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Breves

Pacto Global para a Migração 
adoptado por 150 países
O pacto global para uma migração segura, or-
denada e regular foi esta semana formalmente 
adoptado em Marraquexe, Marrocos, após vários 
meses de negociações, com o apoio do Vaticano 
e de várias organizações católicas.
O pacto, fruto de 18 meses de consultas e ne-
gociações entre os Estados-membros da ONU, 
tem como base um conjunto de princípios, como 
a defesa dos direitos humanos, dos direitos das 
crianças migrantes ou o reconhecimento da so-
berania nacional.
O texto também enumera 23 objectivos e me-
didas concretas para ajudar os países a lidarem 
com as migrações, nomeadamente ao nível das 
fronteiras, da informação e da integração, e pa-
ra promover “uma migração segura, regular e 
ordenada”.

Beatificados 19 mártires 
assassinados na guerra civil 
da Argélia
A beatificação de 19 mártires na Argélia, que de-
correu na catedral de Orã, foi acompanhada pelo 
sacerdote português José Manuel Pereira de Al-
meida, para quem esta cerimónia foi um sinal de 
que “o acolhimento das diferenças e a construção 
de uma humanidade comum” é possível.
“O diálogo é o caminho e não pode ser outro em 
qualquer sítio. O Papa Paulo VI no abraço ao pa-
triarca Atenágoras tem o ícone desse diálogo, 
assim como o Concílio Vaticano II. Também o Pa-
pa Francisco tem mostrado que ouvir o outro é 
o caminho, não porque eu tenho razão ou o vá 
convencer mas porque a minha compreensão do 
mundo fica mais rica por o outro ser diferente de 
mim”, afirmou o sacerdote.

opinião

Olhares (21) - Obrigado, Mafalda

João Aguiar Campos
Padre

Mafalda Ribeiro tem 
trinta e poucos 
anos. Vive-os com 
uma doença (osteo-

génese imperfeita) que a tor-
na dependente de outros e da 
sua cadeira de rodas.

Estudou Jornalismo, traba-
lhou numa empresa e, hoje, é 
oradora motivacional, profe-
rindo conferências onde que-
rem e precisam de a ouvir.

Ouvi-a na noite do passa-
do 1 de dezembro, na tvi24, 
num painel sobre felicidade. 
E fiquei feliz por, nessa noite, 
ter ligado o televisor... 

Quando a câmara a fo-
cou, vi um rosto sorriden-
te e mãos pequenas e fran-
zinas a expressarem-se  com 
desenvoltura. 

Abstraí-me, então, do que 
sabia e conhecia da sua pre-
sença física, para me entregar 
todo à escuta.

Sei-a habituada a hospi-
tais, comentários descabidos 
de quem facilmente consi-
dera que “Deus faria um fa-
vor em levar pessoas assim”. 
Sei-a lutadora e ganhado-
ra, morando numa casa que 
comprou e paga com o seu 
trabalho. Sei-a dorida, co-
mo no dia em que perdeu a 
mãe num acidente quando a 
ia buscar ao trabalho; ou co-
mo nos dias em que não lhe 
apetece sequer levantar-se; 
ou ainda como nas ocasiões 
em que não pode usar a bo-
leia paterna para um passeio 
na Goldwing ( jornal 1 3/12718) 
— logo ela que é “um sorriso 
sobre rodas”!…

No mencionado progra-
ma da TVI24, Mafalda falou 
da felicidade como “uma de-
cisão”. Referiu-se ao que não 
pode controlar e propôs lei-
turas surpreendentes. Por 
exemplo: estava na TV, nes-
sa noite, com uma fractura 

na perna — tem ossos de vi-
dro — mas desvalorizou. É 
que, como não tinha dores  e 
como de qualquer modo não 
poderia andar, a perna partida 
não era problema de maior…  
“Aceito as coisas que vêm à 
minha vida e decido olhar 
para elas de outra maneira” 
— resumiu.

Ouvi tudo. Aquilo ficou a 
fermentar em mim.  Decidi, 
por isso, recuar no tempo, pa-
ra encontrar Mafalda Ribeiro 
em novembro de 2014, numa 
sessão em Leiria. 

Aí começou por saudar 
quem estava ali para a ouvir. 
Falou de um sorriso genético, 
como se fosse um legado. De-
clarou que viver sobre rodas 
não é uma tragédia nem um 
drama. Riu ao explicar uma 
vantagem da sua condição: 
“posso andar de saltos altos e 
nunca tropeço!”.

Naturalidade e descontra-
ção estão — disse — ao alcan-
ce de quem se quiser disponí-
vel e considerar que não está 
na vida por acaso: “Eu não fui 
um acidente de percurso. Fui 
alguém pensada e amada. Se-
ria uma indignidade passar a 
vida triste e não ser grata pelo 
que tenho. (…) Tanto mais que 
a força de vontade e a cabeça 
têm mais poder que os ossos 
de cristal!”.

Cadeira de rodas? Apenas 
uma “extensão e um adereço” 
— disse Mafalda. Que deixou 
ainda mais uma das suas fra-
ses cortantes: “sorrir para a vi-
da é grátis!”.

Noutra busca, li Mafalda 
a responder a uma pergunta 
no Lifestyle do Sapo, suponho 
que há quatro anos:

“—Saiu um estudo que re-
vela que os portugueses es-
tão a sorrir cada vez menos. 
Que conselhos pode dar aos 
portugueses que perderam o 
sorriso?

—Façam a vossa lista de 
“obrigadas”, escrevam-na 
e coloquem-na num lugar 
onde vos seja visível diaria-
mente. Sempre que a lerem 
vão com certeza sorrir! Este 
ano fui convidada da TEDx 
Penafiel e chamei à minha 
“talk”: Ser Como um Grão de 
Mostarda. Associando a mi-
nha vida à parábola de Jesus 
(citada na Bíblia em Marcos 
4:30-32), revejo-me nela na 
medida em que até o meu 

minúsculo começo (1,950 kg 
e 36 cm num prognóstico de 
morte iminente, há 31 anos) 
eu agradeço. Fazer com que 
o pequeno seja o novo gran-
de está ao alcance de cada 
um de nós, se semearmos 
continuamente a gratidão 
que é a própria a vida, em 
todas as circunstâncias. Es-
se é o meu crescimento pe-
lo qual eu luto, não em ta-
manho, mas em propósito. E 
numa ode às improbabilida-
des, contagiar o grande que é 
o mundo inteiro com o meu 
testemunho. Todos podemos 
querer ser como um grão de 
mostarda. Não interessa o 
tamanho do nosso começo, 
mas o alcance extraordiná-
rio dos frutos que podemos 
dar. Se acreditarmos que as 
nossas limitações não deter-
minam os nossos limites: su-
peramo-nos. Se perguntar-
mos “para quê” em vez de 
“porquê”, mudamos. Ser co-
mo um grão de mostarda é 
semear "obrigadas" na terra 
e aquilo que parecia pouco/
pequeno transforma-se em 
muito/grande”.

Há anos, no já distante 
tempo da minha adolescên-
cia, encontrei um postal que 
mencionava a declaração de 
alguém: “Chorei por não ter 
sapatos, até que encontrei 
quem não tinha pernas”!

A Mafalda e este postal es-
tão a adoçar os meus dias, 
que mastigo como uma ma-
çã a que tive de retirar a zona 
bichada.

Atirar a maçã fora, no ges-
to esquisito de quem só acei-
ta fruta limpa ou normaliza-
da, é de um riquismo que não 
partilho. Se o bocado são pa-
rece insignificante, o segredo 
é mastigá-lo bem, demorá-lo 
no céu da boca e prolongar — 
evitando a sofreguidão — o 
passeio do sabor.

Se um dia destes te encon-
trar, Mafalda, não te tocarei, 
com medo da fragilidade dos 
teus ossos. Mas os meus olhos 
hão-de abraçar-te.

Obrigado, Mafalda!… 
Obrigado igual a tantas 

outras pessoas corajosas que, 
em vez de se lamentarem das 
suas dificuldades notórias, lu-
tam e vencem: no desporto 
paraolímpico, nas letras e nas 
artes, nas ciências e na entre-
ga por mundo melhor!…
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opinião

América bipolar

Miguel Miranda
Padre

Éo retrato de uma 
América bipolar (a 
de Trump), do co-
lapso do “American 

Dream” aquela que “Enli-
ghtened” – algo como “Ilu-
minada” – nos oferece, em 
bandeja não só de histrió-
nica alegoria como de pro-
fecia, pois foi emitida entre 
2011 e 2013 – em anos pré-
-Trump, portanto. Inédi-
ta entre nós, a série da HBO 
(produtora não particular-
mente muito dada ao regis-
to comédia) apresenta-nos 
uma Laura Dern em pico de 
forma, já livre da sombra tu-
telar do icónico David Lyn-
ch – o que, aliás, filmes co-
mo “Certain women” (2016) 
ou “The tale” (2018), ambos 
incompreensivelmente es-
condidos do público nacio-
nal, já denunciavam. Amy, 
a personagem, é com efei-
to capaz de num momento 
ir do choro convulsivo que 
lhe borrata as faces de rí-
mel (a imagem promocio-
nal da série, aliás) ou do so-
nho de atear o fogo no local 
de trabalho, deixando que 
as chamas o devorem e en-
gulam, até ao mais ingénuo 
e infantil discurso optimista, 
propósitos ditos e repetidos 
em tom motivacional – “nós 
podemos fazer a diferença”, 
“nós podemos ser agentes de 
mudança”.

Yes we can? No, we can’t, 
di-lo à saciedade a Améri-
ca corporativa, onde se de-
portam com a maior insen-
sibilidade emigrantes ilegais, 
onde não faltam robots acé-
falos – “yes man” – forma-
tados para cumprir ordens 
sem questionar o que quer 
que seja. Mas “Enlightened” 
é capaz de ir ainda mais lon-
ge, proporcionando-nos em 

episódios de 30 minutos co-
mo que uma cascata de ske-
tches que parodiam a moda 
dos “cursos” de auto-ajuda, 
do mindfulness, das “espiri-
tualidades” new age, das ditas 
terapias holísticas, do reiki e 
do yoga, ao pôr-lhe o macha-
do à raiz, como diria o nos-
so amigo de Advento, João 
Baptista. O cinema já o fi-
zera – “Seguro” (Todd Hay-
nes, 1995), “Martha Marcia 
May Marlene” (Sean Durkin, 
2011), mas nunca a televisão.

A californiana Amy tem li-
teralmente a vida virada do 
avesso, com o desprezo a que 
é votada no “tubarão” Abba-
don (é despromovida do sec-
tor da cosmética para um pi-
so subterrâneo, espécie de 
“bunker”, ao qual recolhem 
todos os “falhados”), com um 
passado marcado pela perda 
de um bebé, com um ex-ma-
rido viciado em drogas duras 
e com uma mãe (soberba Dia-
ne Ladd, na vida real a mãe 
de Dern) com pragmatismo 
para dar e vender, que nada 
faz para animar a filha única 

que vive com ela, que passa os 
dias sem pôr o pé fora da ca-
sa de subúrbio, tendo por úni-
ca companhia a cadela Ginger 
e um par de pássaros que já 
pouco chilreiam. O comple-
xo de Electra a passar por ali 
de raspão.

Um esgotamento nervoso 
leva-a a descobrir a Open Air, 
uma organização meio hip-
pie que através da meditação 
transcendental/zen e afins, 
se propõe curar os doentes, 

abrindo-lhes a mente para 
uma nova perspectiva de vi-
da. “Tipo”. Só que os doen-
tes são, sobretudo, clientes… 
(confirma-o a factura dos 
“serviços”, que deixa Amy à 
beira de mais um colapso). 
Além do mais, vem a verifi-
car-se que os efeitos da tera-
pia não resistem à mais pe-
quena contrariedade. O algo-
dão não engana, já dizia o ou-
tro. Num segundo, lá se vão 
a paz e o amor, a ecologia e a 
reciclagem: Amy vive noutro 
planeta.

Alguns diálogos de “Enli-
ghtened” chegam a reenviar-
-nos para o primeiro Taran-
tino (antes dos dólares). Amy 
não suporta a vida que tem, 
sonha com a dos outros. In-
terpreta tudo como sinais. 
Acaba por aprender a mal 
que há sempre um lugar mais 
abaixo na cadeia de alimenta-
ção. É diariamente introdu-
zida ao amargo da primeira 
lei de Murphy, aos versos de 
Carlos Tê para Rui Veloso – 
parece que o mundo inteiro 
se uniu para a tramar.

Não foi por acaso que es-
te trabalho de Dern (de resto 
co-autora da série, com Mi-
ke White) lhe valeu um Glo-
bo de Ouro. Com uma per-
feita economia narrativa e 
uma suave continuidade en-
tre episódios, com uma ac-
triz que está como o Vinho 
do Porto e alguns episódios 
realizados pelo guru Jona-
than Demme, “Enlightened” 
é sem dúvida uma série a 
descobrir.

Forças armadas e segurança

Bispo evoca “rostos 
marcados por Invernos de 
sacrifício e solidão”
D. Rui Valério assinou a sua primeira mensagem 
de Natal como bispo das Forças Armadas e de 
Segurança, evocando os “rostos marcados por 
Invernos de sacrifício e solidão”.
“A Luz que o nascimento de um Menino acendeu 
nos céus da humanidade continua a brilhar nos 
gestos de partilhar pão, tempo, alegria e entu-
siasmo”, refere o texto.
“Só a graça intemporal de Deus confere imorta-
lidade àquilo que ilumina. O convite que parti-
lhamos é o de ousares ser iluminado pela Fonte 
dessa Luz: Cristo Jesus”, acrescenta.
A tomada de posse canónica de D. Rui Valério 
decorreu esta Terça-Feira, na Igreja da Memória, 
Sé do Ordinariato Castrense.
O responsável destacou o “valor incomensurá-
vel da pessoa, de cada pessoa”, que está pre-
sente na acção das Forças Armadas e Forças de 
Segurança.

Papa francisco

10 DE DEZEMBRO 2018 · Toda pessoa 
humana, criada por Deus à sua ima-
gem e semelhança, é um valor em si 
e é sujeito de direitos inalienáveis. 
#HumanRightsDay

D. Jorge Ortiga

12 DE DEZEMBRO 2018 · A Magna Carta 
dos Direitos Humanos encontra-se no 
livro do Génesis. Eis o primeiro artigo: 
"Deus criou o ser humano à sua ima-
gem, criou-o à imagem de Deus; Ele 
os criou homem e mulher". (Gn 1,27). 
#DireitosHumanos #Bíblia
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[Igreja Viva] De onde surge 
o gosto pela cozinha? Como é 
que tudo começou?
[Luís Lavrador] (risos) Aque-
la ideia de nascermos para is-
to ou para aquilo… não acre-
dito nisso. No meu caso expe-
rimentei, gostei e desenvolvi 
as minhas competências ao 
longo da minha vida na área 
da alimentação, da gastrono-
mia e da cozinha, sempre in-
tegrado na área da Hotelaria 
e da Restauração, foi sempre 
esse o meu mundo. Acho que 
não há ninguém que não te-
nha cozinhado com a mãe em 
casa, ou feito um bolo com a 
avó. Tenho até a ideia de que 
há muitas pessoas que apren-
deram a gostar de determi-
nadas coisas porque as fa-
ziam com os avós. No meu 
caso não acho que tenha si-
do por aí, não fiz assim tan-
tos bolos (risos), até porque a 
minha avó e a minha mãe não 
tinham muito tempo para co-
zinhar! Houve um momento 
em que fui para esta vida, um 
bocado por acaso, e gostei. Is-
to é mais ou menos como o 
amor à primeira vista! Ainda 
acredito nele, aliás, conheci a 
minha mulher num dia e no 
dia a seguir já estava a pedi-

-la em casamento (risos). A 
nível profissional também foi 
um bocado assim. 

[Igreja Viva] Então começou 
a cozinhar por necessidade?
[Luís Lavrador] Não, eu come-
cei por tirar um curso de for-
mação profissional, quase há 
40 anos. Fui para a Escola de 
Hotelaria e Turismo do Por-
to, que na época se lembrou 
de criar quadros para a Hotela-
ria e Restauração, não os havia. 
Ou seja, as pessoas que traba-
lhavam nessas áreas nos anos 
70, 80, iam aprendendo dentro 
das unidades hoteleiras, nos 
próprios restaurantes. O mais 
velho ensinava o mais novo e 
por aí fora, não havia forma-
ção profissional. Eu frequen-
tei o primeiro curso de cozi-
nha da Escola, ministrado num 
hotel: não era um curso teóri-
co dentro de uma sala de au-
la. Fui para lá juntamente com 
vários colegas e fizemos o cur-
so em contexto real. Cozinhá-
vamos para os clientes, acom-
panhados pelos nossos for-
madores. Foi uma experiência 
extraordinária. 

[Igreja Viva] Não foi a sua 
única formação, pois não?

[Luís Lavrador] Depois des-
se curso fiz muitos mais, por-
que entendo que os cursos 
são o início de uma caminha-
da. Se não fizermos mais na-
da, passado pouco tempo já 
não sabemos nada. Fui fazen-
do vários cursos, quer a nível 
profissional, quer a nível aca-
démico. Nunca deixei de es-
tudar e de ter curiosidade em 
conhecer outras coisas, fiz 
muitos cursos de aperfeiçoa-
mento nas áreas de Hotelaria. 
Fiz o curso de Gestão Hote-
leira, mas nunca exerci por-
que nunca tive paciência nem 
tempo para essas coisas (risos). 
Também tenho um curso que 
me permitiria ser director de 
um hotel. A nível académico 
fiz mestrado e doutoramen-
to, fui fazendo várias coisas a 
pouco e pouco.

[Igreja Viva] E foi o primei-
ro chefe português a concluir 
um doutoramento…
[Luís Lavrador] Acho que 
sim, pelo menos é o que 
dizem (risos)! Isso não é 
importante.

[Igreja Viva] Não sentiu o pe-
so dessa responsabilidade?
[Luís Lavrador] Nada, abso-
lutamente nada. Eu fiz o meu 
percurso normal de Univer-
sidade sem nenhum objecti-
vo especial a não ser o de tirar 
um curso superior. Não tirei 
o curso só a pensar em mim, 
mas também nos meus co-
legas, na minha profissão e 
nos meus alunos. Acho que 
é uma forma de os honrar, 
percebe? E de alguma forma 
dizer-lhes que nunca é tar-
de: é muito importante apos-
tarmos na nossa formação. É 

lindo ficarmos a saber coisas 
que não sabíamos, ir à pro-
cura de novos saberes, novos 
conhecimentos e novas for-
mas de nos tornarmos mais 
competentes. Que peso é que 
eu podia sentir? Estou a fazer 
aquilo que sempre fiz. Se ca-
lhar hoje faço é as coisas de 
uma forma mais conhece-
dora, só isso. Dou mais valor 
a determinadas coisas! (…) O 
meu percurso académico foi 
precisamente a pensar nu-
ma profissão que ainda hoje 
é muito, muito, desvaloriza-
da. Há meia dúzia de chefes 
que se dão muito bem na vi-
da em Portugal, mas depois 
há milhares que estão mal, 
trabalham imensas horas, 
ganham ordenados muito 
baixos, têm vidas muito difí-
ceis. Com a televisão e deter-
minados programas achamos 
que os chefes estão todos na 
berra… Não é bem assim! (…) 
Em relação aos meus alunos 
é outra forma de os honrar: 
com os conhecimentos que 
adquiri também os posso en-
sinar de uma forma mais as-

sertiva e com outra robustez 
científica, com outra capaci-
dade. Pessoalmente também 
não posso dizer que isto não 
me diz nada. É claro que diz! 
É bom, acabo por também 
usufruir e desfrutar destes co-
nhecimentos. Ainda há tem-
pos falava com um professor 
meu e em conversa dizíamos 
que o saber é muito bonito, 
torna-nos mais felizes.

[Igreja Viva] Cozinhar é de-
monstrar amor? É cozinhar 
amor? 
[Luís Lavrador] (risos) Repa-
re numa coisa: para quem é 
que cozinha? Para o marido, 
a filha... E cozinha para mais 
alguém? (risos). Já respondi à 
pergunta (risos).

[Igreja Viva] Sim, mas tam-
bém temos as refeições como 
um dos ambientes preferidos 
para concretizar negócios.
[Luís Lavrador] Exacto, mas 
temos de distinguir aqui 
duas coisas... Temos a cozi-
nha profissional e depois te-
mos a culinária. Gosto mui-

luís lavrador doutorou-se em Turismo, Lazer 
e Cultura. com a defesa da tese, que abordou 
a gastronomia a partir da bíblia, tornou-se 
no primeiro chefe de cozinha português a 
concluir um doutoramento. docente na escola 
Superior de Educação de Coimbra e chefe da 
selecção nacional de futebol, acredita que o 
saber torna as pessoas mais felizes.

ENTREVISTA

“A BÍBLIA PEGA NAS 
COISAS MAIS SIMPLES, 
DO DIA-A-DIA, E 
TRANSFORMA-AS EM 
COISAS SUBLIMES”
FLÁVIA BARBOSA (TEXTO E FOTOS)
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pagam, é a nossa profissão. Eu 
sei lá quem está a comer! Ob-
viamente que não o faço com 
ódio (risos), mas faço-o por-
que sim. Em casa fazemo-lo 
com e por amor, é o que faz 
toda a diferença. Quando nos 
referimos aos negócios esta-
mos a falar de outro patamar. 
Também é bom que a bucha 
seja boa, não é? (risos) É que se 
não for boa, o negócio tam-
bém pode não correr bem. 
Assim como às vezes para se 
conquistar o amor, também é 
conveniente que a bucha seja 
adequada (risos).

[Igreja Viva] Podemos então 
associar a refeição a aconteci-
mentos importantes?
[Luís Lavrador] A Bíblia tam-
bém nos mostra o que as so-
ciedades do tempo faziam, 
até no acto mais elementar 
como comer. Ficamos a co-
nhecer os modos de vida a 
partir das refeições. Nós te-
mos a ideia – e ainda bem 
– que a Bíblia nos transpor-
ta sempre para um ambien-
te de fraternidade e união... 
Não é bem assim. Também 
nos descreve situações mui-
to complicadas, algumas de-
las ao redor da mesa, que é 
muitas vezes visitada pe-
los piores motivos. Estou a 
lembrar-me, por exemplo, 
do banquete em que Herodes 
pede a cabeça de João Baptista 
e ela é-lhe trazida numa ban-
deja. A mesa não é só um sítio 
de confraternização, também 
tem esse lado vil da vida. E no 
Antigo Testamento há vários 
casos em que a refeição é um 
momento que dá azo ao con-
flito. Olhemos para a Última 
Ceia, em que os Apóstolos 
discutem o seu lugar à mesa. 
É engraçado que esta ques-
tão do lugar sempre foi mui-
to complicada… Ainda hoje é, 
temos sempre uma certa ce-
rimónia com os lugares. As 
pessoas ficam muito sentidas 
se não têm o lugar que espe-
ravam! Se repararmos, todos 
nós temos de ter o nosso “lu-
garzinho”, somos muito cio-
sos dele. Durante muito tem-
po organizei banquetes e di-
zia à minha equipa que a pri-
meira coisa que tínhamos de 
fazer era sentar as pessoas. 
Depois de as termos sentadas, 
temo-las dominadas (risos). As 
pessoas têm de ter um lu-
gar, uma cadeira, um banco 
onde se possam sentar, on-
de tenham o seu espaço. En-
quanto não têm o seu espa-
ço, enquanto não sabem on-
de se sentam, estão inquie-
tas, são rabugentas, dizem 
mal das coisas e está tudo 

O meu percurso 
académico foi 
precisamente 
a pensar numa 
profissão que ainda 
hoje é muito, muito, 
desvalorizada. Há 
meia dúzia de chefes 
que se dão muito 
bem na vida em 
Portugal, mas depois 
há milhares que estão 
mal (...) 

errado! A partir do momen-
to em que estão sentadas e é 
servida uma comida ou bebi-
da, por muito simples que se-
ja, ficam encantadas.

[Igreja Viva] Porque escolheu 
a Bíblia?
[Luís Lavrador] A Bíblia aca-
ba por ser um livro clássico 
como é a Odisseia, como é a 
Ilíada e tantas outras obras. 
Podia ter escolhido qualquer 
uma das outras, mas a Bíblia 
faz a síntese de todas as obras 
clássicas anteriores. Se fui eu 
a descobri-lo? Não, não tinha 
cabeça para isso! (risos) Foi 
uma professora minha, que 
depois acabou por ser minha 
orientadora, que me apontou 
a Bíblia. E eu assim fiz. Que é 
que eu conhecia até ali? Nada, 
só o que ouvia na missa aos 
Domingos, ou nos casamen-
tos. De resto não tinha muitos 

conhecimentos, como acho 
que a maior parte das pessoas 
não tem, não fomos habitua-
dos a estudar a Bíblia. 

[Igreja Viva] Foi um trabalho 
difícil?
[Luís Lavrador] Não, mas o 
primeiro impacto foi avassa-
lador! Uma pessoa olha para 
a Bíblia e pensa logo que não 
vai ser capaz, mas temos de 
pensar nisto como um escul-
tor que tem uma pedra enor-
me e começa a parti-la aos 
poucos. (…) A Bíblia tem fra-
ses em que até nos babamos 
a ler de tão lindas que são. 
O Livro do Génesis é lin-
díssimo! Lemos o Êxodo e é 
mais um livro extraordiná-
rio, com a história do povo 
de Israel… É uma saga, uma 
coisa fantástica, linda, linda e 
tão bem escrita! (…) A Bíblia 
pega nas coisas mais simples, 
do dia-a-dia, e transforma-as 

em coisas sublimes. E isso é 
fascinante.

[Igreja Viva] E também tem 
muitas linguagens. Uma delas 
a alimentar, certo?
[Luís Lavrador] Sim. A lin-
guagem alimentar na Bíblia 
é uma constante, todos os Li-
vros da Bíblia a utilizam. Te-
mos de interpretar a par-
te gastronómica e alimen-
tar da Bíblia como uma lin-
guagem que os autores usam 
para passar uma mensagem 
que se torna mais fácil a par-
tir do imaginário alimentar. 
Não sei porque é que às ve-
zes se vê tanta relutância em 
dar importância à linguagem 
alimentar quando o próprio 
Cristo a utilizou para se ex-
pressar. Utilizou-a sem qual-
quer problema, sem qualquer 
complexo. Já os homens pare-
cem ter problemas em dizer 

que o comer e beber na Bíblia 
constituem uma forma de ex-
pressão como outra qualquer. 
Porque é que Jesus se imorta-
lizou a partir de uma refeição, 
de uma ceia? Chegou à Pás-
coa e comeu com os seus! Po-
dia ter pegado noutras coisas, 
mas pegou no pão e no vi-
nho. “Quem comer deste pão 
e deste vinho viverá eterna-
mente…”. É o que está lá, não 
fui eu a escrevê-lo. 

[Igreja Viva] Quem é que co-
zinha lá em casa?
[Luís Lavrador] A minha es-
posa. E cozinha muito bem!

[Igreja Viva] Isso é curioso… 
Não deveria ser o contrário?
[Luís Lavrador] (risos) Não. 
Ela às vezes pede-me para 
ser eu a cozinhar, em dias de 
festa. Mas geralmente é ela, e 
ainda bem. Não há nada co-
mo a comida da mãe.

to do termo “culinária” para 
designar aquilo que fazemos 
em casa, para a alimentação 
doméstica e todo o ambiente 
alimentar que se cria em ca-
sa. Já não gosto de usar esse 
termo quando falo da indús-

tria hoteleira e da restauração. 
Culinária tem a ver com essa 
predisposição para cozinhar 
em ambiente de afecto, de 
amor entre todos os que se 
sentam à mesa. Na outra ver-
tente cozinhamos porque nos 
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Miq 5, 1-4a
Leitura da Profecia de Miqueias
Eis o que diz o Senhor: “De ti, Belém- 
-Efratá, pequena entre as cidades de 
Judá, de ti sairá aquele que há-de reinar 
sobre Israel. As suas origens remontam 
aos tempos de outrora, aos dias mais 
antigos. Por isso Deus os abandonará até 
à altura em que der à luz aquela que há-
de ser mãe. Então voltará para os filhos 
de Israel o resto dos seus irmãos. Ele se 
levantará para apascentar o seu rebanho 
pelo poder do Senhor, pelo nome glorioso 
do Senhor, seu Deus. Viver-se-á em 
segurança, porque ele será exaltado até 
aos confins da terra. Ele será a paz”.      

Salmo responsorial
Salmo 79 (80), 2ac.3b.15-16.18-19 (R.4)  
Refrão: Senhor nosso Deus, fazei-nos 
voltar, mostrai-nos o vosso rosto e 
seremos salvos.   
 
LEITURA II Hebr 10, 5-10 
Leitura da Epístola aos Hebreus
Irmãos: Ao entrar no mundo, Cristo 
disse: “Não quiseste sacrifícios nem 
oblações, mas formaste-Me um corpo. 
Não Te agradaram holocaustos nem 
imolações pelo pecado. Então Eu 
disse: «Eis-Me aqui; no livro sagrado 
está escrito a meu respeito: Eu venho, 
ó Deus, para fazer a tua vontade»”. 
Primeiro disse: “Não quiseste 
sacrifícios nem oblações, não Te 
agradaram holocaustos nem imolações 
pelo pecado”. E no entanto, eles são 
oferecidos segundo a Lei. Depois 
acrescenta: “Eis-Me aqui: Eu venho 

“Bendito é o fruto do teu ventre”

itinerário ATITUDE
Avaliar

“Bendito é o fruto do teu ventre”
A atitude humana mais madura, 
para a fé cristã, não é o entusiasmo 
ingénuo ou o cepticismo 
decepcionado, mas aquilo que 
preenche o clima do Advento: 
a esperança segura e firme da 
fidelidade de Deus que, diante do 
nosso desejo de felicidade e vida, 
nos oferece o seu Filho, Jesus 
Cristo. Deus disse “sim” à esperança 
humana. O seu “sim” é o Emanuel, o 
Deus-connosco.
A imagem do abraço entre Maria, 
a jovem virgem que concebeu pela 
acção do Espírito Santo, e Isabel, 
a anciã estéril que ficou grávida, é 
uma das mais profundas da tradição 
cristã. Isabel representa o Antigo 
Testamento. Está prestes a dar à luz 
João Baptista, o último dos antigos 
profetas. Ela representa também a 
humanidade que, diante de Maria, 
exclama a sua admiração pela 
proximidade de Deus (“Donde me é 
dado que venha ter comigo a Mãe do 
meu Senhor?”) e proclama aquela 
excelsa maternidade (“Bendito é o 
fruto do teu ventre”).
As palavras de Isabel remetem para 
a bênção primordial da fecundidade: 
Maria, como nova Eva, gera e dá à luz, 
é mãe da vida. O padre Ermes Ronchi 
salienta que as palavras de Isabel são 
também “uma bênção que, de Maria, 
desce sobre todas as mulheres e 
coenvolve numa energia divina toda 
a humanidade no feminino. Bendita 
sejas tu entre as mulheres e benditas 
todas as mulheres entre as quais te 
encontras! A cada fragmento, a cada 
átomo de Maria esparso pelo mundo 
e que tem o nome mulher, repete-
-se a profecia de Isabel: Bendita 
sejas, benéfico e salutar seja para os 
homens o fruto de toda a tua vida”.

para fazer a tua vontade”. Assim aboliu 
o primeiro culto para estabelecer o 
segundo. É em virtude dessa vontade 
que nós fomos santificados pela 
oblação do corpo de Jesus Cristo, feita 
de uma vez para sempre. 
    
EVANGELHO Lc 1, 39-45  
Evangelho de Nosso Senhor Cristo 
segundo São Lucas 
Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho 
e dirigiu-se apressadamente para a 
montanha, em direcção a uma cidade 
de Judá. Entrou em casa de Zacarias e 
saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a 
saudação de Maria, o menino exultou-
-lhe no seio. Isabel ficou cheia do 
Espírito Santo e exclamou em alta voz: 
“Bendita és tu entre as mulheres e 
bendito é o fruto do teu ventre. Donde 
me é dado que venha ter comigo a 
Mãe do meu Senhor? Na verdade, logo 
que chegou aos meus ouvidos a voz 
da tua saudação, o menino exultou de 
alegria no meu seio. Bem-aventurada 
aquela que acreditou no cumprimento 
de tudo quanto lhe foi dito da parte do 
Senhor”.
  

REFLEXÃO

A Virgem conceberá e dará à luz um filho. 
O seu nome será Emanuel, Deus-connosco.
cf. Isaías 7, 14

O Quarto Domingo de Advento (Ano C) 
faz-nos mergulhar na liturgia natalícia. 
Contemplamos Maria, a virgem que 
vive a experiência de uma maternidade 
singular, porque gera nas suas 
entranhas o Emanuel, Deus-connosco. 
Abramos o coração. Façamos silêncio. 
Contemplemos o mistério. Celebremos a 
esperança.

O exemplo de Isabel faz perceber 
que “cada primeira palavra entre os 
homens deveria ter o «primado da 
bênção». Dizer a alguém: «Abençoo-
-te!» significa ver nele o bem, acima 
de tudo o bem e a luz, significa lançar 
um olhar de assombro e encanto às 
pessoas, sem rivalidade, sem inveja; 
porque, se não aprender a abençoar a 
vida e quem tenho a meu lado, nunca 
poderei ser feliz. […] E assim também 
para mim, para ti, será pronunciada a 
palavra: bendito és tu, porque trazes 
ao mundo o Senhor, bendito como 
Maria” (Ermes Ronchi).

Avaliar
Estamos a terminar o Advento. O grande 
mistério do amor e da vida atinge a 
plenitude em Jesus Cristo. Maria e José 
experienciam-no com uma fidelidade 
humilde e forte. Assim há-de culminar 
também este nosso Advento. É tempo 
de avaliar a missão. E abrir a nossa 
vida à presença renovadora de Deus. 
Em modo de oração, acolho a pergunta: 
Como avalio a vivência deste tempo de 
Advento e o que germinou em mim de 
novo?

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

IV DOMINGO aDVENTO 

CONCRETIZAÇÃO: Depois de colocados todos os elementos necessários para 
cultivar o terreno, onde se pretende que germine esperança, vai começar a 
germinar a semente, sendo já visível um pequeno rebento.
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“Bendito é o fruto do teu ventre”

Elementos 
celebrativos  
a destacar
Ser comunidade acolhedora
Ritos iniciais
Começar a Eucaristia fora da Igreja, onde 
estará o vaso da caminhada com um 
pequeno rebento a germinar. Depois da 
admonição proposta, ler-se-ão os primeiros 
versículos do texto do Evangelho; na parte 
“e exclamou em alta voz”, responder com o 
canto da “Avé, Maria” e seguir para dentro 
da Igreja. O vaso será colocado no sítio de 
destaque onde tem estado durante toda a 
caminhada de Advento.
A esperança começa a germinar, em 
antevéspera do dia de Natal, com a imagem 
daquela que está para dar à luz. Por isso, no 
início da Eucaristia, como Maria, também 
nos queremos pôr a caminho para deixar 
que o Salvador germine em nós. Porque é 
da Palavra que o recebemos, abramos o 
nosso coração à escuta, deixemos que ela 
fecunde todo o nosso ser e façamos com 
que ela nos ponha a caminho com Maria.

Ser comunidade missionária
1. Homilia/Catequese
. Como avalio a vivência deste Tempo de 
Advento e o que germinou em mim de 
novo?
. Apesar de andarmos, por vezes, 
dispersos e desorientados, o Senhor 
continua a não desistir de nós e a 
convocar-nos para a segurança e a paz 
que se experiencia no seu rebanho, como 
seu povo.
. Por isso nos dispomos a cumprir a 
vontade do Senhor, porque transfigurados 
pela sua presença e pela sua entrega 
oblativa por nós, que não nos deixa 
indiferentes, mas nos provoca a sermos 
diligentes no seu serviço.
. Este é o exemplo que Maria nos dá, ao 
pôr-se a caminho de encontro com outros, 
para anunciar as maravilhas que Deus 
nela opera. É assim que a reconhecemos 
como “bendita”, “abençoada”.
. Reconhecendo também as maravilhas 
que Deus opera em cada um de nós, 
neste caminho de Advento, vamos reler o 
texto de Lc 1, 26-45, rezando com todo o 
sentido a oração “Avé, Maria”.

1. Envio missionário
V. Ide, porque o Pai nos concede a 
segurança e a paz.
R. Ámen.
V. Ide, porque o Filho desperta em 
nós a disponibilidade para fazer a sua 
vontade.
R. Ámen.
V. Ide, porque o Espírito Santo nos 
impele para deixar germinar em nós o 
Salvador.
R. Ámen.

Oração Universal

Caríssimos fiéis: elevemos a nossa oração 
a Jesus Cristo, que nos veio trazer a sua 
paz, e roguemos pela Igreja e por toda 
a humanidade, dizendo, com toda a 
confiança:
R. Vinde, Senhor Jesus.

1. Pelo Papa Francisco e pelos bispos do 
mundo inteiro: meditando na atitude de 
Maria, como ela sirvam a Deus nos que 
precisam, oremos.

2. Pelos povos que há muito estão em 
guerra: as tréguas do Natal
façam nascer as condições de paz e de 
justiça, oremos. 

3. Pelos doentes, os pobres e os 
isolados: encontrem, nesta festa do 
Natal, quem reconheça a sua dignidade, 
oremos.

4. Pelos que se encontram longe de seus 
lares e por todos os que trabalham no 
estrangeiro: voltem com saúde a suas 
casas, oremos.

5. Pelas famílias de cada um de nós e 
pelas mães que mais trabalham nestes 
dias: em tudo sirvam o Senhor com 
alegria, oremos.

Senhor Jesus Cristo, que viestes ao 
mundo para fazer a vontade do Pai, 
enchei-nos do vosso Espírito de amor, 
para que, como Isabel e como a Virgem, 
Vos sirvamos naqueles que mais 
precisam. Vós que viveis e reinais por 
todos os séculos dos séculos.

Eucologia
Orações presidenciais: Orações próprias do 
Domingo IV do Advento (Missal Romano, 123)
Prefácio: Prefácio do Advento II (Missal 
Romano, 455)
Oração Eucarística: Oração Eucarística III 
(Missal Romano, 529ss)

Viver na esperança
Vamos rezar a oração “Avé, Maria” depois de lido 
o seguinte texto bíblico: Lc 1, 26-45.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Desça o orvalho, J. Santos
— Apresentação dos Dons: Sabei que o nosso 
Deus, M. Simões
— Comunhão: Feliz és Tu, porque acreditaste, C. Silva
— Final: Avé, Senhora do Advento, Az. Oliveira
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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

Ao ler as crónicas do bispo auxiliar 
de Braga, D. Nuno Almeida, escritas 
durante a sua permanência em Roma, 
coincidindo com o Ano da Fé (2012-
2013), descobrimos mais do que o puro 
relato dos acontecimentos. Na sua 
escrita encontramos a sensibilidade e a 
delicadeza da sua vida, descortinamos 
a força da fé que lhe guia o caminhar, 
saboreamos pequenas sementes que 
trazem dentro a força que muda o mundo.

* Na entrega deste cupão. Campanha válida 
de 13 a 20 de Dezembro de 2018.

D. Nuno
Almeida 
Ir a roma 
e ver dois 
papas

14,50€
10% 
Desconto

O programa Ser Igreja entrevista esta 
semana o Arcebispo de Braga e Primaz 
das Espanhas, D. Jorge Ortiga, sobre o 

verdadeiro sentido do Natal.

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

Sexta-feira, das 23h00 às 24h00

Agenda

PRISCOSINAUGURAÇÃO DO PRESÉPIO AO VIVO10H30

16
dez

ESPAÇO VITA "IR A ROMA E VER DOIS PAPAS"12H00

18
DEZ

19
dezREITORIA DA UNIVERSIDADE DO MINHO CONCERTO 41 ANOS AAUM - SAMUEL ÚRIA22H00

CORO ACADÉMICO DA UNIVERSIDADE DO 
MINHO PROMOVE XXIII PUER NATUS EST

Sameiro Alberga concerto de natal

O Coro Académico da Univer-
sidade do Minho realiza no dia 
15 de Dezembro – este Sába-
do – o seu Concerto de Natal, o 
XXIII Puer Natus Est. O evento 
do grupo cultural de estudantes 
terá lugar na emblemática Sé 
Catedral de Braga, pelas 21h30.
Como habitual, o concerto con-
ta com um coro convidado. Es-
te ano o convite foi para o Coro 
do Externato Paulo VI, que en-
cherá a noite de calor, alegria e 
jovialidade.
À semelhança de anos ante-
riores, esta edição associa-se 
a uma causa social, tendo sido 
escolhido o Banco Alimentar 
Contra a Fome de Braga como 
Associação a apoiar este ano. 
Esta instituição luta contra o 
desperdício de produtos ali-
mentares encaminhado-os para 
distribuição gratuita às pessoas 

O Santuário do Sameiro vai 
acolher este Domingo, dia 16 
de Dezembro, um concerto de 
Natal dos Arautos do Evange-
lho na cripta do Santuário. O 
concerto tem início às 15h30. 
De seguida, às 16h30, há ce-
lebração da Eucaristia, presi-
dida pelo Cónego José Paulo 
Abreu, Vigário Geral da Arqui-
diocese de Braga e Presidente 
da Confraria do Sameiro.
Os Arautos do Evangelho são 
uma Associação Internacio-
nal de Fiéis de Direito Pontifí-
cio, erigida por ocasião da fes-

carenciadas.
A entrada é livre e gratuita. 
Contudo, o CAUM apela a que 
todos contribuam com bens ali-
mentares, “entrando no espíri-
to solidário para com a causa" 
solidária que o Coro Académi-
co da Universidade do Minho 
escolheu.

ta litúrgica da Cátedra de São 
Pedro, em 22 de Fevereiro de 
2001. Composta predominan-
temente por jovens leigos (os 
sacerdotes estão em minoria), 
os Arautos estão presentes 
em 78 países. Os seus mem-
bros de vida consagrada pra-
ticam o celibato, e dedicam-
-se integralmente ao apos-
tolado, os quais alternando a 
vida de recolhimento, estudo 
e oração com actividades de 
evangelização nas dioceses e 
paróquias,dando especial ên-
fase à formação da juventude.


