
tanto quanto possa carregar uma parelha 
de mulas, porque o teu servo nunca mais 
há-de oferecer holocausto ou sacrifício a 
quaisquer outros deuses, mas apenas ao 
Senhor, Deus de Israel”. 

Salmo responsorial
Salmo 97 (98), 1-4 (R. cf. 2b)
Refrão: O Senhor manifestou a salvação 
a todos os povos.   

LEITURA II 2 Tim 2, 8-13
Leitura da Segunda Epístola do apóstolo 
São Paulo a Timóteo
Caríssimo: Lembra-te de que Jesus Cristo, 
descendente de David, ressuscitou dos 
mortos, segundo o meu Evangelho, pelo 
qual eu sofro, até ao ponto de estar preso 

“Levanta-te, a tua fé te salvou”

itinerário

“A tua fé te salvou”
A lepra era, naquele tempo, mais do 
que uma doença grave e contagiosa. 
Implicava também a exclusão social, além 
de ser apresentada como castigo divino. 
Ser leproso era estar fora da comunidade, 
amaldiçoado até por Deus. Em suma: um 
leproso não merecia qualquer tipo de 
compaixão de quem quer que fosse, nem 
sequer dos familiares.
Jesus Cristo reconfigura a relação com 
os leprosos: são filhos de Deus, não 
são proscritos, nem merecedores de 
exclusão, antes merecem acolhimento 
e misericórdia. Por isso, escuta o grito 
daqueles homens e convida-nos a fazer 
um acto de fé na presença do sacerdote, 
tal como estava determinado por Moisés. 
Obedientes, recebem, pelo caminho, o 
dom da cura.
A história, porém, não fica por aqui. 
Dez são curados. Um só volta para 
agradecer. Apenas um percebeu o 
alcance maior daquele dom: além da 
cura física, reconheceu-se abraçado 
pelo amor gratuito de Deus. Nasce nele 
a necessidade de voltar para louvar e 
agradecer.
São a consequência da experiência 
profunda de fé: a gratidão e o louvor. 
Confirma-o Jesus Cristo ao dizer: “Segue 
o teu caminho; a tua fé te salvou”. 
Também este leproso faz parte daqueles 
que nesta «série» designamos de “gente 
feliz com fé”: gente que encara a vida 
e olha para o mundo à luz da fé, sem 
vergonha de se assumir amigo de Deus.
A experiência do dom supõe uma 
mudança de direcção na vida. O mesmo 
há-de acontecer connosco: tudo nasce 
da experiência gratuita do amor divino, 
que motiva a adoração e desemboca em 
acção de graças (eucaristia). Este tem de 
ser o principal motivo da nossa presença 
na eucaristia dominical. Diz-me, meu 

a estas cadeias como um malfeitor. Mas a 
palavra de Deus não está encadeada. Por 
isso, tudo suporto por causa dos eleitos, 
para que obtenham a salvação que está em 
Cristo Jesus, com a glória eterna. É digna de 
fé esta palavra: Se morremos com Cristo, 
também com Ele viveremos; se sofremos 
com Cristo, também com Ele reinaremos; 
se O negarmos, também Ele nos negará; 
se Lhe formos infiéis, Ele permanece fiel, 
porque não pode negar-Se a Si mesmo.  

EVANGELHO Lc 17, 11-19  
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas
Naquele tempo, indo Jesus a caminho 
de Jerusalém, passava entre a Samaria 
e a Galileia. Ao entrar numa povoação, 
vieram ao seu encontro dez leprosos. 
Conservando-se a distância, disseram em 
alta voz: “Jesus, Mestre, tem compaixão 
de nós”. Ao vê-los, Jesus disse-lhes: “Ide 
mostrar-vos aos sacerdotes”. E sucedeu 
que no caminho ficaram limpos da lepra. 
Um deles, ao ver-se curado, voltou atrás, 
glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-
se de rosto em terra aos pés de Jesus, para 
Lhe agradecer. Era um samaritano. Jesus, 
tomando a palavra, disse: “Não foram dez 
os que ficaram curados? Onde estão os 
outros nove? Não se encontrou quem 
voltasse para dar glória a Deus senão este 
estrangeiro?”. E disse ao homem: “Levanta-
te e segue o teu caminho; a tua fé te salvou”.

REFLEXÃO

Pelo dom da fé, que sempre se maravilha 
perante o amor de Deus, entoemos uma 
acção de graças sempre renovada. E 
escutaremos, na eucaristia e na vida: 
“Segue o teu caminho; a tua fé te salvou”. O 
dom da salvação começa aqui e agora.

irmão e minha irmã: quais são os teus 
motivos?
A fé sem louvor e gratidão é desenxabida 
e pesada. A fé com louvor e gratidão 
dá mais sabor à nossa vida, preenche 
o nosso coração de alegria e de 
entusiasmo, contagia os outros e a todos 
nos enche de Deus. O agradecimento é 
muito mais saboroso do que a obrigação. 
Nunca deixemos de estar gratos 
pelos múltiplos e contínuos dons que 
recebemos de Deus!

O sabor da vida
O louvor e a gratidão são ótimos 
combustíveis para alimentar a nossa 
fé. O músico Rão Kyao assemelha a fé 
ao canto de louvor e à gratidão: “A fé 
salva. Eu acho que fé é gratidão. Quer 
dizer, o homem, de repente, vê que sem 
uma força superior a ele, que é a sua 
seiva, que é a sua consistência real, 
percebe que, sem isso, não é nada, e 
começa a agradecer. Há até aquele dito 
muito antigo que diz «Deus não se pede, 
agradece-se»”.
É este modo de louvar e de ser grato 
que o músico associa à fé. Primeiro, 
porque a música “é o maior veículo para 
a divulgação ou exteriorização do mundo 
espiritual”. Depois, porque se o nosso 
coração não for habitado pela gratidão, 
diz Rão Kyao, “penso que a vida não tem 
aquele sabor”. A fé acrescenta sabor à 
nossa vida!

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

Semear caridade
Acólitos
Naamã carregou uma parelha de mulas 
para levar a terra sagrada de Israel para 
a Síria e construir um altar sobre ela. Os 

XXVIII Domingo Comum

No mesmo arranjo da semana anterior, colocar várias velas 
acesas a flutuar.

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES
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“Levanta-te, a tua fé te salvou”

altares cristãos são construídos com uma 
terra mais fecunda e preciosa: as relíquias 
dos santos seladas nas pedras de ara. Por 
isso, o altar é digno de toda a veneração 
e reverência, sobretudo porque é sinal 
da presença de Cristo e do sacrifício da 
Cruz que os santos imitaram pelo dom 
da sua vida.

Leitores
A proclamação da Palavra de Deus fora 
das igrejas é a prova de que ela não está 
encadeada, mesmo que seja posta à 
prova por todo o combate que lhe é feito. 
Como Paulo, mesmo que os cristãos 
estejam presos e sejam perseguidos, a 
Palavra nunca o estará. Por isso, pela 
sua forma desassombrada de ler, o leitor 
deve mostrar a leveza livre da Palavra de 
Deus que rompe todas as cadeias que a 
pretendam aprisionar e silenciar.

Ministros Extraordinários da Comunhão
O profeta Eliseu, porque se considerava 
servo de Deus, não quis aceitar um 
presente do general sírio. Ele tinha 
consciência de que apenas tinha sido 

um veículo do dom de Deus e não a 
sua origem. A gratidão é normal, mas 
as graças devem ser dadas a quem as 
merece. O MEC deve educar à gratidão 
aqueles a quem leva a Comunhão. Mas 
essa gratidão é devida a Deus que, em 
Jesus Cristo, manifesta a sua misericórdia.

Músicos
O músico canta e toca diante dos fiéis, não 
porque precise de público para apreciar 
as suas performances artísticas e o 
seu virtuosismo e até aplaudirem, mas 
porque as maravilhas de Deus devem 
ser proclamadas diante dos povos. Pela 
aclamação e pela exultação, todos os 
confins da terra podem ver a salvação 
de Deus. Ao cantar, o músico não exibe 
qualidades artísticas, mas liberta a Palavra 
que se revela a todos os povos.

Celebrar em comunidade
 
Evangelho para a vida
Dirigem-se para Jesus 10 leprosos. Jesus, 
o curador de feridas, aproxima--se deles 

como um sinal concreto do acolhimento. 
Jesus não escapa, não evita, não os manda 
embora. Jesus não segrega os intocáveis, 
contra toda a lei e toda a prudência; e é 
assim que começa a curá-los, com uma 
proposta de caminho de fé, de modo que 
a cura se tornaria visível nesse mesmo 
peregrinar.
O bom acolhimento vem sempre 
acompanhado de uma proposta de 
compaixão, de integração e caminho para 
quem nunca deve desistir de peregrinar e 
solidificar a fé. 
Comunicar o acolhimento, a compaixão 
e a cura é uma experiência de comunhão 
que abre à alegria da gratidão. O único 
regressado, samaritano, exprimiu a graça 
de ter sido curado, regressado de tudo o 
que o aprisionava. 
E nós? Como acolhemos? De que 
desejamos ser curados?

Oração Universal
Caríssimos irmãos e irmãs: elevemos 
as nossas súplicas a Deus Pai, que quer 
salvar todas as pessoas, mesmo aquelas 
que O não invocam nem adoram, e 

supliquemos, dizendo:
R. Deus omnipotente, vinde em nosso 
auxílio.

1. Para que o nosso arcebispo D. José 
Cordeiro, o seu bispo auxiliar D. Nuno, 
os presbíteros e os diáconos acolham 
sem distinções nem preconceitos os 
mais rejeitados que deles se aproximam, 
oremos.

2. Para que os médicos, capelães e 
enfermeiros, que assistem aos doentes 
que perderam toda a esperança, recebam 
como prémio a vida eterna, oremos.

3. Para que os leprosos e doentes 
incuráveis encontrem em cada pessoa que 
os serve um irmão, uma irmã e a própria 
mãe, oremos.

(...) 

Sugestão de cânticos
– Entrada: Cantai ao Senhor um cântico novo  – F. Silva
– Ap. Dons: Sois Jesus, o meu Deus  – M. Borda 
– Comunhão: Eu vim para que tenham vida – F. Silva
– Final: Queremos ser construtores  – Az. Oliveira

Eucologia
Orações presidenciais: Orações do Domingo 
XXVIII do Tempo Comum (Missal Romano, 454)
Prefácio: Prefácio IX Dominical do Tempo Comum 
(Missal Romano, 572)
ração Eucarística: Oração Eucarística III (Missal 
Romano, 668-678)

Sair em missão de amar
Nos dias seguintes a este Domingo propor, 
como continuidade, a meditação em família do 
Evangelho. Como poderemos, em família, ser mais 
acolhedores?

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

Livro da semana

Livraria diário do minho

Este livro constitui um modesto convite 
para que a Igreja Católica crie uma maior 
proximidade pastoral relativamente à 
comunidade LGBT (lésbicas, gays, bissexuais e 
transgéneros).

Construindo uma 
ponte
James Martin

15€

Compre online em 
www.livrariadm.pt

10% 
Desconto*

* Na entrega deste cupão.
Campanha válida de 29 de Setembro a 4 de Outubro de 2022.

www.dmtv.pt

UMA CONVERSA COM
IVO FARIA

Terça-feira, 4/10, às 21h

Comissão de 
Proteção de 
Menores e Adultos 
Vulneráveis

comissao.menores@
arquidiocese-braga.pt 
 

913 596 668

IGREJA S. LÁZARO (BRAGA) 

IGREJA S. LÁZARO (BRAGA) MOMENTOS DE ORACAO PELA VIDA E VOCACOES 21H30

6
OUT

UCP  (BRAGA)
UCP  (BRAGA)"CEREBRO E ESPIRITUALIDADE: PERSPECTIVAS E DESAFIOS"14H30

7
OUT

Dom José Manuel Garcia Cordeiro, Arcebispo Metropolita 
de Braga e Primaz das Espanhas, perante novas 
necessidades pastorais e procurando responder às suas 
exigências, procedeu às seguintes nomeações:

- Cónego Hermenegildo José das Neves Faria, nomeado 
Vigário Episcopal para a Vida Consagrada.

- Padre Manuel da Graça Ferreira de Oliveira, nomeado 
Pároco da Paróquia de Macieira de Rates (Santo Adrião), 
Arciprestado de Barcelos, sem prejuízo das suas 
nomeações anteriores e até determinação em contrário.

- Padre Miguel Reis Lorga Alves de Miranda, nomeado 
Pároco da Paróquia de Courel (São Martinho), Arciprestado 
de Barcelos, sem prejuízo das suas nomeações anteriores e 
até determinação em contrário.

- Padre Pedro António Sampaio Lino, nomeado Pároco 
da Paróquia de Negreiros (Santa Eulália), Arciprestado de 
Barcelos, sem prejuízo das suas nomeações anteriores e 
até determinação em contrário.

- Padre Adelino Marques Domingues, dispensado de 
Assistente Arquidiocesano do Movimento Mensagem de 
Fátima.

- Padre Manuel Joaquim de Magalhães Miranda, 
nomeado Assistente Arquidiocesano do Movimento 
Mensagem de Fátima e Assistente das Conferências 
Vicentinas – Conselho de Zona do Arciprestado de Braga, 
sem prejuízo das suas nomeações anteriores.

- Padre José Tiago Pereira Varanda, nomeado 
Coordenador do Serviço Arquidiocesano com as pessoas 
portadoras de deficiência, sem prejuízo das suas 
nomeações anteriores.

Braga e Cúria Arquiepiscopal, 29 de setembro de 2022
Cónego João Paulo Coelho Alves, Chanceler

SERVIÇOS PASTORAIS
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