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túmulo de cristo 
aberto a primeira vez 
em cinco séculos

A equipa responsável pelo restauro 
do túmulo de Cristo, na Basílica do 
Santo Sepulcro, Jerusalém, abriu pela 
primeira vez em cinco séculos a laje 
de mármore que cobre o local onde 
o corpo de Jesus foi depositado. A 
informação foi avançada pela “National 
Geographic”, que acompanha a 
intervenção no espaço. O patriarca 
Ortodoxo de Jerusalém e a Custódia 
da Terra Santa anunciaram no início 
do ano que o túmulo de Cristo iria 
ser restaurado após as solenidades da 
Páscoa ortodoxa, assinalada a 1 de Maio.

itália: sismo destrói 
basílica de são bento 
em núrsia 

O novo terramoto, que atingiu no 
passado dia 30 de Outubro a região 
central da Itália, destruiu a Basílica de 
São Bento, em Núrsia, revelaram os 
monges residentes.
“A Basílica de São Bento, a histórica 
igreja construída sobre o local do 
nascimento de São Bento, foi destruída 
pelo mais recente sismo”, avançou a 
comunidade religiosa. De acordo com os 
últimos dados das autoridades, o sismo 
não provocou vítimas mortais, apesar 
de ter danificado vários edifícios em 
toda a região.

papa foi à suécia para 
"importante" viagem 
ecuménica 

O Papa iniciou no dia 31 de Outubro 
uma viagem de dois dias à Suécia, para 
encontros de reflexão e oração com 
luteranos e católicos, no âmbito dos 
500 anos da “reforma protestante” 
iniciada por Lutero. Francisco disse 
aos jornalistas que o acompanharam 
no voo desde Roma que esta seria uma 
viagem importante. “É uma viagem 
eclesial, muito eclesial, no campo do 
ecumenismo. O vosso trabalho vai 
ajudar muito a fazê-lo entender, para 
que as pessoas compreendam bem”, 
explicou o Pontífice.

PAPA FRANCISCO
@pontifex_pt

01 Novembro 2016
Os santos descobriram o segredo da 
verdadeira felicidade, que mora no 
fundo da alma e tem a sua fonte no 
amor de Deus.

O Pai nos vê, e o seu olhar de amor 
nos encoraja a purificar o nosso 
passado e a caminhar na unidade.

31 Outubro 2016
A unidade entre os cristãos é uma 
prioridade, porque reconhecemos que 
entre nós é muito mais aquilo que nos 
une do que aquilo que nos separa.

D. JORGE ORTIGA
@djorgeortiga

28 Outubro 2016
Toda a multidão procurava tocar 
Jesus, porque saía d’Ele uma 
força que a todos sarava. 

dr or or

IGREJA UNIVERSAL

O Papa Francisco participou, no 
passado dia 31 de outubro, na Suécia, 
na comemoração ecuménica dos 500 
anos da Reforma Luterana. Todas as 
deslocações do Bispo de Roma são 
significativas, mas esta possui um 
significado extraordinário, devido ao 
passado, ao presente e ao futuro nela 
implicados.
É sabido que a Lutero esteve ligada 
grande parte da denominada reforma 
protestante, que a partir do séc. XIV 
acabou por dividir o cristianismo 
europeu. Ao longo dos séculos, ele foi, 
para os católicos, o símbolo negativo 
dessa divisão, que não foi simplesmente 
teórica; teve imensas implicações 
sociopolíticas, provocando mesmo 
muitos confrontos sangrentos, vindo 
a impulsionar um processo que hoje 
denominamos secularização das 
sociedades europeias. É, pois, muito 
pesada a herança que o passado carrega 

sobre este nome. Discute-se hoje, 
contudo, se é legítimo ligar muitos 
aspectos negativos deste percurso 
histórico à sua iniciativa direta. A 
autenticidade e o empenho que colocou 
na tarefa de reforma da Igreja não 
previam, possivelmente, os caminhos 
que depois foram percorridos, seja pelo 
extremismo e pelo aproveitamento 
político de muitos dos seus seguidores, 
seja por reações igualmente extremas 
por parte da Igreja de Roma. 
Mas o que me interessa aqui não é 
diretamente o próprio Lutero, senão 
a história dos efeitos da reforma 
luterana, que a ele se refere. Como é 
sabido, a divisão provocada por essa 
reforma é uma das mais significativas 
da história da Igreja, sobretudo no que 
se refere ao centro-norte da Europa. 
Acontece que o presente da deslocação 
do Papa Francisco à Suécia conhece já 
um passado recente de aproximação 
entre as Igrejas separadas, a que se 
chama genericamente o movimento 
ecuménico. Essa aproximação tem 
conhecido muitos avanços, mas 
também muitas dificuldades. Porque 
o que está em jogo são séculos de 
história, nem sempre agradável, que 
não podem ignorar-se de repente. 
Ora, é precisamente por isso que a 
evocação do início e da pessoa que 
nele esteve pode ser importante na 
superação dessas dificuldades. Porque 
a própria reforma luterana reconhece, 
passados 500 anos, que necessita de 
uma reforma – o que é normal, pois o 

cristianismo, com mais de 2000 anos, 
tem conhecido muitas reformas ao 
longo da sua história (pensemos na do 
Concílio Vaticano II). E nessa reforma 
da reforma, o regresso à autenticidade 
das intenções de Lutero pode ser muito 
benéfico. 

Mas esse benefício não é só para a 
Igreja Luterana. Também a Igreja 
Católica pode aprender muito com 
o conhecimento mais aprofundado 
daquilo que propunha Lutero. Por 
um lado, porque a sua proposta 
reformadora pode ser válida ainda 
hoje; por outro, porque assim pode 
compreender que muito daquilo 
que por vezes condenou e atacou 
no protestantismo poderia não 
corresponder à sua verdadeira origem, 
e ser fruto de evoluções históricas 
movidas por outros interesses.
Seja como for, desejada ou não por 
Lutero, a divisão aconteceu e as Igrejas 
têm permanecido separadas ao longo 
de séculos, às vezes guerreando- 

Lutero – 500 anos depois

-se, outras vezes entendendo-se. A 
história não pode desfazer-se. Não 
podemos regressar à unidade, como 
se a separação não tivesse acontecido. 
Por isso, não podemos esperar 
destes gestos do Papa – e dos gestos 
acolhedores dos líderes de outras 
Igrejas – que elas “regressem” ao seio 
da Igreja Romana, apagando séculos 
de história. Nem podemos pretender 
que da soma das diversas Igrejas saia 
uma nova Igreja internacional, pois 
não sabemos sequer o que isso seja. O 
que podemos prever e desejar é que, 
no aprofundamento do conhecimento 
mútuo o no espírito de acolhimento – 
fomentado pelas palavras e pelos gestos 
do Papa Francisco – as diversas Igrejas 
(neste caso a Igreja Católica Romana e 
a Igreja Luterana) trabalhem e vivam 
em conjunto, reconhecendo serem 
formas diversas de viver a mesma fé no 
Deus de Jesus Cristo. É isso que, num 
presente favorável, poderemos esperar 
para o futuro. E é a essa esperança que 
o conhecimento aprofundado da figura 
de Lutero pode prestar um serviço 
considerável. Nesse sentido, todas as 
Igrejas o podem invocar com grande 
proveito e respeito. Se quisermos 
utilizar outro termo para dizer o 
mesmo: todos o podemos invocar 
com “devoção”; que o seu pensamento 
e a sua ação possam inspirar, na 
diversidade das Igrejas, uma vida mais 
autêntica no caminho da fé.

*O autor escreve segundo  
o Novo Acordo Ortográfico

joão duque
professor | presidente do Centro Regional de Braga da UCP
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“Z
é” tem 13 anos, adora 
desenhar. É “um 
solitário”. Martim, o 
mais “birrento”, prefere 
brincar às espadas. Já 
Miguel, “o mais falador”, 

gosta de imitar os professores. Têm 
cinco e seis anos, respectivamente. 
É Maria quem introduz os irmãos. 
A “princesa” da casa tem dez anos, 
gosta de jogar matrecos e é “simpática 
quando quer”, apresenta-a o irmão 
mais velho. Lá em casa são seis, com 
o pai Rui e a mãe Cecília. Ambos 
com 39 anos, contrariam a média 
registada em Portugal, de menos de 
dois filhos por casal. E não garantem 
ficar por aqui. “Ainda temos um 
lugar vago no carro, o carro é de sete, 
cabe mais um”, graceja Rui. Sempre 
quiseram uma família numerosa. Os 
amigos diziam que depois do primeiro 
filho iriam mudar de ideias. Mas não 
mudaram. E depois do primeiro, 
vieram mais três.

uma "casa cheia"
como poucas

Educar, aprender, descomplicar
Quem entra na casa da família 
Gomes antecipa a presença de 
quatro crianças. A mesa da cozinha 
transformada em secretária de 
desenho, o barulho, a agitação de 
uma casa “com vida”. Uma família 
é considerada numerosa se tiver 
três ou mais filhos, critério que a de 
Rui e Cecília preenche desde há seis 
anos, com o nascimento de Miguel. 
A somar à conta veio Martim, cerca 
de um ano depois. O casal assume 
que a gestão de uma família com seis 
membros nem sempre é fácil, mas 
garante que os aspectos positivos 
se sobrepõem a tudo. Os desafios 
no que toca à educação dos miúdos 
são muito semelhantes aos de quem 
tem apenas um filho. “A nível da 
aprendizagem de valores, tanto para 
eles como para nós, é muito mais 
gratificante o que recebemos por ter 
quatro do que se tivéssemos só um ou 
dois”, assegura Cecília. A mãe explica 

que parte da transmissão de valores 
acaba por acontecer de forma natural 
e espontânea, na convivência do dia-
-a-dia. Desde pequenos aprendem a 
partilhar, a esperar, a gerir conflitos, 
a distinguir o essencial do acessório. 
“Eles não pedem e têm, nós para dar 
a um temos que dar aos outros, e 
vamos primeiro pelas necessidades, 
pelo que eles precisam”, explica. Para 
além disso, Cecília conta que os filhos 
acabam por ganhar consciência de 
que nem tudo é importante e que 
aquilo que os pais ganham “não é só 
para eles”.
Rui admite que há coisas que os filhos 
vêem que os amigos têm e também 
querem, como por exemplo certas 
“sapatilhas «XPTO»”, mas que nem 
sempre podem ter, o que faz parte de 
um processo de aprendizagem mútua. 
“Nós temos que aprender a gerir isso 
e a distinguir aquilo que é essencial do 
que é supérfluo ou menos relevante”, 
explica.

Os pequenos conflitos do dia-a-dia 
obrigam as crianças a gerir diversas 
situações. “Até no comando da 
televisão, eles têm um dia por semana 
que é de cada um, para não haver 
confusões, mas mesmo assim há!”, 
conta, enquanto ri. A resolução das 
discussões e o “pedido de desculpa” 
são o desfecho habitual. “Eles lá fora 
vão ter que gerir conflitos e se não 
aprendem com estas pequeninas 
coisas, depois dificilmente irão gerir 
coisas maiores”, argumenta a mãe. Rui 
garante que o truque é “descomplicar”, 
o que se aprende à medida que a 
família cresce.
A união entre os irmãos é algo que 
os tranquiliza. À parte as birras e 
discussões, “não se dão uns sem os 
outros”, conta Cecília. Apesar de 
muitas vezes “andarem às turras”, Rui 
acredita que o “núcleo duro” que se 
forma entre eles ajuda a protegê-los 
das ameaças externas.

ANA PINHEIRO
FOTOGRAFIA

FILIPA CORREIA
TEXTO
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Gerações que não se renovam
São cada vez mais raras as famílias 
como a de Rui e Cecília. Maria 
Filomena Mendes, presidente da 
Associação Portuguesa de Demografia, 
explica que “o ideal das famílias deixou 
de ser uma família muito grande” e 
os portugueses oscilam entre “uma 
família com um filho e uma família 
com dois filhos”.
O declínio da natalidade verifica- 
-se desde o início da década de 60, 
não obstante algumas oscilações de 
reduzido impacto. A data de 1982 
marca o último ano em que o Índice 
Sintético de Fecundidade (ISF) — o 
número de filhos, em média, por 
mulher em idade fértil —  permitiu 
a substituição de gerações. “Ou seja, 
desde o início da década de 80, as 
mulheres não têm o número de 
filhos suficiente (2,1 filhos) para as 
substituírem a elas e aos maridos”, 
explica a especialista.
O ISF registou o valor de 1,3 filhos 
em 2015 (dados da Pordata). Apesar 
do aumento ligeiro — no ano anterior 

situava-se nos 1,23 filhos —, ainda está 
longe do ideal, o que Maria Filomena 
Mendes considera preocupante, já que 
significa que “ano após ano a dimensão 
da geração que nasce é inferior à do 
ano anterior”.
A especialista aponta como uma das 
principais causas para a redução 
do número de filhos a mudança 
social decorrente da melhoria do 
nível de vida dos portugueses, “que 
quiseram também garantir que os 
filhos não tivessem um retrocesso 
nessas condições de vida”. Assim, 
um menor número de filhos 
permite proporcionar-lhes “mais 
oportunidades e ter menos restrições 
na sua vida futura, um maior 
investimento na educação, na saúde e 
no tempo dos pais com os filhos”.
O adiamento da maternidade — 
fruto de um maior investimento 
nos estudos, de uma entrada tardia 

Em 2001, A idade média 
da mãe ao nascimento do 

primeiro filho era de 26,8. 
Em 2013 passou a 30,2.

(Fonte: INE)
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no mercado de trabalho e de uma 
adaptação da vida em torno de uma 
esperança média de vida maior — é 
outro dos factores que, de acordo com 
Maria Filomena Mendes, condiciona 
o número de filhos. “Ao adiarem, 
muitas vezes as mulheres acabam por 
renunciar ao nascimento do segundo 
ou terceiro filho, seja por questões 
de fertilidade, porque o casal acaba 
por se separar ou por alteração das 
circunstâncias da vida, como por 
exemplo o desemprego, a alteração 
dos rendimentos ou outras situações”, 
explica.
Recorda ainda que o desemprego 
jovem e a precariedade laboral 
também condicionam “o projecto 
da parentalidade”, factores que se 
agudizaram com a crise económica.

Palavra de ordem: reorganizar
Cecília e Rui reconhecem que 
muitas famílias têm apenas um 
filho “por medo”. Cecília conta 
que alguns amigos que “estão bem 
financeiramente” optam por ter 
apenas um filho porque acreditam 
que se tiverem mais um não poderão 
dar-lhe as mesmas coisas, deixando-se 
“asfixiar” pela “ditadura do consumo”. 
“E às vezes é uma libertação quando 
as pessoas têm dois filhos e descobrem 
que afinal até podem fazer as mesmas 
coisas”. Rui ri-se enquanto lembra a 
altura em que tinham apenas um filho. 
“No primeiro era tudo com régua, 
esquadro e transferidor”, brinca. Era 
tudo muito mais “stressante”, tinham 
uma espécie de checklist daquilo que 
tinham que fazer, e era cumprido à 
risca. “Nós chegámos a ter amigos a 
vir cá a casa jantar e se eles saíssem 
daqui à 1 ou 2 da manhã, àquela 
hora ainda íamos ver o checklist. Se 
faltasse dar banho ao menino então 
nós ainda íamos lavar o que já estava 
lavado”, conta. Agora, as coisas vão-se 
ajustando com outra descontracção. 
Cada novo filho vai-se integrando na 
família, e a família, por outro lado, 
vai-se reorganizando, “sem perder 
qualidade, nem haver privações”, 
assegura o pai.
Cecília garante que não abdica de nada 
por ter uma família numerosa. Trata-
-se antes de estabelecer prioridades. 
“Claro que se para mim for prioritário 
viajar ou sair muitas vezes para jantar, 
aí eu não posso ter quatro filhos, a 
não ser que tenha um rendimento 
fabuloso. Mas eu não sinto falta, não 
é uma coisa que lamente não fazer”, 
explica. Rui concorda e acrescenta 
que fazem “praticamente as mesmas 
coisas” que faziam quando tinham 
apenas um filho. Continua a jogar 
futebol e Cecília manteve o ministério 
de catequista. “Tudo se concilia, 

tentando sempre não afectar a rotina 
dos miúdos”, diz Cecília.
Ela é auxiliar de educação. Ele é 
bancário. Trabalham todo o dia e o 
tempo que dedicam aos filhos não 
é tanto quanto gostariam. Cecília 
fala de alguns colegas que apesar de 
terem apenas um filho se queixam 
do mesmo problema. O “tempo útil” 
para estar com os filhos, a “desfrutar 
da companhia, sem estar com tarefas 
e a dar-lhes atenção” é escasso. Para 
Rui, o facto de terem quatro filhos é 
uma vantagem nesta matéria, uma 
vez que eles “interagem uns com os 
outros”. Aproveitam as refeições para 
estarem todos juntos. “A hora da 
refeição é sagrada, estamos todos à 
mesa. A mesa é um lugar de encontro 
e nós privilegiamos muito isso”, frisa 
Cecília. Rui conta que o dia começa 
bem cedo para todos. Às 6h já estão a 
acordar, com uma motivação: tomar 
o pequeno-almoço juntos. Durante 
cerca de 20 minutos reúnem-se em 
volta da mesa. “Corre tudo muito bem, 
ninguém tem sono, estamos todos bem 
dispostos, ninguém faz birras”, ironiza. 
Os filhos, à escuta, respondem com 
gargalhadas. Cecília acrescenta que 

os dados resultantes do “Inquérito à 
Fecundidade 2013”*, realizado pelo 
Instituto Nacional de Estatística em 
parceria com a Fundação Francisco 
Manuel dos Santos. Maria Filomena 
Mendes defende, por isso, que 
é necessário criar as condições 
necessárias para que “essas famílias 
que não conseguem atingir a sua 
intenção e que idealmente querem 
ter uma família mais numerosa” 
possam ter os filhos que desejam. A 
especialista enumera diversos factores 
que deverão ser ponderados nessa 
equação, nomeadamente uma maior 
disponibilidade de tempo para a 
família — o que poderia ser conseguido 
através de um foco por parte das 
empresas na produtividade laboral 
dos funcionários ao invés do número 
de horas presenciais —, um Serviço 
Nacional de Saúde que garanta um 
atendimento eficaz à família, serviços 
e equipamentos dedicados à guarda e 
cuidado das crianças, entre outros.
O “Inquérito à Fecundidade 
2013” indica que os portugueses 
consideram que o maior incentivo à 
natalidade passa pelo “aumento dos 
rendimentos das famílias com filhos”, 
o que inclui, por exemplo, “reduzir 
impostos sobre famílias com filhos”, 
“aumentar as deduções fiscais para 
quem tem filhos” ou “aumentar os 
subsídios relacionados com educação, 
saúde, habitação, alimentação”. O 
segundo factor que crêem ser de 
maior relevância na promoção da 
natalidade relaciona-se com “facilitar 
as condições de trabalho para quem 
tem filhos, sem perder regalias”, que 
engloba a instituição de “períodos de 
licenças de maternidade e paternidade 
mais alargados”.
Rui confessa que, juntamente com 
Cecília, sempre projectou ter vários 
filhos. “A nossa ideia era ter meia 
dúzia”, confidencia. E não descarta 
a hipótese de lá chegar. Apesar 
dos poucos momentos de pausa e 
tranquilidade, garante que “ter a casa 
cheia é, sem dúvida, muito bom”. 
Maria discute com os irmãos mas 
não hesita em afirmar que não queria 
ser filha única. “Gosto de ter muitos 
irmãos”, diz, convicta. “Zé”, o filho 
mais velho, confessa que de cada vez 
que lhe foi anunciado um novo irmão 
pensava “fogo, lá se vai o espaço, lá se 
vai a atenção”, mas sempre que há “um 
carinho ou algum momento especial 
com um ou com todos”, conclui: 
“Afinal eu queria mesmo isto”. “Eles 
mudaram-nos”, resume.

* Inquérito realizado entre Janeiro e Abril de 
2013. A amostra incluiu mulheres entre os 18 
e 49 anos e homens entre os 18 e os 54 anos, 
residentes em Portugal, e considerou 10 mil 
alojamentos.

mesmo ao fim-de-semana “os miúdos 
acordam muito cedo e estão sempre 
a perguntar quando é que vão tomar 
o pequeno-almoço”. “É a vontade de 
estarmos todos juntos”, remata.

“a nossa ideia era ter uma meia dúzia”
A maioria das pessoas gostaria de 
ter mais filhos do que aqueles que 
tem, ou seja, o número de filhos 
que cada pessoa gostaria de ter, 
caso não existisse qualquer tipo de 
constrangimento, situa-se nos 2,3 
filhos (valor médio), de acordo com 

Em 2013, Portugal 
registou o ISF 

[crianças por mulher 
em idade fértil] mais 

baixo da Europa, 
correspondente  

a 1,21 filhos.

O ISF [crianças 
por mulher em idade 

fértil] em 1970 era de 
3 filhos. Em 2015 

situava-se nos 1,3.

(Fonte: INE)
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Mal 3, 19-20a
Leitura da Profecia de Malaquias
Há-de vir o dia do Senhor, ardente como uma fornalha; e serão como a palha 
todos os soberbos e malfeitores. O dia que há-de vir os abrasará – diz o Senhor 
do Universo – e não lhes deixará raiz nem ramos. Mas para vós que temeis o meu 
nome, nascerá o sol de justiça, trazendo nos seus raios a salvação. 

salmo responsorial Salmo 97 (98), 5-9 (R. cf. 9)
Refrão: O Senhor virá governar com justiça. 
Ou: O Senhor julgará o mundo com justiça.
 
LEITURA II 2 Tes 3, 7-12
Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo 
aos Tessalonicenses
Irmãos: Vós sabeis como deveis imitar-nos, pois não vivemos entre vós na 
ociosidade, nem comemos de graça o pão de ninguém. Trabalhámos dia e 
noite, com esforço e fadiga, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não é 
que não tivéssemos esse direito, mas quisemos ser para vós exemplo a imitar. 
Quando ainda estávamos convosco, já vos dávamos esta ordem: quem não quer 
trabalhar, também não deve comer. Ouvimos dizer que alguns de vós vivem na 
ociosidade, sem fazerem trabalho algum, mas ocupados em futilidades. A esses 
ordenamos e recomendamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que trabalhem 
tranquilamente, para ganharem o pão que comem.

EVANGELHO Lc 21, 5-19
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, comentavam alguns que o templo estava ornado com belas 
pedras e piedosas ofertas. Jesus disse-lhes: “Dias virão em que, de tudo o 
que estais a ver, não ficará pedra sobre pedra: tudo será destruído”. Eles 
perguntaram-Lhe: “Mestre, quando sucederá isto? Que sinal haverá de que está 
para acontecer?”. Jesus respondeu: “Tende cuidado; não vos deixeis enganar, 
pois muitos virão em meu nome e dirão: «Sou eu»; e ainda: «O tempo está 
próximo». Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoltas, não vos 
alarmeis: é preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo 
o fim”. Disse-lhes ainda: “Há-de erguer-se povo contra povo e reino contra 
reino. Haverá grandes terramotos e, em diversos lugares, fomes e epidemias. 
Haverá fenómenos espantosos e grandes sinais no céu. Mas antes de tudo isto, 
deitar-vos-ão as mãos e hão-de perseguir-vos, entregando-vos às sinagogas 
e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por causa 
do meu nome. Assim tereis ocasião de dar testemunho. Tende presente em 
vossos corações que não deveis preparar a vossa defesa. Eu vos darei língua e 
sabedoria a que nenhum dos vossos adversários poderá resistir ou contradizer. 
Sereis entregues até pelos vossos pais, irmãos, parentes e amigos. Causarão 
a morte a alguns de vós e todos vos odiarão por causa do meu nome; mas 
nenhum cabelo da vossa cabeça se perderá. Pela vossa perseverança salvareis 
as vossas almas”.

XXxiii domingo
comum c

“E TEREIS OCASIÃO  
DE DAR TESTEMUNHO”

CONCRETIZAÇÃO: Todos temos momentos na vida em que somos 
bafejados por uma forte vontade de viver com intensidade e de abraçar 
projectos de bem. No entanto, perante todas as vicissitudes que a vida, 
naturalmente, a todos traz, nem sempre é fácil manter o entusiasmo na 
serenidade e na alegria. Mas sabemos que jamais estamos sozinhos e, 
na medida em que nos abrimos à luz da Graça, conseguimos continuar o 
caminho. Como neste dia se procede ao encerramento da “Porta Santa” 
na nossa Arquidiocese, propomos que seja destacado o logótipo do Ano 
da misericórdia e disponhamos junto dele o Círio Pascal adornado com 
flores.
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itinerário

Sugestão de cânticos
— Entrada: Escutai, Senhor, a voz do meu clamor, C. Silva (OC, p. 95)
— apres. dons: Troquemos o instante pelo eterno, T. Sousa (Conduzi-me, 
Senhor, Ed. Paulinas - p. 10)
— Comunhão: Estai preparados, F. Santos (IC, p. 436; NRMS 67) 
— Final: Hino do Ano Santo da Misericórdia

Eucologia
Orações do Domingo XXXIII do Tempo Comum (Missal Romano, p. 427).
Prefácio dos Domingos do Tempo Comum VI (Missal Romano, p. 481).
Oração Eucarística I (Missal Romano, p. 515ss).

missão
Durante esta semana vamos assumir o desafio de testemunhar a esperança 
e o optimismo.

FISIONOMIA DO DISCÍPULO 
MISSIONÁRIO
Comunhão

CARACTERÍSTICA
Comunhão na constância.
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Ao aproximar-se o final do Ano Litúrgico, a Liturgia da Palavra do Trigésimo 
Terceiro Domingo (Ano C) desperta-nos e tranquiliza-nos, ao mesmo tempo. 
Trata-se de confirmar a nossa fé e a nossa existência cristã (salmo), sempre 
caracterizadas pela vigilância e pela confiança. Por isso, o profeta Malaquias 
recorda que os  “soberbos e malfeitores” ficarão privados do amor de Deus 
(primeira leitura). Em sintonia, Paulo chama à razão todos aqueles que se 
consideram dispensados de trabalhar, preferindo a ociosidade (segunda leitura). 
E Jesus Cristo, sem excluir as dificuldades do tempo presente, convida ao 
testemunho e à perseverança. O Espírito Santo habita e age em nós!

“Há-de vir o dia do Senhor”
Malaquias significa “o meu mensageiro”. Este substantivo dá nome à obra 
profética composta por três breves capítulos. O termo hebraico aparece no início 
do terceiro capítulo: “Eis que Eu vou enviar o meu mensageiro” (versículo 1). Não é 
propriamente o nome de um personagem, de um profeta concreto, mas antes uma 
colecção de escritos proféticos com uma temática comum.
Em termos históricos, trata-se de uma obra que se situa num tempo intermédio 
depois do exílio na Babilónia, ou seja, entre um optimismo inicial pelo regresso a 
Jerusalém e a posterior reforma promovida por Esdras e Neemias. Neste período, 
verifica-se uma queda do entusiasmo, motivada pela ausência de concretização 
das expectativas primordiais. Será que Deus está do lado do povo eleito? Será 
que Deus ainda ama o seu povo? Os “soberbos” e os “malfeitores” parecem levar 
a melhor! O fragmento proposto para primeira leitura aponta para o futuro: Deus 
não esqueceu as suas promessas, “há-de vir o dia do Senhor”.
O imaginário é tenebroso: uma fornalha ardente que abrasa e purifica. O resultado 
é devastador: “Serão como a palha todos os soberbos e malfeitores”. Contudo, 
há um destino diferente reservado aos que temem a Deus: para esses, “nascerá 
o sol de justiça” que lhes trará “a salvação”. Será como um raio de luz, porém 
com incidências distintas: destrói os maus e salva os bons. As imagens, vivas e 
tenebrosas, serão usadas e levadas ao extremo pela literatura apocalíptica.
O problema da retribuição na existência mortal ou na vida para além da morte é 
uma preocupação da grande maioria (todos!) dos povos. O judaísmo não escapa a 
essa reflexão. Pouco a pouco, vai amadurecendo entre o povo bíblico a esperança 
num futuro de “justiça”, até que, no judaísmo tardio, com as aportações trazidas 
pelo helenismo e com o aprofundamento do sentido da justiça, dar-se-á o passo 
para a fé na vida eterna.
“Há-de vir o dia do Senhor”, dia de juízo, pelo qual cada coisa voltará ao seu lugar, 
graças ao exercício da justiça divina. Assim, apesar de parecer uma descrição 
aterradora, as frases que compõem a primeira leitura (capítulo 3, versículos 19 
e 20) também podem ser lidas numa perspectiva positiva: o “dia do Senhor” é o 
“dia” em que se verá que o mundo e a história não estão abandonados à mercê do 
mal. Deus é a origem e a meta.

REFLEXÃO

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

elemento celebrativo a destacar

Preparação penitencial
Sugere-se o canto da fórmula C conforme está no Missal Romano (p. 
443) com a resposta: Kyrie, eléison...

Oração universal

Irmãs e irmãos: Voltemos o nosso olhar para o Senhor e, como já 
recebemos em herança a fé no mundo que há-de vir, peçamos-Lhe (ou 
cantemos-Lhe), confiadamente:

R. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. 

1. Pelos pastores e fiéis da santa Igreja, perseguidos por causa do nome 
de Jesus e que permanecem dóceis ao Espírito que lhes dá palavras de 
sabedoria, oremos. 

2. Pelos que sofrem a injustiça de outras pessoas e pelas vítimas de 
flagelos naturais, oremos. 

3. Pelos que trabalham dia e noite com esforço e por todos os que estão 
desempregados, oremos. 

4. Pela nossa Arquidiocese que, movida pela esperança no Pai de 
misericórdia, quer crescer na contemplação da fé, oremos.

5. Por todos os adolescentes e jovens que vivem abertos na inquietação 
do verdadeiro discernimento vocacional, oremos.

6. Pelas pessoas angustiadas pelo futuro ou tentadas pelos muitos 
messianismos, oremos. 

7. Por todos os cristãos desta Paróquia e pelos que se reúnem cada 
Domingo em assembleia, oremos.

Pai Santo, concedei a todos os homens e mulheres a graça de saberem 
que são vossos filhos e de construírem na terra as suas vidas, na 
esperança de Vos contemplar no Céu. Por Cristo Senhor nosso.

Admonição final

“Luz, terna, suave, leva-me mais longe! Não tenho aqui morada 
permanente! Leva-me mais longe!” – Assim reza um hino da oração da 
Igreja. A nossa celebração de hoje abriu para todos nós a proclamação 
da certeza de que somos de Deus. O testemunho e a esperança são 
as dimensões que nos colocam nas sendas da ternura de Deus, Pai de 
misericórdia, que faz com que vivamos em abundância.

bênção

Bênção solene para o Tempo Comum V (Missal Romano, p. 562).



8 ACTUALIDADE IGREJA VIVA

FICHA TÉCNICA
Director: Damião A. Gonçalves Pereira
Coordenação: Departamento Arquidiocesano da 
Comunicação Social (Pe. Tiago Freitas, Pe. Paulo 
Terroso, Ana Pinheiro, Filipa Correia), Flávia Barbosa
Design: Romão Figueiredo
Fontes: Agência Ecclesia e Diário do Minho
Contacto: comunicacao@arquidiocese-braga.pt

AGENDA

FICHA TÉCNICA

Director: Damião A. Gonçalves Pereira
Coordenação: Departamento Arquidiocesano da 
Comunicação Social (Pe. Paulo Terroso, Pe. Tiago 
Freitas, Ana Pinheiro, Filipa Correia, Flávia Barbosa)
Design: Romão Figueiredo
Contacto: comunicacao@arquidiocese-braga.pt

O programa Ser Igreja entrevista, esta semana,  
o Pe. Paulo Terroso.

Sexta-feira, das 23h00 às 24h00FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

10% *
Desconto

     Livraria Diário do Minho

PVP"Este livro de Antonio Spadaro, que, em português, tem 
o sugestivo título de «O batismo da Imaginação», não 
se destina apenas ao nicho de leitores interessados 
na conversa da estética com a teologia. É uma obra 
englobante. Spadaro desafia-nos, aqui, a todos, sem 
excepção, a encontrar um outro paradigma para a fé e 
para a vida", escreveu Tolentino Mendonça no prefácio 
da Obra. Antonio Spadaro é director da revista "La 
Civiltà Cattolica", professor na Universidade Pontifícia 
Gregoriana e consultor dos Conselhos Pontifícios para a 
Cultura e para a Comunicação Social. 

* Na entrega deste cupão. Campanha válida de 3 a 10 de Novembro de 2016.

antonio 
spadaro

o batismo  
da imaginação

Fale connosco no

Leitor de Código

14,80

A Pastoral Universitária de Braga 
deu início, no passado dia 17 
de Outubro, à nova edição do 
Projecto Sementes, uma acção 
de voluntariado internacional 
de curta duração em países de 
expressão portuguesa em vias de 
desenvolvimento. 
O Projecto tem sido divulgado 
aos jovens universitários através 
de uma exposição fotográfica. Até 
dia 4 de Novembro, a exposição 
estará no Instituto Politécnico 

do Cávado e do Ave (IPCA), onde 
terá lugar um workshop sobre 
voluntariado. Posteriormente, a 
exposição fotográfica avança para a 
Universidade do Minho.  
As inscrições para a participação 
nesta nova edição do Projecto 
Sementes decorrem até amanhã, dia 
4 de Novembro, na página da Missão 
(www.missaoafrica.org). 
Para mais informações encontra-
-se também disponível o e-mail 
missaoafrica.cpubraga@gmail.com.

projecto sementes com inscrições abertas até amanhã

de 05.11.2016 a 19.11.2016
GUIMARÃES JAZZ
Centro Cultural Vila Flor

04.11.2016
CONFERÊNCIA: "HÁ VIDA PARA 
ALÉM DA MORTE?"
21h00 / Cabeceiras de Basto 
(Auditório da Casa do Tempo)

05.11.2016
BRAGAFADO 2016
21h30 / Theatro Circo

GNR AO VIVO EM GUIMARÃES
22h00 / Pavilhão Multiusos

€


