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SÍRIA com DATAS 
MARCADAS PARA PÔR 
FIM À GUERRA

O dia 21 de Setembro passa a ser a 
“data limite” para as Nações Unidas “se 
certificarem de que todas as partes estão 
activamente envolvidas na produção de 
algum resultado positivo sobre o conflito 
na Síria”, indicou o enviado especial da 
ONU para o país, Staffan de Mistura. 
Depois de em Abril terem sido suspensas 
as conversações entre governo e oposição, 
o enviado da ONU quer apresentar uma 
“iniciativa política muito clara” para que 
as negociações sejam retomadas e assim 
termine o conflito que dura há mais de 
cinco anos no país.

nigéria recebeu 
conferência sobre 
tráfico humano

A “Conferência Internacional sobre o 
Tráfico de Seres Humanos na África e 
da África” decorreu entre os dias 5 e 7 
de Setembro, em Abuja, na Nigéria. A 
iniciativa pretendeu sensibilizar sobre 
o problema do tráfico humano e dar 
esperança a todos os que de alguma 
forma são afligidos pela prática. O 
encontro foi organizado pelos membros 
do Conselho Pontifício para a Pastoral 
dos Migrantes e Itinerantes e pela 
Cáritas Internacional. No encontro 
foram pensadas várias medidas para 
terminar de vez com o tráfico humano.

papa relembra 
missionária 
assassinada no haiti 

Depois da eucaristia em que proclamou 
como santa  Madre Teresa de Calcutá, 
o Papa Francisco recordou no Vaticano 
a missionária Isabel Sola Matas, 
assassinada no Haiti, e todas as religiosas 
que arriscam a vida ao serviço dos 
mais necessitados. Bergoglio recordou 
e homenageou “os que se gastam ao 
serviço dos irmãos em contextos difíceis 
e arriscados”, especialmente as religiosas 
que “dão a sua vida, sem descanso”. A 
semana foi marcada pelas notícias que 
deram conta de ataques, sequestros e 
violações de outras religiosas. 

PAPA FRANCISCO
@pontifex_pt

06 Setembro 2016
Que grande presente nos deu o 
Senhor ensinando-nos a perdoar 
para fazer-nos experimentar a 
misericórdia do Pai!

05 Setembro 2016
Levemos no coração o sorriso 
de Madre Teresa e o ofereçamos 
a quem encontremos no nosso 
caminho.

D. JORGE ORTIGA
@djorgeortiga

03 Setembro 2016
"Diante dos homens é virtude 
suportar os inimigos, mas diante 
de Deus a virtude é amá-los” (S. 
Gregório Magno).

IGREJA UNIVERSAL

É indiscutível que muitos dos nossos 
contemporâneos associam o nome 
do Islamismo à violência e mesmo ao 
terrorismo. O que é compreensível, 
tendo em conta os acontecimentos 
dos últimos anos. Mas é preciso ter 
cuidado com esses juízos genéricos e 
precipitados, que já têm conduzido a 
graves injustiças e mesmo a muitas 
atrocidades, em certos momentos da 
história.

Que a história da relação do Islamismo 
com a Europa é uma história complexa 
e sobretudo difícil, ninguém pode 
negar. E essa dificuldade parece 
ter-se agravado recentemente. A isso 
tem ajudado, não apenas os ataques 
dos últimos tempos, mas já antes 
os processos migratórios no centro 
e norte da Europa, nem sempre 

bem conduzidos pelas políticas de 
“integração”. Mas os horizontes 
são mais vastos, nomeadamente do 
ponto de vista histórico. E, de modo 
particular, em Portugal.

De facto, a nossa história seria 
incompreensível sem a relação com 
o Islamismo. É claro que, de um 

modo geral, consideramos que essa 
relação foi violenta, nomeadamente 
através da conquista da península 
e de uma reconquista cristã de 
muitos séculos. Mas a história é 
mais complexa, como o é a nossa 
realidade atual e como o é toda a 
realidade, simplesmente. É sabido 

que durante muito tempo, sobretudo 
no sul da península, conviveram de 
modo pacífico – à maneira do tempo, 
é claro – Islamismo, Cristianismo e 
Judaísmo. E essa convivência – uma 
espécie de antecipação do denominado 
“Islamismo Europeu” que, na altura 
como agora, não era bem visto por 

muitos grupos islâmicos ou cristãos – 
teve marcas culturais e religiosas que 
ainda hoje perduram e que são bem 
mais profundas do que toda a violência 
que as possa ter acompanhado.

Hoje, as comunidades islâmicas em 
Portugal são, de novo, manifestação 
de que o Islamismo é, cultural e 

o "nosso" islamismo

religiosamente, algo muito mais rico 
e complexo do que o ambiente geral 
faz supor. A sua tradição artística, 
literária, mística e teológica é muito 
rica e interessante – mesmo para quem 
não esteja de acordo com muitas das 
suas formas de ver o mundo. Também 
há muitos dos nossos contemporâneos 
que não estão de acordo com a leitura 
cristã do mundo, mas isso não invalida 
que a tradição cultural e religiosa do 
cristianismo seja de enorme valor e 
digna de respeito.

Talvez os tempos atuais estejam 
a exigir, nomeadamente a nós 
portugueses, que conheçamos melhor 
as diversas tradições islâmicas, a sua 
história e o seu presente, para assim 
fazermos uma leitura mais adequada 
da realidade, base essencial para a 
convivência pacífica das diferentes 
opções de vida. Isso inclui, sem 
dúvida, o debate respeitoso entre essas 
diferenças, mesmo naqueles aspectos 
mais polémicos, pois só em ambiente 
de sadio debate – que é a forma mais 
saudável de diálogo – é que poderemos 
afastar os fantasmas da violência, 
sempre injusta e inumana, seja para 
quem for. 

*O autor escreve segundo o Novo Acordo 

Ortográfico.

joão duque
professor | presidente do Centro Regional de Braga da UCP

dr dr dr

LEIA O TEXTO NA ÍNTEGRA EM 
www.arquidiocese-braga.pt



3OPINIÃOIGREJA VIVADiário do Minho QUINTA-FEIRA, 08 DE SETEMBRO DE 2016

IGREJA UNIVERSAL

O Observatório para a Liberdade 
Religiosa (OLR), sediado na área de 
Ciência das Religiões da ULHT, foi 
criado em 2014 por investigadores 
e cidadãos preocupados com a 
Liberdade Religiosa, que constataram 
a necessidade de um eficaz trabalho, 
por parte de estruturas públicas e 
académicas, no estudo do fenómeno 
religioso, bem como no incentivo ao 
diálogo inter-religioso, no que este 
pode representar como valorização 
de uma cidadania ativa, convocando 
as comunidades de base, os cidadãos, 
religiosos ou não. Surgiu num tempo 
que é este, o aqui e o agora, das 
circunstâncias do Mediterrâneo, das 
migrações, das fugas, da perseguição 
religiosa, da Síria, do Iraque, da 
Nigéria...  O tempo de uma crise 
financeira e ética, com impacto 
económico, social e existencial, 
a redefinir a secularização e a 
laicidade. O tempo da emergência de 
novas exclusões, de um mundo que 
persiste nas desigualdades sociais, 
no desperdício, no escândalo de uma 
criação de riqueza através do lucro 
que subjuga o homem. O tempo 
que é o da urgência da política e da 
corresponsabilidade, para reabilitar 
as liberdades. Um tempo com isto 
tudo e tudo o que isto implica na 
experiência religiosa, na inevitabilidade 
do encontro e da concertação das 
diferenças. O tempo de as religiões se 
redefinirem na globalização mediática, 
onde nada é totalmente privado e o 
fundamentalismo só cabe fazendo 
estragos. Estamos muito perto uns 
dos outros pela tecnologia, vivemos 
com uma linguagem mediática hiper-
-emotiva, geradora de equívocos que 
requerem novas ferramentas para 
melhor entender a comunicação. É 
por isso tempo de, abrindo-se umas 
às outras, as religiões assumirem os 
valores inalienáveis da dignidade 
humana, também no dever da ética 
política, e, assumidos este valores, não 
se remeterem ao silêncio. 

Neste processo há vítimas que 
diariamente não são notícia, que 
sucumbem às mãos de quem quer 

pela força aquilo que não consegue em 
liberdade, pela razão ou pela fé, vítimas 
da incapacidade, da nossa incapacidade 
de ver além do nosso cerco dormente, 
de um silêncio cúmplice. A Europa vem 
revelando a fragilidade do humanismo 
nas contingências da religião. 
Prevalece ainda o medo do outro, do 
diferente. É uma Europa refugiada 
nos seus fantasmas e que dá rédea à 
demagogia. Não nos cabe emitir juízos 
ou sublinhar em destaque acusatório 
quaisquer interpretações teológicas 
desta ou daquela crença. As palavras 
podem ser sombras ao pé da imagem 
agitada daqueles que as interpretam. 
Todavia, somos sujeitos da nossa época 
e dos seus valores. Pela experiência 
histórica, sabemos que a religião, capaz 
de construir relações de solidariedade 
e compaixão, contribuindo para o 
edifício ético, é usada também como 
combustível de guerra. É o caso 
da recente onda de atentados sob 
argumentário religioso. Na verdade, 
“reclamando uma matriz religiosa, 
esses intérpretes da religião revelam ser 
assassinos, agindo de forma cobarde, 
atacando os mais desprotegidos e (...) 
a própria cidadania que nos estrutura 
e explica enquanto sociedade. (...) 
Assumem-se como representantes de 
uma religião que também lhes tem 
asco. Querem que o mundo acredite 
que atuam com um sentido religioso, 
quando as evidências revelam que 
professam, isso sim, a desumanidade” 
(OLR, Dez 2015). Mas, se é um desafio 
para todos os que sustentam e se guiam 
pelos ideais da Liberdade baseados 
nos Direitos Humanos, é também, e 
sobretudo, um desafio individual e 
coletivo para quem se diz crente. 

Portugal ainda não foi posto à prova 
e o silêncio face à inquietação é uma 

Observar para a Liberdade Religiosa

joaquim franco
jornalista | coordenador do observatório para a liberdade religiosa

insensatez. Como todas as liberdades, 
a religiosa também se trabalha. 
Nenhuma liberdade é absolutamente 
adquirida. É importante a compreensão 
do fenómeno religioso, a formação para 
uma cidadania ativa assente no respeito 
pelas diferenças, nomeadamente a 
diferença religiosa, que passa pelo 

conhecimento, para construir uma 
sociedade integradora, que, porque 
se questiona, valoriza ativamente 
os Direitos Humanos. “Impõe-se 
atualmente a requisição de todos os 
esforços de cidadania – aquela que 
ergue plataformas de organizações da 
sociedade civil e política” (OLR, Nov 
2015). “Perante a ameaça permanente 
da imprevisibilidade do terrorismo; 
perante as mutações do modo de viver 
na Europa, casa de acolhimento de 
gente que procura a Paz fora da sua 
terra natal; perante a escalada da 
xenofobia e da intolerância, cada vez 
mais respaldadas à dimensão político-
-partidária; perante um pensamento 

desintegrador e hostil, difundido 
também por centros imanentes de 
ideologias construídas para o confronto 
e para a violência; é necessário, é 
urgente, alargar o espectro de uma 
reflexão pragmática” (OLR, Jul 2016).

O OLR intervém, é parceiro de 
entidades como o Alto Comissariado 
para as Migrações, a Associação 
Internacional para a Liberdade 
Religiosa, a Fundação AIS, e 
organiza, em parceria, iniciativas que 
concretizam a sua Carta de Princípios, 
nomeadamente o Terra Justa, em Fafe, 
ou a Semana da Harmonia Religiosa, 
em Lisboa. Em janeiro de 2015, o OLR 
propôs um compromisso pela Paz e 
pelo Diálogo, entre todas as religiões 
representadas em Portugal. Foi com 
satisfação que vimos uma iniciativa 
semelhante concretizada esta semana, 
na tomada de posse da nova Comissão 
da Liberdade Religiosa.

O OLR espera que o compromisso 
agora assinado não represente apenas 
um ato simbólico que confirma as 
relações exemplares entre as diferentes 
lideranças religiosas, mas seja o ponto 
de partida para o debate aprofundado 
e estruturado nas comunidades 
religiosas de base, agora solenemente 
comprometidas pelas respectivas 
lideranças, sobre os valores comuns 
para a promoção da cidadania.

Porque vivemos momentos de flagrante 
injustiça, pelo desrespeito aos Direitos 
Humanos e pela falta de respeito do 
Homem perante si mesmo, há que 
mobilizar atenções e recursos.

*O autor escreve segundo o Novo Acordo 
Ortográfico

Portugal ainda não 
foi posto à prova 
e o silêncio face à 
inquietação é uma 
insensatez. Como 
todas as liberdades, 
a religiosa também se 
trabalha. 

dr
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N
o próximo 1 de Dezembro 
ocorre o centenário da morte 
de Charles de Foucauld, o 
“monge missionário” francês 
assassinado em Tamanrasset, 
no deserto saariano, por um 

grupo de saqueadores no contexto da 
primeira guerra mundial.

Mas, apesar de ter sido assassinado 
em terra muçulmana e por homens do 
Islão, o beato Charles não é um mártir 
da Igreja no sentido clássico do termo, 
nem a responsabilidade da sua morte 
pode ser atribuída directamente ao 
Islão como religião. À distância de um 
século ainda é lícito perguntarmo- 
-nos: o que é que levou o visconde de 
Foucauld a dar a vida pelos Tuareg e 
pelas tribos do Saara que ele amava 
como amigos?

Este tempo no qual vivemos é 
considerado pelos observadores 
de muitos modos: era do caos, da 
ansiedade, do medo, da psicose.  
E nenhum escapa à sensação de temor 

que o Islão incute no mundo ocidental. 
Esta grande religião monoteísta é hoje 
sem dúvida a mais contestada, a mais 
condenada, a mais “caricaturada”; 
todavia, é necessário ter presente e 
repetir que geralmente temos uma 
imagem distorcida do Islão. Uma 
coisa, no entanto, é partilhada pela 
grande maioria: nos quinze anos que 
nos separam do 11 de Setembro vimos 
mudar profundamente as nossas 

vidas e esfumarem-se muitas das 
nossas esperanças. Diante dos nossos 
olhos — afirma Mario Calabresi —, 
mudou drasticamente o mundo do 
trabalho, a economia e as finanças, 
a ideia de relações internacionais, 
os ideais europeus e o modo como 
vivemos. Um papel fundamental teve 
o terrorismo de matriz islâmica, as 
formas sempre novas de jihadismo e 
as vagas de refugiados e migrantes que 
chegaram às nossas Costas. Enquanto 
antigamente o encontro com o Islão 
dizia respeito sobretudo aos cristãos do 
Médio Oriente ou aos apaixonados pelo 
mundo árabe, hoje, querendo ou não, 
todos somos chamados a reflectir sobre 
esse encontro, porque a todos nos diz 
respeito.

Charles de Foucauld nasceu em 
Estrasburgo, em 1858, muito cedo ficou 
órfão de ambos os pais e, juntamente 
com a irmã Marie, foi confiado ao 
avô materno, um coronel reformado. 
Na adolescência, num clima cultural 

Charles de Foucauld:  
"O Islão provocou em mim  
uma profunda inquietude"

Fr. oswaldo cruz, jc
Texto

doutor em teologia | autor de esperienza e teologia  
del "mistero di nazaret"

Este tempo no qual 
vivemos é considerado 
pelos observadores de 
muitos modos: era do 
caos, da ansiedade, do 
medo, da psicose. 

dr

Charles de Foucauld
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marcado pelo Iluminismo e pela 
herança da Revolução Francesa, 
afastou-se completamente da fé e 
viveu na total indiferença religiosa, 
“sem nada acreditar e nada renegar”, 
escreverá um dia ao amigo Henri 
de Castries. Seguindo a tradição da 
família, empreendeu a carreira militar, 
mas depois de uma série de vicissitudes 
decidiu deixar o exército para se 
dedicar à exploração de novas terras. 
Eram os anos da colonização da África 
do Norte por parte dos europeus e a 
descoberta de novos territórios era para 
muitos uma paixão.

De Junho de 1883 a Maio de 1884, 
também Charles de Foucauld se lançou 
na aventura perigosa de adentrar-se em 
Marrocos, terra vedada aos europeus, 
travestido de judeu e ajudado por um 
guia. Foi uma viagem perigosa mas 
tudo acabou bem. Publicou os seus 
trabalhos com o título Riconnaissance 
au Maroc e obteve a medalha de ouro 
da Société de Géographie de Paris pelo 
alto valor científico da obra. Todavia, 
além do grande sucesso da expedição, 
Charles ficou impressionado de modo 
particular por duas características 
singulares dos homens do Islão: a 
hospitalidade e a oração.

O acolhimento para os muçulmanos 
é sagrado, é um dever para todos à 
imagem de Abraão. Depois é a oração 
como “amorosa submissão a Deus”. 
Para um jovem europeu, racional 
e sem religião, o contacto com a fé 
dos muçulmanos, almas que vivem 
continuamente na presença de Deus, 
que praticam a sua fé com orgulho, 
sem se envergonharem, fez-lhe 
compreender qualquer coisa de muito 
maior e mais verdadeiro que todas as 
actividades terrenas: “o Islão produziu 
em mim uma profunda inquietude”, 
confidencia a Castries. E num primeiro 
momento quis tornar-se muçulmano: 
“Pus-me a estudar o Islão”.

Do Deus “maior” ao Deus “infinitamente pequeno”

Perto do final de Outubro de 1886, 
Charles de Foucauld, depois de um 
longo período de discernimento, e 
ajudado por pessoas que lhe eram 
muito caras, reencontra a fé da sua 
infância: “Desde que soube que Deus 
existia não pude viver senão para Ele”… 
O que é que aconteceu no coração deste 
homem impressionado inicialmente 
pela fé islâmica para depois terminar 
na amizade com Jesus de Nazaré? 
E, sobretudo, qual foi a sua atitude 
na relação com os muçulmanos 
depois de ter compreendido que Deus 
omnipotente e “totalmente outro” do 
Islão se fez pequenino e próximo de 
cada homem no evento da Incarnação?

Entretanto, poderíamos afirmar que a 
expressão “viver só para Deus” em certo 
sentido reflecte o monoteísmo absoluto 

da profissão de fé do Islão: “Atesto 
que não há outro Deus fora de Deus”. 
De facto, é possível falar do “Visconde 
Charles de Foucauld”  antes e do “irmão 
Charles de Jesus” depois do encontro 
pessoal com Jesus.

O itinerário espiritual de Charles 
pode ser descrito com o termo 
“abaixamento”. A partir do evangelho 
começa a conhecer a história de Jesus 
que se fez um “um pobre operário” em 
Nazaré. Mas Jesus é também um dom 
do Pai “que tanto amou o mundo”. 
Ele, apesar de ser Deus, abaixou-se, 
aniquilou-se a si próprio, até à morte 
(cf. Fil 2, 5-11). Charles quer imitar a 
vida de Jesus: rico que era, renuncia 
à fama, aos afectos familiares, 
abandona tudo e mete-se a caminho, 
desta vez para uma exploração 
diferente daquela de Marrocos. Agora 
não está mais sedento de glória e de 
honra, mas é um sedento do Absoluto 
com o coração penitente. Depois 
de cerca de sete anos de vida em 
França e sobretudo na Síria, obtém 
autorização dos seus superiores para 
ir viver para Nazaré como eremita e 
poder assim “tocar com as mãos” o 
evento Jesus.

Passa longas jornadas em adoração 
silenciosa diante de Jesus eucaristia, lê 
assiduamente o evangelho e sobretudo 
frequenta todas as manhãs a gruta da 
Anunciação. É neste contexto que ele 
compreende melhor que Deus tomou 
a iniciativa, deu o primeiro passo 
por amor em direcção aos homens, 
humilhou-se a si próprio fazendo-se 
um de nós, portanto, conclui Charles. 
Se ele viveu como um de nós, quer 
dizer que deu a possibilidade a cada um 
de nós de imitar a sua vida. “Não foi o 
desejo de ver a tua glória aumentada 
que te fez criar o mundo, incarnar o teu 
Verbo e fazer nascer Jesus… é o desejo 
de fazer participar outros seres além de 
ti da tua riqueza, da tua felicidade, da 
tua vida”.

Nas suas meditações escritas, o 
eremita de Nazaré faz emergir 
progressivamente a sua descoberta 
extraordinária: o nosso Deus não é 

narcisista. Ele é altruísmo, amor: 
a natureza de Deus é relacional, 
trinitária, é o amor que se dá 
gratuitamente, que cria o homem à sua 
imagem, faz participar os homens da 
sua felicidade, da sua vida divina, e se 
incarna para que a sua imagem torne 

Nas suas meditações 
escritas, o eremita de 
Nazaré faz emergir 
progressivamente 
a sua descoberta 
extraordinária: o nosso 
Deus não é narcisista.

Deus tomou a iniciativa, 
deu o primeiro passo por 
amor em direcção aos 
homens, humilhou-se a 
si próprio fazendo-se um 
de nós, portanto (...) 

a brilhar neles. Este itinerário explica 
em parte a determinação de Charles 
de Foucauld de levar Jesus a quem 
ainda não O conhece, de querer dá-lo 
a conhecer não pregando, mas vivendo 
o evangelho. Entrando em relação 
com os outros, com os diferentes, com 
aqueles que não partilham a sua fé mas 
que lhe testemunharam a presença de 
Deus. Nos últimos anos dedicar-se-á 
com amor a conhecer e dar a conhecer 
a riqueza do povo Tuareg, antecipando 
assim a ideia de inculturação que o 
Concílio Vaticano II tinha avançado.

Partindo destas intuições, 
consideramos que a espiritualidade 
do beato Charles de Foucauld poderia 
iluminar o caminho da Igreja e talvez 
da sociedade, perante os grandes 
desafios de encontro-confronto com 
o diversificado e complexo mundo 
muçulmano. O clima de violência e 
de desconfiança que se exacerbou 
nestes últimos anos corre o risco de 
enfraquecer os esforços e a vontade de 
diálogo, de encontro. Ao invés, somos 
chamados a valorizar o caminho que 
Charles de Foucauld abriu, inovando 
em relação ao seu tempo: “construir 
pontes e não muros”, partilhar gestos 
de amizade no quotidiano, sem 
iniciativas naïf e sem idealismos, mas 
no respeito da diversidade. Um outro 
aspecto determinante: conhecermo-
-nos. O medo aumenta quando não 
se conhece. Charles pôs-se a estudar 
o Islão, aprendeu a língua dos seus 
amigos Tuareg e procurou sempre 
compreendê-los. Acolheu-os no  
próprio coração. 

Quando se fala de diálogo, geralmente 
surge a pretensão de exigir a 
reciprocidade (se eles podem construir 
mesquitas nos nossos países, também 
nós deveríamos poder construir igrejas 
nos países deles). A reciprocidade 
talvez pudesse ser tomada em 
consideração do ponto de vista 
político. Mas nunca do ponto de vista 
teológico. A Igreja deve lembrar que o 
evento da Incarnação não pretendeu 
de nós reciprocidade, é um puro dom 
de amor, sem condições e sem falsas 
expectativas. É a iniciativa do Pai que 
entra em relação connosco. Se não 
assumimos o evento da Incarnação, 
não há evangelho. O caminho é 
longo e talvez sempre a subir, mas 
a comunidade cristã é guiada pelo 
Espírito d'Aquele que deu a vida por 
todos os homens.

ESTE ARTIGO ESTÁ DISPONÍVEL EM PORTUGUÊS, 
INGLÊS, ITALIANO, ESPANHOL E FRANCÊS EM
www.arquidiocese-braga.pt

Se
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Am 8, 4-7 
Leitura da Profecia de Amós 
Escutai bem, vós que espezinhais o pobre e quereis eliminar os humildes 
da terra. Vós dizeis: “Quando passará a lua nova, para podermos vender 
o nosso grão? Quando chegará o fim de sábado, para podermos abrir 
os celeiros de trigo? Faremos a medida mais pequena, aumentaremos o 
preço, arranjaremos balanças falsas. Compraremos os necessitados por 
dinheiro e os indigentes por um par de sandálias. Venderemos até as 
cascas do nosso trigo”. Mas o Senhor jurou pela glória de Jacob: “Nunca 
esquecerei nenhuma das suas obras”. 

 

salmo responsorial Salmo 112 (113)
Refrão: Louvai o Senhor, que levanta os fracos. 
 
 

LEITURA II 1 Tim 2, 1-8
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo a 
Timóteo
Caríssimo: Recomendo, antes de tudo, que se façam preces, orações, 
súplicas e acções de graças por todos os homens, pelos reis e por todas as 
autoridades, para que possamos levar uma vida tranquila e pacífica, com 
toda a piedade e dignidade. Isto é bom e agradável aos olhos de Deus, 
nosso Salvador; Ele quer que todos os homens se salvem e cheguem 
ao conhecimento da verdade. Há um só Deus e um só mediador entre 
Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, que Se entregou à morte pela 
redenção de todos. Tal é o testemunho que foi dado a seu tempo e do 
qual fui constituído arauto e apóstolo – digo a verdade, não minto – 
mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os homens 
rezem em toda a parte, erguendo para o Céu as mãos santas, sem ira 
nem contenda. 
 

EVANGELHO Forma breve Lc 16, 10-13
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São 
Lucas
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: “Quem é fiel nas 
coisas pequenas também é fiel nas grandes; e quem é injusto nas coisas 
pequenas também é injusto nas grandes. Se não fostes fiéis no que se 
refere ao vil dinheiro, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não 
fostes fiéis no bem alheio, quem vos entregará o que é vosso? Nenhum 
servo pode servir a dois senhores, porque, ou não gosta de um deles e 
estima o outro, ou se dedica a um e despreza o outro. Não podeis servir a 
Deus e ao dinheiro”. 

XXV domingo
comum c

“QUEM É FIEL NAS COISAS 
PEQUENAS, TAMBÉM É 
FIEL NAS GRANDES”

CONCRETIZAÇÃO: A fidelidade nas pequenas coisas traz a revelação da 
grandeza da salvação do Deus simples e da alegre felicidade de quem 
ama a sua condição de filho de Deus. Para significar a comunhão na 
justiça, que faz transparecer aquela fidelidade, propomos que o arranjo 
floral privilegie flores de pequena dimensão, porventura vivaz.
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itinerário

Sugestão de cânticos
— Entrada: A terra inteira cante ao Senhor, B. Salgado (IC 316)
— asp. água: Vós que fostes batizados em Cristo, F. Santos
— apres. dons: Senhor, nós vos oferecemos, B. Salgado (IC 476)
— Comunhão: O Cordeiro de Deus é o nosso Pastor, (A. Oliveira, NRMS 90.91)
— Final: Deus é Pai, Deus é amor, F. Silva (IC 362)

Eucologia
Orações do Domingo XXV do Tempo Comum (Missal Romano, p. 419).
Prefácio dos Domingos do Tempo comum III (Missal Romano, p. 478).
Oração Eucarística III (Missal Romano, pp. 529ss).

missão
Para nós cristãos, “discípulos missionários”, viver a comunhão na justiça não 
é algo secundário. Durante esta semana vamos estar atentos e valorizar as 
pequenas coisas e gestos, fazendo com que sejam manifestação da ternura 
de Deus.

FISIONOMIA DO DISCÍPULO 
MISSIONÁRIO
Comunhão.

CARACTERÍSTICA
Comunhão na justiça.
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Depois das parábolas da misericórdia dirigidas à multidão, Jesus 
Cristo volta-se de novo para os discípulos. Tendo presente as 
condições para o seguir, explicita agora o seu pensamento sobre 
a relação com o dinheiro (evangelho): é impossível ser discípulo 
quando se pensa apenas no proveito pessoal. O Mestre destaca o 
perigo de se tornar escravo do dinheiro, em detrimento da atenção 
aos mais pobres (primeira leitura). Deus está sempre ao lado dos 
desfavorecidos (salmo). E Jesus Cristo insiste também na fidelidade: 
um valor, uma virtude essencial nos nossos dias. Ou não é a fidelidade 
que sustenta o casal, a família, a amizade, a vida em sociedade? 
Rezemos nesse sentido (segunda leitura) e vigiemos o nosso 
comportamento!

“Espezinhais o pobre e quereis eliminar os humildes”

Amós viveu no século oitavo antes de Cristo, uma época em que 
o reino de Israel (Norte) viveu tempos de grande prosperidade 
económica. Neste contexto, o profeta insurge-se contra aqueles 
israelitas que pretendem ser religiosos, mas não se inibem de 
vilipendiar os direitos dos mais pobres. Denuncia as injustiças dos 
ricos na exploração dos pobres e condena os sacerdotes que aceitam 
as ofertas provenientes desses abusos. O fragmento proposto para 
primeira leitura do Vigésimo Quinto Domingo (Ano C), na linha dos 
grandes profetas contemporâneos de Amós, contém uma denúncia 
veemente da exploração dos pobres e da prática de actividades 
comerciais fraudulentas. O profeta assume o zelo de Deus que não 
tolera o mal cometido contra os pobres e os humildes. A pergunta 
retórica denuncia a falta de coerência entre o respeito pelos tempos 
sagrados e as práticas desonestas nos outros dias: desejam que 
passe a “lua nova” (uma referência aos dias festivos em que não era 
permitido fazer negócios) para continuar as actividades fraudulentas. 
A situação é insuportável: “espezinhais o pobre e quereis eliminar os 
humildes”. Amós não fala em abstracto, mas apresenta com detalhe 
os delitos cometidos. E lembra que Deus é justo e não ignora o mal 
cometido pelas pessoas ávidas de riquezas que não olham a meios 
para ter cada vez mais. Deus exige coerência entre o culto e a justiça 
social! O crescimento económico que resulta de práticas injustas não 
gera uma sociedade saudável, antes faz crescer as desigualdades e o 
mal estar entre as pessoas. Hoje, continua a ser necessário levantar 
a voz profética na defesa dos mais pobres, tal como o testemunha o 
papa Francisco. Entre os desafios do mundo actual está a coragem 
profética dos cristãos para dizer “não a uma economia da exclusão”, 
“não à nova idolatria do dinheiro”, “não a um dinheiro que governa 
em vez de servir”, “não à desigualdade social que gera violência” (cf. 
EG 52-60). O Papa recorda que “para a Igreja, a opção pelos pobres 
é mais uma categoria teológica que cultural, sociológica, política ou 
filosófica. (…) Por isso, desejo uma Igreja pobre para os pobres. Estes 
têm muito para nos ensinar. (…) É necessário que todos nos deixemos 
evangelizar por eles” (EG 198).

REFLEXÃO

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

elemento celebrativo a destacar

Preparação penitencial

Poderemos  fazer o rito da “aspersão da água”. Será forma de fazer 
memória que o Deus da misericórdia, na nossa pequenez inocente, 
tudo apostou e nos justificou, adoptando-nos como filhos e tornando- 
-nos capazes de fidelidade nas pequenas coisas.

Oração universal

Irmãs e irmãos: Ergamos o nosso espírito para o Céu e façamos subir 
até Deus as nossas preces e súplicas por todos as pessoas, pedindo (ou, 
cantando), fervorosamente: 

R. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. 

1. Para que o Papa Francisco e os bispos da Igreja ensinem às pessoas 
todo o Evangelho e lhes mostrem o rosto de Jesus, oremos. 

2. Para que a nossa Arquidiocese de Braga, neste início de novo ano 
pastoral, se sinta chamada a redescobrir com Maria Santíssima a “fé 
contemplada” na oração e na incarnação da verdade e da justiça, 
oremos.

3. Para que os chefes de estado e de governo sejam bons 
administradores das coisas públicas e sirvam honestamente os cidadãos, 
oremos. 

4. Para que os homens da riqueza e do poder não comprem os 
necessitados por dinheiro nem os indigentes por um par de sandálias, 
oremos. 

5. Para que, segundo a vontade de Deus, todos os homens e mulheres 
possam salvar-se e chegar ao conhecimento da verdade, oremos. 

6. Para que todos nós aqui reunidos na casa da Igreja, tenhamos 
presente no nosso coração que ninguém pode servir a Deus e ao 
dinheiro, oremos.

Senhor, nosso Deus, livrai-nos do desejo imoderado das riquezas, 
e, com a ajuda da vossa misericórdia, fazei que levantemos do pó o 
indigente e tiremos o pobre da miséria. 

Por Cristo, Senhor nosso.

Admonição final

Vamos ser enviados! No momento a momento da vida, em cada 
ambiente e circunstância, somos chamados a incarnar o espírito que a 
Palavra de Deus nos transmitiu. Sempre atentos, com alegria, vamos 
procurar ser sempre fiéis nas pequenas coisas. 

bênção e envio

Bênção solene para o Tempo Comum IV (Missal Romano, p. 561).
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O programa Ser Igreja entrevista, esta semana, 
o Arcebispo Primaz, D. Jorge Ortiga.

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

10% *
Desconto

     Livraria Diário do Minho

€

PVP

10
Com este livro, Roberto Allegri' pretende dar 
a conhecer os aspectos "mais característicos 
e os momentos mais marcantes" da vida de 
Madre Teresa de Calcutá. Tendo como pano 
de fundo "investigações rigorosas", a obra 
procura apresentar as emoções, os sonhos, as 
dúvidas, os sofrimentos e as alegrias da "Mãe 
de Calcutá". Roberto Allegri é um jornalista e 
escritor italiano nascido em 1969. Estoudou 
Ciências Religiosas e publicou mais de quarenta 
livros.

* Na entrega deste cupão. Campanha válida de 08 a 16 de Setembro de 2016.

roberto  
allegri'

a mãe de 
calcutá

Fale connosco no

Leitor de Código

10.09.2016
DIA ARQUIDIOCESANO DO 
CATEQUISTA
09h00 / Coreto junto à Basílica do 
Bom Jesus

Estão abertas, até dia 15 de Setembro, 
as inscrições para os cursos da Escola 
de Música Litúrgica São Frutuoso 
referentes ao ano lectivo 2016/2017. 
A escola mantém, neste novo ano, os 
habituais cursos de música litúrgica 
com o objectivo de formar para os 
vários serviços musicais da Igreja.  
Os cursos disponíveis são: cursos 
básico e geral de música litúrgica, 
curso de iniciação e aperfeiçoamento 
para adultos e o curso de iniciação 
musical para crianças. 

A oferta formativa apresentada 
destina-se a formar organistas, 

salmistas e directores de coro para o 
exercício do serviço musical litúrgico. 
Os cursos decorrem ao Sábado, entre 
as 08h00 e as 19h00 e começam no 
dia 1 de Outubro. 

No dia 24 de Setembro às 09h00 será 
realizada a prova de admissão para 
avaliação de conhecimentos dos novos 
alunos.

A ficha de inscrição deverá ser 
preenchida e enviada por e-mail até 15 
de Setembro. Para mais informações, 
está disponível a página www.
escolamusicaliturgic.wixsite.com/
emlsf.

escola de música litúrgica abre inscrições

As Jornadas Nacionais de 
Comunicação Social, que decorrem 
nos dias 22 e 23 de Setembro, na 
Domus Carmeli, em Fátima, sobre 
o tema “Pensar a comunicação na 
Igreja Católica em Portugal”, já 
têm programa definido e inscrições 
abertas. Entre os oradores convidados 
encontram-se o professor universitário 
Fernando Ilharco e o antigo 
director do Secretariado de Meios 

de Comunicação Social de Espanha 
e actual porta-voz da Conferência 
Episcopal Espanhola, o padre José 
Maria Gil Tamayo.  
Os responsáveis pela comunicação das 
dioceses portuguesas também foram 
convidados a juntar-se ao debate.

Os interessados podem inscrever-se 
ou saber mais informações na página 
oficial das Jornadas (www.ecclesia.pt/
jornadas2016/).

Jornadas Nacionais de Comunicação Social

17.09.2016
ADORAÇÃO À CRUZ AO ESTILO 
DE TAIZÉ
21h30 / Igreja de Santa Clara (VCD)

16.09.2016
EXALTAÇÃO DA SANTA CRUZ: 
GRUPO VOCAL "CONSENSO"
21h30 / Igreja de Santa Cruz


