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Breves

7 anos depois de Lampedusa, 
Francisco denuncia “inferno” 
vivido pelos migrantes na 
Líbia
O Papa assinalou ontem o 7.º aniversário da sua 
viagem à ilha italiana de Lampedusa, evocando o 
“inferno” vivido agora pelos migrantes na Líbia.
“Vocês não imaginam o inferno que ali se vive, na-
queles campos (lager) de detenção. E aquelas pes-
soas apenas vinham com uma esperança, de atra-
vessar o mar”, disse Francisco, na homilia que pro-
nunciou durante a celebração.o diálogo sincero e a 
verdadeira comunicação”.
Francisco repetiu uma passagem da homilia que 
pronunciou na primeira viagem do seu pontifica-
do, a 8 de Julho de 2013: “A cultura do bem-estar, 
que nos leva a pensar em nós mesmos, torna-nos 
insensíveis aos gritos dos outros, faz-nos viver 
como se fôssemos bolas de sabão: estas são boni-
tas mas não são nada, são ilusão, ilusão do fútil, do 
provisório, que leva à indiferença face aos outros; 
mais, leva à globalização da indiferença”.
O Papa aplicou esta intervenção à situação na Lí-
bia, aos campos de detenção, “abusos e violência 
de que são vítimas os migrantes”.
Já a 14 de Junho, Francisco tinha denunciado a 
“dramática situação” que se vive na Líbia, em 
guerra civil, apelado à intervenção internacional 
para travar violência no país africano.
A situação sanitária agravou as condições de mi-
lhares de migrantes refugiados, requerentes de 
asilo e deslocados internos na Líbia, tornando-
-os mais vulneráveis a formas de exploração e 
violência.

Comissão do Vaticano 
defende desinvestimento 
militar para reforço dos 
sistemas de saúde
A Comissão do Vaticano para a Covid-19 apre-
sentou a sua preocupação com o que denominou 
“tsunami” de crises humanas, defendendo a apli-
cação de dinheiro gasto em armamento no refor-
ço dos sistemas de saúde.
O cardeal Peter Turkson, presidente do organis-
mo, falou aos jornalistas de uma das “piores cri-
ses humanas” desde a II Guerra Mundial (1939-
1945), que junta os problemas sanitários, a re-
cessão económica e a emergência climática, com 
consequências visíveis na diminuição do acesso 
à água e comida, a “normalização da inseguran-
ça” ou o aumento da violência doméstica durante 
o confinamento.
“A confluência de todas estas crises criou um 
verdadeiro tsunami de crises humanas”, referiu 
o presidente do Dicastério para o Serviço do De-
senvolvimento Humano Integral.

opinião

Peregrino

Carla Rodrigues
Advogada

Há relativamente pou-
co tempo, numa ma-
nhã de chuva de do-
mingo, deixei-me fi-

car a fazer algo que raramen-
te consigo fazer, ver um filme. 
Mas não foi um filme qual-
quer. Por sorte, encontrei nas 
gravações automáticas o fil-
me “The Way” (O Caminho), 
com Martin Sheen e Emilio 
Esteves. É um filme imperdí-
vel (e confesso que não sei co-
mo é que estive tantos anos 
para o ver). Começa com a re-
lação distante entre pai (Tom) 
e filho (Daniel), com priorida-
des e modos de vida comple-
tamente diferentes, até que o 
pai recebe a notícia que o seu 
filho, Daniel, morreu a per-
correr os Caminhos de San-
tiago. Atónito e incrédulo, 
desconhecendo tudo o que 
diz respeito aos Caminhos de 
Santiago e à carga espiritual 
que os mesmos carregam, 
Tom vai recolher o corpo do 
filho e, de forma inespera-
da, numa ânsia de o conhe-
cer melhor, decide, sem qual-
quer tipo de preparação, fazer 

o Caminho, levando consigo a 
caixa com as cinzas do filho, 
como que o ajudando, levan-
do-o pela mão, a percorrer o 
caminho que faltava. É um fil-
me de uma beleza excepcio-
nal, que retrata a dor da per-
da, a força e a solidão do pere-
grino, a partilha, o silêncio, a 
aceitação, o perdão e a recon-
ciliação. Seguramente que é 
o filme que todo o peregrino 
(de alma ou/e de estrada) de-
ve ver.

Mas, o que é ser peregri-
no? O que é que caracteriza 
o peregrino? É a mochila nas 
costas e o pau na mão? São 
os pés com bolhas? É o espi-
rito de sacrifício? É a fé? É o 
caminho? É a loucura? Tolen-
tino de Mendonça, na mestria 
da conjugação das palavras 
que todos lhe (re)conhecem, 
diz-nos que ser peregrino é 
aprender a rezar com os pés. 
É saber que a parte mais im-
portante do caminho não está 
em nenhum mapa, nem nos 
quilómetros percorridos, mas 
na possibilidade do encon-
tro e do renascimento. Que 
os peregrinos “caminham em 
filas ao lado das estradas na-
cionais, por trilhos de terra 
batida, atravessando peque-
nos povoados que antes des-
conheciam, cruzando, horas 
e horas, a paisagem de giestas 
e silêncio.” Ser peregrino im-
plica um estado de alma, um 
saber viver, ainda que tem-
porariamente, sem casa, sem 
cama confortável e sem ba-
nho demorado, sem cidade e 
sem horários, sem rotinas pa-
ra além da rotina ditada pelos 

passos ou pelo pedalar, da ro-
tina ditada pelo caminho. Ser 
peregrino é um partir ao en-
contro e um regressar de mo-
chila vazia e de alma cheia. 

Habituámo-nos a ver pe-
regrinos a percorrerem estra-
das, campos, montes e serras. 
Alguns com bolhas nos pés, 
com o corpo dorido, com os 
músculos sedentos de repou-
so e de massagens, a sofre-
rem, a chorarem, a descan-
sarem, mas a persistirem no 
propósito que haviam traça-
do. Uns com dores físicas, ou-
tros com dores da alma. Uns 
a cumprirem as próprias pro-
messas, outros (numa entre-
ga gigantesca) a ajudarem um 
amigo ou familiar a chegar 
ao destino. Com sol ou com 
chuva caminham, ora em si-
lêncio, ora em oração, ora em 
alegre cavaqueira, numa par-
tilha de histórias, de vida, de 
fé e de resiliência. Levam a 
mochila às costas, carregada 
com o essencial, e um pau na 
mão para auxiliar no cami-
nho. O destino territorial po-
de ser Fátima, São Bento, Sa-
meiro, Santiago de Compos-
tela, Meca, entre tantos e tan-
tos outros, mas o destino do 
peregrino é a jornada pessoal 
que cada um carrega e trans-
porta, é o caminho interior 
que, tantas vezes, é urgente 
percorrer e sossegar. 

Ser peregrino é também 
aprender saborear o Cami-
nho, é beber dos momentos 
que nos alimentam a vida, é 
brindar aos encontros, é acei-
tar os desencontros, é “apren-
der a rezar com os pés”.
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[Igreja Viva] Como é que foi 
feita a adaptação das várias 
vertentes pastorais na Arqui-
diocese quando fomos obri-
gados a ficar confinados?
[Pe. Sérgio] Não é fácil per-
ceber as várias realidades. A 
Arquidiocese é muito diver-
sa e não foi tudo igual em to-
do o lado. Mas diria que, no 
geral, o que aconteceu foi que 
se passou para as redes so-
ciais o que faz habitualmen-
te no templo e na sala de ca-
tequese. Fui percebendo que 
muitas paróquias apenas fi-
zeram essa transição... Eu vou 
acompanhando um bocadi-

estávamos longe de imaginar que o ano pastoral de 2019/2020 
decorreria desta forma. Enquanto ainda estamos a tentar perceber 
o impacto que a pandemia teve nas vertentes pastorais da igreja, é 
preciso, no meio da incerteza, preparar o próximo ano. O Padre sérgio 
torres fez, ao igreja viva, um ponto da situação. Como estamos e para 
onde vamos?

ENTREVISTA

“QUANDO ESTAMOS NO MEIO DO 
NEVOEIRO, DAMOS PASSOS MAIS 
PEQUENINOS”
JOÃO PEDRO QUESADO (TEXTO)

nho outras realidades, dos Es-
tados Unidos e de outros paí-
ses, mas sobretudo dos Esta-
dos Unidos, onde se aprovei-
ta de forma bastante superior, 
digamos assim, tudo aquilo 
que o mundo digital de hoje 
nos oferece. O padre Luís Mi-
guel falava, na semana passa-
da, na diferença entre a cultu-
ra geográfica e a cultura digi-
tal e, de facto, acho que eles 
aproveitam muito mais isto. 
Nós, como não temos nem 
conteúdos nem estamos pre-
parados, digamos assim, para 
habitar este espaço. Estamos 
mais focados naquilo que é 

o nosso normal, que é estar 
dentro de um templo e ter a 
presença das pessoas. Creio 
que tivemos mais dificulda-
de, naturalmente. No imedia-
to, aquilo que fizemos foi so-
corrermo-nos daquilo que tí-
nhamos, ou seja, com o dese-
jo de estarmos próximos das 
pessoas, de as vermos, de fa-
larmos com elas e delas fala-
rem connosco, fizemos uma 
transposição daquilo que tí-
nhamos no templo. Aliás, a 
própria Diocese fez isso e pe-
diu-nos que fizéssemos uni-
dade à volta dessa proposta 
que o senhor arcebispo, du-

rante aquelas semanas todas, 
também fez. Como se perce-
beu, ao princípio foi isso que 
aconteceu de imediato e de-
pois começaram a aparecer as 
outras coisas todas. Por exem-
plo, a catequese dada pelo 
bispo D. Nuno. Que há aqui 
um campo muito grande a 
trabalhar – não propriamente 
para transpor aquilo que faze-
mos no templo para as redes 
sociais, para esta cultura digi-
tal, mas outros conteúdos, ou-
tra forma de trabalhar, creio 
que ainda temos muito cami-
nho para fazer.

[Igreja Viva] De todos os sec-
tores pastorais, qual é que foi 
o mais afectado?
[Pe. Sérgio] Como nós temos 
essencialmente um trabalho 
muito dedicado às crianças e 
aos jovens – seja por causa da 
preparação dos sacramentos, 
independentemente se essa 

expressão é correcta ou não 
com o novo directório da ca-
tequese –, estamos muito vol-
tados para isso... Por isso eu 
creio que foi, do ponto de vis-
ta da evangelização, essa parte 
a mais afectada. Não tivemos 
a oportunidade de estar com 
as crianças, não houve festas 
– aliás, a paragem apanhou o 
período das festas, apanhou-
-nos praticamente a Qua-
resma toda, que costuma ser 
um período muito intenso de 
oração, de via sacra, de pro-
postas quaresmais, já para não 
falar das procissões na cidade 
de Braga e de toda a vivência 
na Sé Catedral... Eu creio que, 
nas paróquias, aquilo que teve 
mesmo mais impacto foi esta 
relação com as crianças, com 
os jovens e com as famílias, 
pelo menos do ponto de vis-
ta da evangelização. Da parte 
dos sacramentos, é aquilo que 
eu referi há pou
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co da impossibilidade de nos 
encontrarmos. Aliás, eu dizia 
na brincadeira que, quando 
nos voltássemos a reunir – e 
por acaso não o fiz –, o cân-
tico que nós deveríamos can-
tar logo na primeira celebra-
ção seria ‘Formamos um só 
corpo em Cristo Jesus’, que é 
um cântico muito antigo mas 
que diz bem daquilo que nós 
sentimos falta, não é? De for-
marmos um corpo. Nós so-
mos baptizados para fazer-
mos parte de uma comuni-
dade, para fazermos corpo. 
E a realidade virtual, com to-
das as coisas que tem de bom 
e de positivo... Sei que hou-
ve imensos grupos que quise-
ram manter a relação e foram 
lentamente descobrindo o ca-
minho. Portanto, a respos-
ta não foi imediata. Se nós, 
neste momento, pudéssemos 
ter acesso à vacina, eu acho 
que todos a aceitaríamos com 
agrado e voltaríamos à nossa 
vida, a fazer férias no Algarve, 
a levantar a economia e o em-
prego. Mas eu creio que aqui-
lo que vai acontecer no futu-
ro, enquanto temos esta pan-
demia, é que este caminho 
se vai fazendo caminhando, 
descobrindo de que forma 
é que nos podemos manter 
fiéis à nossa missão, porque 
ela não mudou. É importante 
perceber isto. Temos que es-
tar conscientes do nosso por-
quê, de porque é que existi-
mos como Igreja. Nós temos 
uma missão e Jesus deixou-a 
de forma muito clara quando 
disse que seríamos “pescado-
res de homens” e quando dis-
se a Pedro para “apascentar o 
rebanho”. A nossa missão, na 
linguagem bíblica, está nes-
sas duas expressões. O mode-
lo que usamos para fazer isso 
é que pode variar.

[Igreja Viva] Que caminho se 
poderá seguir, então?
[Pe. Sérgio] Eu creio que não 
devemos desanimar porque a 
situação é diferente. Eu tenho 
dito que estamos no meio do 
nevoeiro. E quando estamos 
no meio do nevoeiro, damos 
passos mais pequeninos por-
que não sabemos se o cami-
nho é para a direita, para a es-
querda, em frente ou até se é 
necessário recuar um pouco, 
eventualmente. Daremos pas-
sos mais pequeninos. Eu acho 
que muitas coisas vão ser fei-
tas à medida que vamos des-
cobrindo potencialidades, à 
medida que vemos outros a 
fazerem coisas... Acredito que 
há coisas que vieram para fi-
car, como estas reuniões on-
line, que podem facilitar bas-

tante a vida em vez de obrigar 
a pessoa a deslocar-se. Não 
sei é se nós estaremos já pre-
parados para tudo. Por isso é 
que digo que é um caminho 
que se vai fazendo devagari-
nho. Como se diz em inglês, 
baby steps, serão provavelmen-
te passos de bebé aqueles que 
vamos dar para que possamos 
ir mais longe. Não sei se aqui 
se os nossos bispos, como um 
todo, não poderiam encon-
trar aqui um potencial enor-
me para, em vez de cada dio-
cese estar a trabalhar para si, 
ser a Conferência Episcopal a 
ter um plano mais abrangen-
te. Repara, nós podemos es-
tar a produzir conteúdos. Que 
tipo de qualidade é que eles 
podem ter? Que tipo de pro-
dução é que somos capazes 
de fazer? Que tipo de equipa 
é que podemos juntar? Os re-
cursos são muito mais limita-
dos numa diocese. Do ponto 
de vista da Conferência Epis-
copal, a produção de alguns 
conteúdos para as redes so-
ciais, que permitam às pes-
soas interagir... Uma pessoa 
que pode participar num pe-
queno grupo de reflexão da fé 
mas que até está longe e num 
fim-de-semana não pode ir à 
sua igreja pode começar a en-
contrar aqui uma forma dife-
rente de caminhar na fé sem 
frequentar muitas vezes o es-
paço físico, mas permitindo-
-lhe dar na mesma passos. Es-
tou convencido que, se isto se 
mantiver, e acho que se vai 
manter muito tempo, o andar 
da carruagem nos vai fazer 
descobrir novas formas. Po-
de ser que, neste sentido, es-
te seja para nós um bom tem-
po, já que olhamos para este 
como um mau tempo porque 
estamos restringidos. Pode ser 
uma oportunidade.

[Igreja Viva] Como é que as 
paróquias e comunidades de-
ram continuidade à catequese 
durante este ano?
[Pe. Sérgio] Eu posso falar pe-
la minha, por aquilo que pe-
di aos catequistas para fa-
zer. Percebi que não é fácil, 
porque não estávamos pre-
parados. Não é fácil por-
que as crianças ficam cansa-
das. No caso da minha paró-
quia, nós já temos cateque-
se todos os dias, e as crianças 
quando vêm da escola para 
a catequese já vêm comple-
tamente esgotadas – o que é 
anti-pedagógico, não funcio-
na. Ao mesmo tempo, perce-
bemos que, com as redes so-
ciais, houve pessoas que rapi-
damente desligaram, que se 
desligaram de tudo e que não 

foi possível contactar mais. 
Houve pessoas que quiseram 
aceitar aquela proposta a par-
tir do Secretariado Nacional 
de Educação Cristã e das pu-
blicações que fazia no YouTu-
be, a catequese semanal que 
era colocada. Tentamos tam-
bém, através de uma platafor-
ma, fazer um encontro com 
várias crianças, mas percebe-
mos que é muito difícil. Se 
já é difícil na missa prender 
a atenção delas e que elas se 
concentrem, neste mundo das 
redes sociais... Pegar no que 
fazemos no templo e passar 
para as redes sociais... Se eu 
ficar constantemente apenas 
a falar como, digamos, numa 
homilia, as crianças não con-
seguem. Dispersam de ime-
diato. É muito difícil. Co-
mo nós não tínhamos nada 
preparado para habitar este 
mundo, eu diria que fizemos 

bem o que foi possível fazer. 
Neste momento estamos num 
período de reflexão para per-
ceber o que será possível fazer 
no próximo ano, se será pos-
sível fazer catequese presen-
cial com grupos mais peque-
nos, caso contrário, não será 
fácil, particularmente com as 
crianças. No caso dos jovens, 
é mais fácil um bocadinho, 
mas também percebemos, 
através dos pais, do cansaço. 
E isso nós próprios sentimos. 
Eu cheguei a ter dias em que 
passei quase sete horas nis-
to, com as aulas do seminá-
rio, com uma conferência no 
Zoom, e de facto isto torna-se 
muito cansativo, exige muito 
mais esforço de concentração. 
Mas sei que houve muita gen-
te que usou isto para fazer en-
contros de pequenos grupos, 
só para manter o contacto, 
para reunir ou para orar. Mas 

tanto há gente que aparece 
como há gente que desapare-
ceu, como aconteceu com as 
eucaristias. Eu creio que é um 
bocado prematuro estar a fa-
zer uma leitura que nos ajude 
a perceber um bocadinho em 
que tempo é que estamos. Al-
guns podem dizer que as pes-
soas se desabituaram da missa 
e já não querem mais, o que 
é possível. Não sei. Aquilo que 
eu sinto neste momento é que 
estamos ainda no meio do ne-
voeiro, que é muito cedo e es-
tas coisas levam muito tempo 
para mudar.

[Igreja Viva] O primeiro pas-
so no retomar de uma certa 
normalidade já foi dado com 
o regresso das celebrações co-
munitárias. O que é que tem 
sido mais complicado em to-
dos os novos procedimentos 
necessários na eucaristia?
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Creio que é prematuro 
estar a fazer uma 
leitura com muita 
clareza. Se tivermos 
que voltar a chamar 
as pessoas à fé e à 
eucaristia, esse será 
um grande desafio. 
Mas em Setembro 
perceberemos melhor, 
consoante a situação.

[Pe. Sérgio] A maior limita-
ção que nós temos sentido é 
o tamanho das igrejas. As pes-
soas têm sido extremamente 
cordiais e acolhedoras em to-
das as regras que são necessá-
rias seguir. Claro que elas va-
riaram de igreja para igreja, 
houve igrejas que juntaram 
bancos, outras simplesmen-
te sinalizaram, algumas paró-
quias têm as equipas de aco-
lhimento para verificar todo 
o cumprimento das regras, 
tanto se faz com que as pes-
soas entrem por ordem de 
chegada ou por inscrição... As 
pessoas continuam a apare-
cer, mas em número bastante 
menor, é verdade. Eu falo pe-
la minha paróquia: o número 
maior que temos tido é quan-
do vamos para o pavilhão da 
Escola Francisco Sanches, em 
que temos tido acima das cem 
pessoas mas, numa missa nor-
mal de domingo, ter cem pes-
soas no banco significava que 
era só metade dos bancos que 
estavam ocupados, o pavilhão 
consegue albergar bem mais 

pessoas cumprindo todas as 
distâncias – sendo que em al-
gumas missas chegávamos a 
ter quatro vezes mais pessoas. 
A maior dificuldade que eu te-
nho sentido é na falta de es-
paço porque, de resto, as coi-
sas estão a decorrer, os leito-
res lêem, o coro canta, nós te-
mos feito tudo de máscara por 
uma questão de cautela... As 
celebrações demoram mais 
ou menos o tempo normal. A 
grande limitação é mesmo o 
espaço. Não sei se esta quan-
tidade de pessoas que nós te-
mos tido se tem que ver com 
o medo – porque as pessoas 
continuam com medo, ape-
sar das igrejas me parecerem 
dos espaços mais preparados 
–, com o facto de já estarmos 
num certo período de férias, 
porque nesta altura já costu-
mamos fazer uma certa redu-
ção do número de eucaristias, 
ou se terá que ver com as pes-
soas se desligarem depois da-
quele período sem vir à missa. 
Creio que é prematuro estar a 
fazer uma leitura com muita 
clareza. Se tivermos que vol-
tar a chamar as pessoas à fé e à 
eucaristia, esse será um gran-
de desafio. Mas em Setembro 
perceberemos melhor, con-
soante a situação.

[Igreja Viva] Para além do 
que já falamos, que outros de-
safios pastorais se afiguram 
nos próximos tempos?
[Pe. Sérgio] Um grande desa-
fio que nós agora percebemos 
que está diante de nós é o de 
dar uma maturidade maior às 
nossas pessoas. A partir do mo-
mento em que as igrejas fecha-
ram, eu senti, pelo menos, que 
as pessoas, na maior parte, fi-
cou sem ferramentas. Do gé-
nero, ‘e agora, o que é que eu 
faço? quem é que me ajuda a 
crescer na fé?’. Por outras pala-
vras, passa por termos cristãos 
mais adultos. Cristãos que, so-
zinhos, sabem encontrar re-
cursos, sabem rezar por eles 
próprios. Além disso, isto aju-
da-nos a pensar de que ma-
neira é que nós podemos ter 
uma pastoral que vá para além 
do domingo. As pessoas vêm à 
missa ao domingo mas e de-
pois, durante a semana? O do-
mingo é um parêntesis que se 
abre na vida das pessoas e fe-
cha-se logo no final da cele-
bração? E durante a semana, 
como é que eu conduzo a mi-
nha vida cristã? Como é que eu 
o procuro, com que ferramen-
tas? Eu acho que a maior parte 
das pessoas se sentiu descalça. 
Existem ferramentas, existem 
propostas. Mas muitas vezes só 
as fazemos e usamos para os 

tempos fortes da liturgia. Isto 
além do desafio da Igreja Do-
méstica. As pessoas entregam 
as crianças nas paróquias para 
sermos nós os 'treinadores' na 
fé. Mas esse curto tempo não 
permite que eles cresçam na 
fé. São os pais que o têm que 
fazer. Não estou a falar de os 
pais darem sessões de cateque-
se. A vida familiar acompanha 
a educação cristã, mas para is-
so temos que ajudar as famílias 
a fazê-lo. Temos que dar ferra-
mentas às pessoas. Nem todos 
vão querer, claro, isso já é as-
sim. Mas há muita gente que 
quer e a esses nós temos obri-
gação de alimentar e ajudar a 
amadurecer.

[Igreja Viva] Esta incerteza, 
estes desafios... Como é que 
eles vão estar reflectidos no 
programa do próximo ano 
pastoral?
[Pe. Sérgio] O programa do 
próximo ano pastoral pre-
tende focar-se na questão da 
caridade. Nós estamos a se-
guir o ritmo das virtudes – a 
fé, esperança e caridade – e 
achamos que seria de todo 
oportuno e pertinente man-
termos esse ritmo, comple-
tar este ciclo. Por isso, have-
rá uma acentuação muito for-
te da questão da caridade, co-
meçando por aquilo que é a 
nossa inspiração. Nós vamos 
apoiar-nos bastante na dinâ-
mica da parábola do bom sa-
maritano e, por isso, vamos 
trabalhar muito esta questão 
da capacidade de ver – por-
que é assim que a parábo-
la começa, com alguém que 
viu e sentiu o friozinho na 
sua barriga e que deixou que 
a dor do outro o afligisse e, a 
partir daí, começou a actuar. 
O programa pastoral vai tra-
balhar muito nesta lógica de 
um coração que sabe ver, de 
um amor que sabe olhar e 
que se sabe deixar compade-
cer pela dor dos outros, pelo 
sofrimento que vemos dian-
te de nós, e a partir daí come-
ça a actuar. Tentaremos des-
dobrá-lo ao longo dos próxi-
mos três anos para tentar que 
esta dinâmica da vida pasto-
ral – que não é só a questão 
da pastoral social, há muita 
outra forma de caridade, de 
atenção ao próximo, a quem 
está sozinho e precisa de uma 
palavra, a casais, até, que este-
jam em sofrimento por varia-
das razões, a quem sofre com 
doenças mentais... Há um le-
que enorme de perspectivas 
que se podem abrir e que vão 
ser trabalhadas, assim espera-
mos, ao longo destes três anos 
na nossa diocese.
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Sab 12, 13.16-19 
Leitura do Livro da Sabedoria  
Não há Deus, além de Vós, que tenha 
cuidado de todas as coisas; a ninguém 
tendes de mostrar que não julgais 
injustamente. O vosso poder é o 
princípio da justiça e o vosso domínio 
soberano torna-Vos indulgente para 
com todos. Mostrais a vossa força 
aos que não acreditam na vossa 
omni potência e confundis a audácia 
daqueles que a conhecem. Mas 
Vós, o Senhor da força, julgais com 
bondade e governais-nos com muita 
indulgência, porque sempre podeis 
usar da força quando quiserdes. 
Agindo deste modo, ensinastes ao 
vosso povo que o justo deve ser 
humano e aos vossos filhos destes a 
esperança feliz de que, após o pecado, 
dais lugar ao arrependimento.
    
Salmo responsorial
Salmo 85 (86), 5-6.9-10.15-16a (R. 5a)  
Refrão: Senhor, sois um Deus clemente e 
compassivo.  

LEITURA II Rom 8, 26-27
Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Romanos
Irmãos: O Espírito Santo vem em 
auxílio da nossa fraqueza, porque não 
sabemos que pedir nas nossas orações; 
mas o próprio Espírito intercede por 
nós com gemidos inefáveis. E Aquele 
que vê no íntimo dos corações conhece 
as aspirações do Espírito, pois é em 
conformidade com Deus que o Espírito 
intercede pelos cristãos. 
  
    

“Os justos brilharão como o sol”

itinerário

o mundo. A boa semente são os filhos do 
reino, o joio são os filhos do Maligno e o 
inimigo que o semeou é o Diabo. A ceifa é 
o fim do mundo e os ceifeiros são os Anjos. 
Como o joio é apanhado e queimado no 
fogo, assim será no fim do mundo: o Filho 
do homem enviará os seus Anjos, que 
tirarão do seu reino todos os escandalosos 
e todos os que praticam a iniquidade, e 
hão-de lançá-los na fornalha ardente; 
aí haverá choro e ranger de dentes. E os 
justos brilharão como o sol no reino do seu 
Pai. Quem tem ouvidos, oiça”.      

REFLEXÃO
O ‘episódio’ deste Décimo Sexto Domingo 
(Ano A) mostra-nos o perigo do 
discernimento errado ou precipitado: a 
determinação inicial em arrancar o joio 
pode levar à destruição do trigo. Uma boa 
maneira de vencer essa impaciência é 
invocar o auxílio do Espírito Santo.

“Os justos brilharão como o sol”
O trigo e o joio não são dois tipos de 
pessoas, mas duas formas de conduta, 
que estão (sempre) presentes em cada um 
de nós. O bem e o mal crescem juntos no 
nosso coração.
As duas parábolas seguintes confirmam 
o contraste entre a situação inicial e o 
resultado final: duas pequenas coisas, 
o grão de mostarda e o fermento, têm a 
capacidade de produzir tão grande efeito.
Estas parábolas ajudam-nos a perceber 
a maneira de ser e de agir de Deus, da 
qual nos podemos aproximar através do 
crescimento e amadurecimento na vida 
espiritual. A meta é uma vida feliz, segundo 
a expressão poética usada pelo Mestre, na 
conclusão: “os justos brilharão como o sol”.
O brilho do sol simboliza a alegria de uma 
vida feliz. Para o cristão, ser feliz é viver 
uma relação íntima de amizade com o 

EVANGELHO Mt 13, 24-43 (forma longa)
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Mateus
Naquele tempo, Jesus disse às multidões 
mais esta parábola: “O reino dos Céus pode 
comparar-se a um homem que semeou 
boa semente no seu campo. Enquanto 
todos dormiam, veio o inimigo, semeou 
joio no meio do trigo e foi-se embora. 
Quando o trigo cresceu e começou a 
espigar, apareceu também o joio. Os 
servos do dono da casa foram dizer-lhe: 
«Senhor, não semeaste boa semente no 
teu campo? Donde vem então o joio?». Ele 
respondeu-lhes: «Foi um inimigo que fez 
isso». Disseram-lhe os servos: »Queres 
que vamos arrancar o joio?». «Não! – disse 
ele – não suceda que, ao arrancardes o 
joio, arranqueis também o trigo. Deixai-os 
crescer ambos até à ceifa e, na altura da 
ceifa, direi aos ceifeiros: Apanhai primeiro 
o joio e atai-o em molhos para queimar; 
e ao trigo, recolhei-o no meu celeiro»”. 
Jesus disse-lhes outra parábola: “O reino 
dos Céus pode comparar-se ao grão de 
mostarda que um homem tomou e semeou 
no seu campo. Sendo a menor de todas 
as sementes, depois de crescer, é a maior 
de todas as plantas da horta e torna-se 
árvore, de modo que as aves do céu vêm 
abrigar-se nos seus ramos”. Disse-lhes 
outra parábola: “O reino dos Céus pode 
comparar-se ao fermento que uma mulher 
toma e mistura em três medidas de farinha, 
até ficar tudo levedado”. Tudo isto disse 
Jesus em parábolas, e sem parábolas 
nada lhes dizia, a fim de se cumprir o que 
fora anunciado pelo profeta, que disse: 
“Abrirei a minha boca em parábolas, 
proclamarei verdades ocultas desde a 
criação do mundo”. Jesus deixou então as 
multidões e foi para casa. Os discípulos 
aproximaram-se d’Ele e disseram-Lhe: 
“Explica-nos a parábola do joio no campo”. 
Jesus respondeu: “Aquele que semeia a boa 
semente é o Filho do homem e o campo é 

Deus de Jesus Cristo. Apliquemos estas 
propostas à oração.

Invocar o Espírito Santo
A petição é a mais habitual e 
espontânea forma de rezar, quando 
estamos nos primeiros degraus da vida 
espiritual. Dizemos a Deus o que pode 
ou tem de fazer em nosso favor ou em 
benefício de outrem.
É legítimo interceder pelas 
necessidades que nos parecem mais 
urgentes, as que facilmente somos 
capazes de percepcionar. Há, contudo, 
o perigo de ficarmos encurralados 
nas nossas fragilidades. Esquecemos 
aqueloutra proposta de Jesus Cristo: 
“seja feita a vossa vontade”.
Razão tem Paulo para nos lembrar 
que “não sabemos o que pedir”. Ao 
invocar o auxílio do Espírito Santo, o 
nosso coração alarga-se à medida do 
coração de Deus. E a semente começa a 
germinar, o fermento começa a levedar.

“O que pedir nas nossas orações”
A oração autêntica combina a 
sinceridade das nossas preces com 
a disponibilidade para acolher tudo 
quanto o Espírito de Deus nos inspira 
em cada momento.
O Espírito Santo vem em nossa ajuda. 
Ele reza connosco. Não actua a partir 
de fora, como quem corrige uma prece 
mal feita ou aponta um comportamento 
errado. Ele habita em nós e orienta os 
desejos do nosso coração para nos 
configurar à vontade divina.
Não conseguimos rezar bem, disse 
o cardeal Martini, porque temos a 
presunção de já saber rezar: “Não 
conseguimos rezar bem porque, logo 
à partida, temos a presunção de sabe 
rezar; deveríamos começar sempre por 
confessar: «Senhor, não sei rezar; eu 
sei que não sei rezar». É já uma oração, 

XVI DOmingo Comum

Fazendo permanecer as sementes e o trigo, dar-se-á 
destaque ao Círio Pascal.
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“Os justos brilharão como o sol”

pois recorremos ao Espírito Santo a 
quem devemos sempre invocar”.
Guardemos este segredo: quando 
reconhecemos a nossa incapacidade 
ou mesmo a nossa impossibilidade é 
quando o sol começa a brilhar no nosso 
coração.
O desafio desta semana consiste em 
repetir ao longo de cada dia: “Espírito 
Santo, vem em auxílio da minha 
fraqueza, ensina-me a rezar, a pedir o 
que me convém segundo a vontade do 
Pai. Vem, Espírito Santo, intercede por 
mim”.

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

Semear esperança
Acólitos
Sem o auxílio de Deus, nada há no ser 
humano que seja meritório. Precisamos 
sempre que o Espírito de Deus venha em 
auxílio da nossa fraqueza. Por isso, na 
oração da Liturgia das Horas, começamos 
sempre dizendo “Deus, vinde em nosso 
auxílio”. Tenho consciência desta íntima 
dependência de Deus para o exercício de 

qualquer acção meritória e frutuosa? 
Quando começo o meu serviço peço a 
Deus que leve a bom termo a acção que 
iniciamos?

Leitores
Confrontado, muitas vezes, com a 
obstinação dos seus contemporâneos em 
não quererem compreender o que lhes 
anunciava, Jesus exclamava: “Quem tem 
ouvidos, oiça!” Não se trata de um grito 
de desprezo, mas uma interpelação à 
escuta atenta. Proclamo o início da leitura, 
“Leitura da…”, como uma interpelação que 
diz: “Quem tem ouvidos, oiça!”?

Ministros Extraordinários 
da Comunhão
Quantas vezes somos tentados a fazer 
a triagem entre os bons e dos maus! 
Quantas vezes, ao distribuir a comunhão, 
ajuízamos de quem devia ou não devia 
aproximar-se da mesa do Pão da Vida! 
Todavia, o nosso julgamento é baseado 
nas aparências, porque só Deus conhece 
o íntimo de cada um. Deixemos o 
julgamento a Deus que julga com justiça e 
esforcemo-nos antes por ser fermento no 
meio do mundo.

Celebrar com esperança
Preparação Penitencial
No momento de preparação penitencial, 
pode escolher-se a primeira fórmula 
do Missal (Confiteor), que poderá ser 
rezada de joelhos, para evidenciar o 
carácter humilde do reconhecimento da 
nossa pequenez e do nosso pecado.

Introdução à Liturgia da Palavra
A Liturgia de hoje fala-nos ao coração 
para acolhermos o projecto de Deus, 
nosso Pai. Jesus quer dissipar as 
nossas dúvidas e, novamente, através 
de Parábolas, apresenta-nos um Deus 
Misericordioso, que perdoa sempre os 
que se arrependem e vivem segundo 
os Seus preceitos. A humildade, o 
fazer-se pequenino ao servir a todos 
sem distinção, é a coordenada que nos 
oferece o Reino de Justiça e Perdão.

Homilia
. Jesus fala-nos em parábolas para nos 
fazer reconhecer pequeninos e simples, 
perante a grandeza de um Reino de 
amor, que não pode ser abarcado na 
totalidade pela nossa tentativa de 

compreensão. Abeiramo-nos da 
manifestação do amor de Deus, como 
por um toque na fímbria do manto.
. A Palavra de Deus é semeada 
na nossa vida, é anunciada a 
misericórdia de Deus, o perdão 
de Deus vai-se enraizando na 
nossa vida, mas ainda cresce o joio 
connosco. Por isso, consola-nos a 
esperança feliz na força de Deus que 
é cuidadoso, indulgente, compassivo, 
paciente e misericordioso.
. Aliando a autenticidade do nosso 
esforço de separarmos, na ceifa, 
o trigo do joio, à acção do Espírito 
Santo que vem em nosso auxílio, 
certamente reconheceremos que 
a nossa pequenez e simplicidade, 
como a do grão de mostarda ou 
do fermento, se tornarão virtude, 
gerando em nós humildade.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Meu Senhor, eu Vos amo – A. Cartageno 
— Comunhão: O Senhor institui o memorial – T. Sousa
— Pós-Comunhão: Cantai ao Senhor porque é eterno – M. 
Luís
— Final: Deus é Pai, Deus é Amor – F. Silva

Eucologia
Orações presidenciais: Orações próprias do XVI 
Domingo do Tempo Comum (Missal Romano, 410)
Prefácio: Prefácio dos Domingos do Tempo 
Comum III (Missal Romano, 478)
Oração Eucarística: Oração Eucarística III (Missal 
Romano, 529)
Bênção solene: Oração de bênção do Tempo 
Comum V (Missal Romano, 562)

Viver na esperança
Hoje, Jesus dá-nos a certeza de que o Reino do 
nosso Pai é um Reino de justiça e de perdão. 
Vamos viver ao jeito de Jesus, configurando a 
nossa vida com Ele: com humildade e esperança… 
Nesta semana, procuremos cultivar a virtude da 
humildade pelas palavras e pelas acções.

A versão completa do subsídio litúrgico encontra-se
disponível em www.arquidiocese-braga.pt/liturgia/
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Outrora é uma aldeia polaca situada 
no centro do mundo e protegida por 
quatro arcanjos. Esta mítica aldeia, onde 
a relva sangra, a roupa tem memória 
e os animais falam por imagens, é 
povoada por personagens excêntricas 
e inesquecíveis – humanas, animais, 
vegetais, minerais – cujas existências 
obedecem aos ciclos das estações e à 
inexorável passagem do seu Tempo, mas 
também aos acontecimentos externos.

Outrora e outros 
tempos 

Olga Tokarczuk

17,69€

Vigararia geral da arquidiocese incentiva comunidades 
a “contribuir” para o Fundo Paroquial
A Vigararia Geral da Arquidiocese de 
Braga incentiva as comunidades a 
contribuir para o Fundo Paroquial, de 
onde “sairá o sustento” para o “exer-
cício do múnus sacerdotal, conserva-
ção do património, vida sacramental, 
apostolado e caridade”.
“Mãos dadas, em enorme sentido 
de responsabilidade e solidarieda-
de, há que suprir o que foi lacuna: 
até finais do mês de setembro, se 
não antes, todos os fiéis tomarão a 
preceito a contribuição para o Fun-
do Paroquial, nos moldes em que 
habitualmente o faziam”, lê-se na 
nota intitulada ‘O Regresso (a)Nor-
mal à Generosidade’.
No documento, publicado no site da 
Arquidiocese de Braga, a Vigararia 
Geral explica que “será este o cami-
nho para o retorno à possível norma-
lidade”, no que diz respeito ao sus-
tento de quem dele precisa, para a 

manutenção do património que “or-
gulha e acolhe”, ao exercício do apos-
tolado que impele, e “à prática da ca-
ridade que engrandece”.
“Vamos então contribuir. Nem que 
seja pouco, se algo conseguirmos 
dar, não pequemos por omissão. E 
não sejamos injustos, permitindo 
que outros contribuam para nós, en-
quanto nós nos fechamos na avareza 
e egoísmo”, acrescenta a nota, assi-
nada pelo cónego José Paulo Abreu.
A Vigararia Geral da Arquidiocese de 
Braga assinala que, “por razões so-
bejamente conhecidas e que fazem 
rezar pelo fim da Covid-19”, em mui-
tas paróquias não decorreu na for-
ma tradicional “o contributo peniten-
cial e o contributo quaresmal, a visita 
pascal”.
“Temos consciência das múltiplas 
necessidades que afligem as nossas 
famílias. Acreditamos, porém, que 

algo poderá ser realizado para bem 
da comunidade. Com a ajuda de to-
dos, conseguiremos corresponder 
aos apelos urgentes da evangeliza-
ção”, desenvolve.
A Arquidiocese de Braga, na nota ‘O 
Regresso (a)Normal à Generosidade’, 
explica que o atual Código de Direi-
to Canónico pede que “em todas as 
paróquias exista o chamado Fun-
do Paroquial”, para o qual se devem 
canalizar “todos os proveitos, todas 
as contribuições dos fiéis, todos os 
rendimentos que a paróquia consiga 
arrecadar”.
“Como sentimos forte o apelo de re-
torno à Igreja primitiva: vede como 
eles se amam…Punham tudo em co-
mum… Ninguém passava por neces-
sidades, pois contava com o apoio 
e socorro da comunidade”, recorda 
a Vigararia Geral, na nota publicada 
online.

Compre online em 
www.livrariadm.pt


