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ENTREVISTA  

  “CADA CAMINHANTE 
 É ÚNICO, CADA 
 CAMINHO É ÚNICO”  
 Mariana aBRANCHES pINTO 
 GRUPO "AO 3º DIA" 

P. 04-05

©DACS



2 IGREJA VIVA // QUINTA-FEIRA | 21 DE FEVEREIRO | 2019 

Breves

“O silêncio já não serve”, diz 
arcebispo Scicluna
O arcebispo Charles Scicluna, que durante vários 
anos encabeçou o departamento da Igreja res-
ponsável por investigar casos de abusos, diz que 
é agora claro para todos que o silêncio não po-
de ser resposta ao problema dos abusos sexuais. 
“O silêncio não serve. Seja omertà, seja nega-
ção, não serve. É sempre um choque para o líder, 
e para a comunidade, serem confrontados com 
o facto de que alguém que deve ser um exemplo 
é afinal um abusador. A resposta automática é a 
negação, mas isso não serve. Temos de nos afas-
tar disso.” O termo omertà remete para o código 
de silêncio imposto pela Máfia, e foi usado pelo 
próprio Scicluna vários anos antes.
Alessandro Gisotti, director interino da sala de 
imprensa da Santa Sé, afirmou na apresenta-
ção da cimeira que hoje começa que “é preciso o 
compromisso de todos para olhar este monstro 
nos olhos, se o queremos derrotar”.

Bispos mexicanos criticam 
muro desejado por Trump
A Conferência Episcopal Mexicana, no final de 
um encontro nacional dedicado às migrações, la-
mentou a insistência do presidente dos Estados 
Unidos da América em construir um muro de se-
paração entre estas duas nações.
Os responsáveis católicos mexicanos manifesta-
ram a sua “oposição” à vontade de Donald Trump 
em recolher fundos para a construção do muro 
ao accionar o mecanismo de emergência nacio-
nal nos Estados Unidos. “Um muro será antes de 
mais um símbolo de divisão e adversidade entre 
dois países amigos”, afirmam.
Os bispos recordaram a mensagem do Papa pa-
ra o Dia Mundial da Paz de 2018, em que Francis-
co indicou quatro verbos para orientar os países 
na resposta à crise migratória mundial: “acolher, 
proteger, promover e integrar”.

opinião

Olhares (32) - Transparência

João Aguiar Campos
Padre

Um dia — já lá vão 
muitos anos — o meu 
guia num trabalho 
jornalístico em Luan-

da apontou-me um grande 
edifício, de obras paradas  há 
demasiado tempo e, por isso, 
estrutura já algo envelhecida. 
Disse-me, então, que ali se-
ria o tribunal judicial. Depois, 
olhando colunas e laje de pi-
so ainda sem um único tijolo 
de parede ou divisória, com o 
céu em fundo, advertiu com 
humor: “Agora não vás dizer 
que a Justiça em Angola não é 
transparente!”

Acorreu-me esta memó-
ria, porque tenho andado 
com o desejo de transparên-
cia a toldar-me a paz, aperta-
do por linhas baixas de hori-
zonte e desassossegado por 
neblinas; certamente nasci-
das das muitas notícias e in-
formações sobre o tema e da 
minha incapacidade de per-
ceber os meandros da políti-
ca ou a política dos meandros.

Esta semana tive, contudo, 
um alegre momento de luz, 
numa dessas viagens virtuais 
a que me dedico pelos sítios 
da Igreja Católica em muitas 
partes do mundo.

Foi o caso que, ao abrir o 
sítio da Conferência Episco-
pal Espanhola, me deparei 
com uma secção dedicada à 
“Transparência”.

Um clique levou-me a 
um portal todo ele centra-
do no tema, com estas entra-
das: “Quem somos”, “Oficina 
de Transparência”, “Financia-
mento da Igreja”, “Activida-
de da Igreja”, “Normativa de 
Aplicação” e “Contacto”.

Fui direitinho à “Oficina 
de Transparência”. Anotei que 
há quatro anos a Conferência 
Episcopal Espanhola pôs em 
marcha o seu plano de trans-
parência (2014) — visto “como 

ocasião excepcional para dar 
contas, continuar a avançar nas 
melhorias e atender a novas 
exigências”. Tudo — conta-se 
— “no seguimento dos mode-
los de instâncias nacionais e in-
ternacionais (…) e como opor-
tunidade de abertura; de Igre-
ja em saída e de portas abertas”.

O texto explica as linhas 
de actuação. A Oficina de 
Transparência  compromete-
-se, por exemplo, a apresen-
tar, cada ano, informação de-
talhada das diferentes insti-
tuições da Igreja, de modo a 
poder elaborar-se a “Memó-
ria Anual das actividades da 
Igreja Católica em Espanha”. 
Além disso, “encarregar-se-
-á de anualmente submeter  a 
informação recolhida em tal 
Memória (…) a um processo 
de revisão por uma das gran-
des auditoras internacionais, 
garantindo deste modo a ve-
racidade da informação pu-
blicada e dotando o processo 
de uma total transparência”.

Olhei, depois, para as fon-
tes de financiamento da Igre-
ja espanhola, ficando a saber 
que os contributos directos 
dos fiéis, a colaboração das au-
toridades administrativas (arti-
go 16 da Constituição) e a ges-
tão dos seus próprios recursos 
são o sangue da sua actividade. 
E sublinhei, da informação da 
KPMG: “O investimento que 
a Igreja espanhola realiza na 
sociedade equivale a mais de 
138% do que recebe  do Con-
tributo Tributário. Ou seja: 
por cada euro recebido des-
se Contributo, a Igreja investe 
1,38 euros”.

Deslocando-me para a pá-
gina vizinha, dentro do Por-
tal, entrei, sucessivamente,  na 
Actividade Celebrativa, Mis-

sionária, Educativa, Cultural e 
Assistencial. 

Remeto os interessados 
para leitura dos pormenores. 
Mas, por exemplo, entre 2010 
e 2016, os centros sociais e as-
sistenciais da Igreja em Espa-
nha sofreram um incremen-
to de 71%; o impacto global 
estimado dos seus bens imó-
veis de interesse cultural an-
da à volta de 2,17% do PIB do 
país em 2014; os seus centros 
educativos acolhem quase um 
milhão e meio de alunos.

A Memória respeitante a 
2018, já elaborada, terá inte-
ressantes pormenores, segun-
do esclarecimentos de Fer-
nando Barriocanal — o meu 
amigo leigo que, por lá trata 
destas coisas. 

Anoto: incrementou-se 
em  51.658 o número dos que 
marcaram as suas declara-
ções de impostos com o X da 
Igreja (1/3 dos espanhóis); es-
ses cerca de 8 milhões de con-
tribuintes deram à Igreja 267, 
083 milhões de euros:  mais 
11,6 milhões que em 2017 — 
sendo que este é o valor mais 
alto desde que o sistema foi 
adoptado, em 2007.

É bom? Penso que é mui-
to bom!... Mas, atenção: não 
menciono nada disto por cau-
sa dos valores em causa. Es-
crevo isto tendo em conta o 
tal valor em causa: a trans-
parência! Esta palavra estará, 
aliás, de hoje até Domingo, 
também no espírito da cimei-
ra que se realiza no Vaticano, 
com o escândalo da pedofilia 
em primeiro plano. Bons si-
nais dos tempos!…

Volto ao meu guia de 
Luanda: paredes de vidro, 
sim; telhados de vidro é me-
lhor não!...
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Bon camino

Abusos sexuais na igreja

Cimeira sobre protecção de 
menores começa hoje
Começa hoje a cimeira sobre os abusos sexuais 
sobre menores que decorre até ao dia 24, Do-
mingo, em Roma.
Os primeiros três dias do encontro serão dedi-
cados respectivamente aos temas da respon-
sabilidade, responsabilização e transparência. 
Contarão com várias intervenções, incluindo dos 
cardeais Tagle, Gracias, Cupich e Marx e do ar-
cebispo Scicluna. Falarão ainda duas mulheres 
ligadas mais directamente a estruturas da Igreja 
e, no final, Valentina Alazraki, uma veterana va-
ticanista mexicana, que falará da importância da 
comunicação social no tema.
Em cada dia, no final das apresentações, os bis-
pos reúnem-se em grupos de trabalho, divididos 
por línguas, para discutir os temas, apresentan-
do no final uma síntese dessas reuniões.
Haverá ainda uma liturgia penitencial no Sábado 
e testemunhos de vítimas de abusos que serão 
feitas ao longo dos quatro dias do encontro.
A cimeira começa com uma breve introdução 
do Papa Francisco e termina com um discurso, 
também do Papa, no Domingo de manhã. Nes-
se dia Francisco celebra missa com todos os 
presentes.

Papa francisco

18 DE FEVEREIRO 2019 · Convido-os a 
rezar nestes dias pelo encontro sobre a 
proteção de menores na Igreja, evento 
que eu desejei como um acto de for-
te responsabilidade pastoral diante de 
um desafio urgente de nosso tempo.

D. Jorge Ortiga

15 DE FEVEREIRO 2019 ·  "O Senhor Je-
sus, que fez ouvir os surdos e falar os 
mudos, te dê a graça de, em breve, po-
deres ouvir a sua palavra e professar a 
fé, para louvor e glória de Deus Pai" (rito 
baptismal do Effetha).

Jorge Vilaça
Padre

1Sempre o verbo mis-
sionário partir: parto, 
partes, partimos, par-
tiste, partiram, par-

tirão, partindo, ser partido, 
partir-se… O risco e o pro-
veito são sempre os mesmos: 
dilatar a memória, redimen-
sionar os tempos, as pessoas 
(singular e plural), os modos, 
as vozes e os lugares. Com 
sujeito, com pessoas: eu, tu, 
ele, nós, vós, eles. O desafio 
de quem caminha em “no-
madismo fecundo”: se on-
de e de quem partimos? Para 
onde? Com quem? Porquê?

2. Estás a caminho, a pé, 
és peregrino. São os pés que 
te seguram “de pé”. Se esta-
mos doentes somos chama-
dos enfermos (in-firmus, que 
não têm firmeza nos pés). 
Mecanicamente é o desequi-
líbrio das tuas pernas e pés 
que te fazem mover. São as 
articulações e músculos que 
te permitem caminhar. Estás 
disposto a escutar o teu cor-
po, a assumir os teus pés, as 
feridas, a força, para te des-
centrares e para ires ao en-
contro, com liberdade, das 
etapas e das pessoas? 

3. Carregas na mochila 
o essencial das tuas coisas. 
A mochila é simbolicamen-
te o espaço de essencialida-
des porque é vazia na ori-
gem mas receptiva na fun-

ção. É naturalmente oca, 
como o teu coração, o estô-
mago, os vasos sanguíneos 
que funcionam com o que 
recebem. Que colocas den-
tro da tua mochila? Sentes-
-lhes, porventura, o peso 
não só da essencialidade mas 
também dos teus excessos? 
De que sentes falta hoje pa-
ra preencher os espaços va-
zios? De quem sentes falta? 
Que carregas, suportando e/
ou amando, na tua vida? 

4. Caminhas por entre a 
natureza, por sítios que são 
lugares para outros, dado 
que os habitam, os conhe-
cem. És capaz de admiração, 
de espanto, de gratidão pe-
la mãe natureza? És capaz de 
respeitar os lugares, que são 
de outros, de pessoas dife-
rentes? És capaz de pedir li-
cença, de saudar na passa-
gem, de fazeres silêncio, de 
elevares o teu olhar à altura 
da paisagem ou da tua com-
panhia para lá do chão em 
que caminhas?

5. És chamado a assumir o 
teu ritmo mas também o do 
outro(s). O ritmo é espaço de 
forças, de tensões, de equilí-
brios mas também espaço de 
dores, tuas e dos outros: as 
do corpo mas também, por-
ventura, as do espírito e as da 
mente. Dás-te conta das tuas 
feridas? Têm nome? Para es-
sas há remédio? Estão infec-
tadas? Será bom serem colo-
cadas ao sol ou será melhor 
começar por desinfectá-las? 

6. Dar parte de fraco. As-
sim se diz, tradicionalmente, 
de quem assume a condição 
frágil. Diz ao mesmo tempo 
da posição vitimista e da ati-
tude autenticamente frágil, 
realista e, por isso, necessita-
da de ajuda e disposta a rece-
ber do que é dado. És vítima, 
herói(na) ou frágil conscien-
te? Sabes pedir ajuda? Sabes 

receber um ombro ou uma 
maçã deixada à beira da es-
trada com gratidão? A fragi-
lidade abre-te à compaixão e 
à ternura?

7. Todos os anos os núme-
ros oficiais crescem: em 2018 
cerca de 81.000 pessoas ini-
ciaram a sua  peregrinação a 
Santiago de Compostela par-
tindo de Portugal. Se conta-
bilizássemos os peregrinos 
não registados, os números 
ultrapassariam seguramen-
te aos 100.000. No total dos 
caminhos oficiais, 327.000 
peregrinos foram contabi-
lizados no ano de 2018. Se-
gundo as estatísticas, cer-
ca de 90% são efectivamen-
te peregrinos, ou seja, vão a 
pé. Naturalmente que, ao ní-
vel das motivações, há pe-
regrinos, turigrinos... razões 
várias. Contudo, segundo os 
mesmos registos, as motiva-
ções religiosas e espirituais 
são ainda as mais dominan-
tes. Dão que pensar estes nú-
meros, aos quais poderíamos 
juntar os peregrinos de Fá-
tima. Quando o Papa Fran-
cisco fala de “periferias exis-
tenciais”, será importante 
nos darmos conta que as pe-
riferias são traçadas a partir 
de um centro. Ora, quais os 
centros gravitacionais a par-
tir dos quais se podem defi-
nir hoje as periferias da exis-
tência? Esta periferia silen-
ciosa dos peregrinos (“a pé”) 
gravita à volta de um mo-
delo oficial de culto ao cor-
po e de bem estar individual. 
Mereceriam um outro olhar 
no que respeita à assistên-
cia espiritual e religiosa. (Em 
2021 acontecerá o ano Jaco-
beu, Ano Santo em Santiago 
de Compostela. Recomenda-
-se a utilização das reflexões 
para o caminho disponíveis 
na aplicação passo-a-rezar) 
“Bon camino”.
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[Igreja Viva] O que é o grupo 
ao 3º dia e a quem se destina?
[Mariana Pinto] O Grupo ao 
3º dia é um grupo de partilha 
de pessoas doentes que pro-
curam juntas encontrar sen-
tido e luz, num caminho de 
maior aceitação e integração 
da doença nas suas vidas. São 
pessoas que procuram viver o 
tempo de doença como um 
tempo favorável, num cami-
nho de esperança e alegria, 
tendo como alicerce a fé cris-
tã. Procuramos ver mais cla-
ro, mais fundo. É um grupo 
de partilha em que convivem 
e se encontram pessoas com 
vivência de doença e os seus 
cuidadores formais e infor-
mais. E procuramos, junto da 
Igreja e no mundo, acolher na 
fé, bem como desmistificar o 
tabu da doença, do sofrimen-
to e da morte num registo de 
partilha, comunhão, proximi-
dade e abertura.

[Igreja Viva] Como é que sur-
giu este grupo?
[Mariana Pinto] O grupo 
nasceu como resposta à ne-
cessidade sentida, por muitas 
pessoas doentes, em partilhar 
com outros que passassem 
pelo mesmo a sua vivência 
e as interrogações que sur-
gem sobre o sentido do sofri-
mento numa perspectiva cris-
tã. Quando estamos doentes 

aquelas questões todas, que 
no fundo são as mais essen-
ciais da vida humana, surgem 
de forma muito audível, mui-
to ruidosa. Como, por exem-
plo, o que estou aqui a fazer? 
Qual o sentido da minha vida? 
E a morte, o que será? É Deus 
que me dá, que me envia esta 
doença? Se Deus é bom, por-
que é que sofremos? Surgem 
todas estas interrogações. A 
dimensão espiritual e religio-
sa ganha um grande peso nes-
tas alturas e daí o surgimento 
do grupo – um espaço onde 
se pode conversar e reflectir 
sobre isto, onde se pode gri-
tar, rir, chorar. É essencial a 
procura de sentido para o que 
se está a passar.

[Igreja Viva] Porque o no-
me  "ao  3º dia"? É apenas um 
paralelismo com a ressurrei-
ção, ou há mais por trás dessa 
escolha de nome?
[Mariana Pinto] “Ao 3º dia”  
remete obviamente para o 
tempo da ressurreição de 
Cristo. Os três dias represen-
tam o tempo que os apósto-
los precisaram para começar 
a aceitar e a integrar a tama-
nha novidade da Ressurrei-
ção. Quando Jesus morreu, 
no primeiro dia, foi o cho-
que, a perplexidade, a angús-
tia; no segundo dia, começam 
a surgir as perguntas: “Ele di-

zia que ia ressuscitar? E como 
será isso?”; e, por fim, ao ter-
ceiro dia, é ver mais claro, é 
ver com outros olhos, e acre-
ditar na Ressurreição. Para-
lelamente, na descoberta de 
uma doença grave – que po-
de também ser, ou não, cróni-
ca –, também se passa por es-
tes três dias, estes três tempos. 
Falar em dias não quer dizer 
que não vá durar mais que 24 
horas a ultrapassar uma fase, 
mas é uma forma de dividir 
as coisas.

[Igreja Viva] Que tempos são 
esses? Quais são as fases pelas 
quais se passa depois de des-
cobrir a doença?
[Mariana Pinto] No primeiro 
dia temos a negação e a revol-
ta, a noite escura, o desânimo. 
No segundo dia é começar 
a sair da escuridão e procu-
rar fazer caminho com a vi-
vência da doença, é começar 
a perguntar “Como?”, “Como 
hei-de viver o melhor possí-
vel esta minha circunstância 
concreta?”. E ao terceiro dia 
é “o ver mais claro”, é aceitar 
e integrar a doença e procu-
rar ver mais fundo. Mudar o 
olhar sobre a realidade e vol-
tar à luz do sentido profundo 
das coisas e do bem amoro-
so que de tudo se pode tirar. 
Tentar aceitar este tempo co-
mo o “tempo favorável” para 
amar e para ser amado. 

[Igreja Viva] Mas, como esta-
va a dizer, não há um tempo 
definido para as pessoas che-
garem a esse terceiro dia...
[Mariana Pinto] Não, é um 
caminho. O caminho do pri-
meiro ao terceiro dia demo-
ra tempo e muitas vezes tem 

que ser reiniciado uma e ou-
tra vez, o que for preciso. Na 
verdade, nunca está termina-
do. Trata-se da dinâmica de 
um processo com diversas fa-
ses, um vaivém, feito de altos 
e baixos. É um caminho e, por 
isso, os participantes do gru-
po são denominados de ca-
minhantes. Assim, a missão 
do grupo é ajudar as pessoas 
a entrar na dinâmica do ca-
minho para o terceiro dia, 
é ajudar as pessoas a serem 
caminhantes.

[Igreja Viva] Como é que 
chegaram a Braga?
[Mariana Pinto] Em 2013 co-
meçámos no Porto, em 2017  
chegamos a Lisboa e chega-
mos a Braga em 2018, no ano 
passado. Foram quatro anos 
para começarmos a crescer 
para outros pontos do país e 
praticamente cinco anos pa-
ra chegar a Braga. Chegamos 
a Braga por termos cá ami-
gos e por sabermos que ha-
veria pessoas interessadas. E 
também pela facilidade de 
ser perto do Porto pois, nes-
te primeiro ano de caminho 
em conjunto, eu acompanho 
o grupo na sua caminhada e 

depois, num segundo ano, já 
caminham sem um acompa-
nhamento tão directo. Foi is-
so que aconteceu com o gru-
po de Lisboa e correu muito 
bem.

[Igreja Viva] Como é que de-
correm os encontros mensais? 
[Mariana Pinto] Estes encon-
tros são de reflexão e parti-
lha, baseados na leitura e ora-
ção de textos e filmes relacio-
nados com o tema da doença 
e espiritualidade. Em mui-
tos encontros, são convidadas 
pessoas para conversar sobre 
diversos temas como profis-
sionais de saúde, voluntários, 
a família dos caminhantes, 
religiosos, capelães e teólo-
gos. A partilha de vida é a ba-
se destes encontros e a gran-
de riqueza do grupo. O facto 
de não se tratar de um gru-
po de pessoas só com um ti-
po de doença ajuda a que se 
vá mais fundo e não se fique 
apenas na partilha dos sinto-
mas e pormenores relativos à 
doença de cada um. Cada ca-
minhante é único, cada cami-
nho é único. Mesmo que se-
ja com a vivência da mesma 
doença, não há comparação. 

Fundado por mariana abranches pinto, o grupo 
"ao 3º dia" está activo há quase seis anos. 
Chegou a braga no ano passado depois de já 
ter chegado a lisboa. Mariana explica o que é 
o grupo de caminhantes que procura viver a 
doença como um tempo favorável.

ENTREVISTA

“O CAMINHO DEMORA 
TEMPO E MUITAS 
VEZES TEM QUE SER 
REINICIADO”
JOÃO PEDRO QUESADO (TEXTO E FOTOS)



 QUINTA-FEIRA | 21 DE FEVEREIRO | 2019 // IGREJA VIVA 5

[Igreja Viva] Por onde é que 
começa a conversa?
[Mariana Pinto] No iní-
cio dos encontros, começa-
mos sempre pela frase da 
reunião que é um momento 
de aterragem naquele espa-
ço de duas horas de vida em 
comum. Depois partilhamos 
a “alegria do dia”, um treino 
importante para sermos agra-
decidos, para estarmos mais 
atentos e presentes em cada 
momento. De seguida, há a 
partilha do “trabalho de casa”, 
e, se houver convidados, eles 
fazem a sua partilha e depois 
reagimos com ressonâncias, 
as nossas reacções. Termina-
mos com uma oração. Tem 
sido um caminho de grande 
graça, de grande comunhão! 
Somos (e desejamos ser) um 
grupo pequeno, pobre e hu-
milde. Achamos que o cami-
nho é por aí.

[Igreja Viva] A partilha em 
grupo torna mais fácil lidar 
com o choque da doença?
[Mariana Pinto] Sim, cla-
ro que sim, falar com ou-
tros – desde que saibam ou-
vir – e abrir-se aos outros aju-

É um caminho e, por 
isso, os participantes 
do grupo são 
denominados de 
caminhantes. A 
missão do grupo é 
ajudar as pessoas a 
entrar na dinâmica 
do caminho para o 
terceiro dia, é ajudar 
as pessoas a serem 
caminhantes.

da a combater o isolamento 
que às vezes a doença pare-
ce convidar. A descoberta de 
uma doença grave é uma oca-
sião de choque e é necessário 
tempo para integrar essa no-
va realidade em que a fragili-
dade, comum a toda a pessoa 
humana, se torna mais nítida, 
mais exposta, vem ao de ci-
ma. Abre-se um caminho di-
fícil, irregular, de altos e bai-
xos, mas um caminho decisi-
vo para chegar ao terceiro dia, 
para podermos ver mais cla-
ro, mais fundo. E para quem 
chega de novo dá muita es-
perança ver que há pessoas 
com doenças complicadas e 
difíceis e que lutam para vi-
ver ao terceiro dia. Isto é uma 
grande profecia. São sempre 
os pobres que nos ensinam o 
caminho. 

[Igreja Viva] Promovem mais 
actividades para além dos en-
contros mensais?
[Mariana Pinto] O grupo 
quer responder ao pedido 
do Papa Francisco, que dese-
ja uma Igreja em saída. Nesta 
lógica, pretendemos não ficar 
apenas “no quentinho” dos 
encontros mensais, porque 
entendemo-nos como um um 
grupo ao serviço – em saída, 
lá está. E por isso é muito im-
portante a participação e di-
namização de acções de for-
mação, seminários, reflexões 
e orações destinadas ao mun-
do da saúde e da Igreja. Com 
essas acções pretendemos 
sensibilizar profissionais de 
saúde, voluntários, capelanias 
e todos os que estão ao servi-
ço da pessoa doente. 

[Igreja Viva] Que actividades 
são essas?
[Mariana Pinto] Ao longo 
destes quase cinco anos de 
existência, para além da par-
ticipação em vários seminá-
rios, já realizamos várias des-
sas acções. Por exemplo, já di-

namizamos algumas celebra-
ções comunitárias da unção 
dos doentes. Essa ideia surgiu 
após uma reunião sobre es-
te sacramento, que é tão es-
pecial. Aí decidiu-se propôr 
à comunidade jesuíta a rea-
lização da celebração comu-
nitária, que tem aconteci-
do no Porto, desde 2015, por 
ocasião do Dia Mundial do 
Doente, no dia 11 de Feverei-
ro. Tem muito sentido rece-
ber este sacramento em co-
munidade! Temos uma ora-
ção ao entardecer no hospital, 
que surgiu como uma respos-
ta à vontade de rezarmos jun-
tos com e pelas pessoas doen-
tes e por todos os que estão ao 
seu serviço: profissionais de 
saúde e todos os funcionários 
do hospital, voluntários, fa-
mílias, cuidadores informais 
e amigos. Acontece uma vez 
por mês, num hospital dife-
rente de cada vez, e as cape-
lanias e as pessoas que traba-
lham nesse hospital são con-
vidadas a preparar a oração 
comunitária conjuntamente 
com o grupo. Por fim temos 
também um ciclo de conver-
sas “Da fragilidade da doen-
ça à ternura lenta e obstinada 
pela vida”. É organizado por 
pessoas doentes, por isso o 
objectivo é debater e reflectir 
sobre todas as questões à volta 
da pessoa doente. Ser organi-
zado por pessoas doentes po-
de abrir a possibilidade de um 
outro olhar sobre as mesmas 
questões.

[Igreja Viva] Participar no 
grupo facilita aos caminhan-
tes o encontro com Deus no 
meio do sofrimento?
[Mariana Pinto] Sim, vemos 
e acreditamos que não é pre-
ciso sofrer para encontrar 
Deus, mas que muitas vezes 
esse sofrimento pode ser oca-
sião de encontro com Deus. É 
esse o caminho para o tercei-
ro dia.
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Sir 27, 5-8
Leitura do Livro de Ben-Sirá
Quando agitamos o crivo, só ficam 
impurezas: assim os defeitos do 
homem aparecem nas suas palavras. 
O forno prova os vasos do oleiro e o 
homem é posto à prova pelos seus 
pensamentos. O fruto da árvore 
manifesta a qualidade do campo: 
assim as palavras do homem revelam 
os seus sentimentos. Não elogies 
ninguém antes de ele falar, porque 
é assim que se experimentam os 
homens.  

Salmo responsorial
Salmo 91 (92), 2-3.13-14.15-16 (R.cf. 
2a) 
Refrão: É bom louvar o Senhor. 

LEITURA II 1 Cor 15, 54-58
Leitura da Primeira Epístola do 
apóstolo S. Paulo aos Coríntios
Irmãos: Quando este nosso corpo 
corruptível se tornar incorruptível 
e este nosso corpo mortal se tornar 
imortal, então se realizará a palavra 
da Escritura: “A morte foi absorvida 
na vitória. Ó morte, onde está a tua 
vitória? Ó morte, onde está o teu 
aguilhão?”. O aguilhão da morte é o 
pecado e a força do pecado é a Lei. 
Mas dêmos graças a Deus, que nos 
dá a vitória por Nosso Senhor Jesus 
Cristo. Assim, caríssimos irmãos, 
permanecei firmes e inabaláveis, 
cada vez mais diligentes na obra 
do Senhor, sabendo que o vosso 
esforço não é inútil no Senhor.    

“Permanecei firmes e inabaláveis, cada vez  mais diligentes na obra do Senhor”

itinerário ATITUDE
Servir

“Permanecei firmes e inabaláveis, 
cada vez mais diligentes na obra do 
Senhor”
Na parte final da Primeira Carta 
aos Coríntios, como se percebe 
neste trecho sugerido para o Oitavo 
Domingo (Ano C), Paulo põe em 
confronto conceitos antagónicos: o 
que provém de Jesus Cristo pertence 
à luz e à vida; o que está associado ao 
pecado conduz à morte.
O ser humano tem diante de si a 
possibilidade de escolher entre o 
pecado e a graça, a morte e a vida. A 
vitória alcançada pela ressurreição 
de Jesus Cristo precisa da nossa 
colaboração para a transformação 
do mundo: “Permanecei firmes e 
inabaláveis, cada vez mais diligentes 
na obra do Senhor”.
Hoje, permanecer “firmes e 
inabaláveis” torna-se ainda mais 
importante e digno de testemunho, 
em virtude do fluxo contínuo de 
acontecimentos e emoções. Frente 
à “modernidade líquida” (Zygmunt 
Bauman) que caracteriza o nosso 
mundo, os cristãos são chamados a 
assumir uma vida “sólida” enraizada 
no Evangelho e sustentada pela 
presença ressuscitada e viva de 
Jesus Cristo. O desafio é “permanecer 
firmes no Senhor, nesta certeza 
que Ele nunca nos abandona, 
caminhar na esperança, trabalhar 
para construir um mundo melhor, 
não obstante as dificuldades e os 
acontecimentos tristes que marcam 
a existência pessoal e colectiva” 
(Papa Francisco, Angelus de 13 de 
novembro de 2016).
A vida cristã não é uma espécie de 
serviço à escolha, um «self service» 
em que cada um opta por aquilo 
que lhe agrada em detrimento 
daquilo que é mais exigente. Ser 

EVANGELHO Lc 6, 39-45 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, disse Jesus aos 
discípulos a seguinte parábola: 
“Poderá um cego guiar outro cego? 
Não cairão os dois nalguma cova? O 
discípulo não é superior ao mestre, 
mas todo o discípulo perfeito deverá 
ser como o seu mestre. Porque vês o 
argueiro que o teu irmão tem na vista 
e não reparas na trave que está na 
tua? Como podes dizer a teu irmão: 
«Irmão, deixa-me tirar o argueiro 
que tens na vista», se tu não vês a 
trave que está na tua? Hipócrita, tira 
primeiro a trave da tua vista e então 
verás bem para tirar o argueiro da 
vista do teu irmão. Não há árvore boa 
que dê mau fruto, nem árvore má que 
dê bom fruto. Cada árvore conhece-se 
pelo seu fruto: não se colhem figos 
dos espinheiros, nem se apanham 
uvas das sarças. O homem bom, do 
bom tesouro do seu coração tira o 
bem; e o homem mau, da sua maldade 
tira o mal; pois a boca fala do que 
transborda do coração”.    

REFLEXÃO

Eu estou sempre convosco até ao fim dos 
tempos,  
diz o Senhor. 
Mateus 28, 20 

Uma convicção profunda habita o 
cristão: Deus está connosco, Jesus 
Cristo jamais nos abandona. Esta 
confiança dá sentido à vida e guia a 
nossa transformação quotidiana à 
imagem do Ressuscitado. Apoiados 
na graça divina, podemos assumir o 
compromisso de traduzir o Evangelho 
em gestos concretos, em boas obras.

discípulo missionário de Jesus Cristo 
é de facto uma escolha, uma opção 
pessoal, mas sem excluir qualquer 
parte dos ensinamentos do Mestre. 
É preciso permanecer “firmes e 
inabaláveis” no acolhimento e prática 
de todos esses preceitos. Ao mesmo 
tempo, conscientes de que se trata 
de um processo inacabado, não de 
uma projecto que tem um fim em 
determinado momento da nossa 
existência. A aprendizagem do 
discípulo não é só para a infância ou 
adolescência. Há sempre um progresso 
a fazer, uma maturidade a alcançar, o 
que nos sugere viver “cada vez mais 
diligentes na obra do Senhor”.

Servir
Um grito de vitória, a vitória da 
ressurreição! O pecado e a morte foram 
vencidos, não pelo nosso esforço 
humano, mas fruto da graça divina. 
Esta esperança há de ser a motivação 
essencial para a nossa vida pessoal 
e comunitária, na procura quotidiana 
de uma prática correspondente ao 
Evangelho de Jesus Cristo. Um dos 
frutos mais nobres do ser cristão é estar 
sempre disponível para servir e acolher 
a todos.

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

VIII DOMINGO Comum 

CONCRETIZAÇÃO: Sendo o último Domingo que antecede a Quaresma, 
poderemos de novo colocar o Círio Pascal e rodeá-lo de flores de várias 
cores.
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“Permanecei firmes e inabaláveis, cada vez  mais diligentes na obra do Senhor”

Elementos celebrativos  
a destacar
Ser comunidade acolhedora
Preparação penitencial
No momento da preparação penitencial, 
sugere-se o uso da fórmula B. 

Preparação penitencial
Diante do Altar estará o Círio Pascal, 
rodeado de flores de várias cores, 
mas todo o restante espaço litúrgico 
estará despido. Porque é a Palavra 
de Deus que nos ajuda a ver com 
maior profundidade e autenticidade, 
após a proclamação do Evangelho, os 
zeladores de cada altar trarão o seu 
arranjo floral (contendo folhas, flores e 
frutos), apresentá-lo-ão ao sacerdote 
e, depois, colocá-lo-ão no respetivo 
altar. Durante este momento, pode ser 
entoado um cântico apropriado.

Ser comunidade missionária
1. Homilia
. As palavras, os pensamentos, os 
gestos e as atitudes de cada pessoa 

revelam o seu interior. Por isso, estes 
serão bons ou maus, mediante os 
sentimentos que são cultivados no 
coração de cada um.
. Tomando consciência dos 
sentimentos que habitam o coração de 
cada pessoa, é possível reconhecer as 
próprias cegueiras, que simbolizam o 
pecado, a fragilidade. 
. Não basta ficar indiferentes ou 
apáticos, resignados ou indolentes 
para com os pecados cometidos, mas 
é importante dar o passo de confiança 
definitiva no Senhor, que ajude a 
manter o esforço de uma conversão 
permanente.

2. Envio missionário
V. Ide, o Pai purifica os pensamentos e as 
palavras do vosso coração.
R. Ámen.
V. Ide, o Filho guia-vos no esforço de 
viver um caminho da conversão.
R. Ámen.
V. Ide, o Espírito Santo ilumina os 
vossos olhos para verdes com bondade 
e verdade.
R. Ámen.

Oração Universal

Caríssimos irmãos e irmãs: oremos, 
com toda a confiança, a Deus Pai, que 
nos oferece a vitória sobre a morte 
em Jesus Cristo, seu Filho e Senhor 
nosso, e supliquemos, dizendo:
R. Deus omnipotente, vinde em nosso 
auxílio.

1. Pela nossa Arquidiocese e por cada 
uma das suas paróquias, pelos seus 
fiéis, catecúmenos e crianças, e por 
todos os pais cristãos e seus filhos, 
oremos.

2. Pelas virgens e monges de vida 
contemplativa, pelos religiosos e 
religiosas de vida activa e pelos 
acólitos, leitores e catequistas, 
oremos.

3. Pelas pessoas que têm a 
responsabilidade de serem 
condutoras dos outros, pelas que se 
dedicam às artes e à comunicação, e 
pelas que tomam as grandes decisões, 
oremos.

4. Pelos que nasceram cegos e têm 
fé, pelos que vêem bem, mas não 
acreditam, e pelos que vêem mal os 
seus defeitos, oremos.

5. Pelos cristãos que estão prestes 
a iniciar o tempo de conversão 
quaresmal e pelas suas comunidades 
que farão um percurso que os ajude a 
“crescer na esperança”, oremos.

6. Pelos membros da nossa 
assembleia celebrante, pelos que do 
seu coração só tiram bem e pelos que 
sentem prazer em fazer mal, oremos.

Senhor, nosso Deus, curai o coração 
de todas as pessoas, para que o seu 
olhar seja autêntico, a sua palavra, 
verdadeira, e as suas ações, dignas 
e retas. Por Jesus Cristo, Senhor 
nosso.

Eucologia
Orações presidenciais: Orações presidenciais 
próprias do VIII Domingo do Tempo Comum 
(Missal Romano, 402)
Prefácio e Oração Eucarística: Oração 
Eucarística II das Missas da Reconciliação com 
prefácio próprio (Missal Romano, 1320ss)

Viver na esperança
Nestes dias que antecedem o tempo quaresmal, 
vamos cultivar o desejo da conversão pessoal, 
desejando ver como Deus nos vê, e vamos convidar 
alguém para fazer este itinerário de preparação para a 
Páscoa, para que, em comunidade, possamos “crescer 
na esperança”.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Meu Senhor, eu Vos amo, A. 
Cartageno
— Apresentação dos Dons: Buscai primeiro o 
Reino de Deus, B. Sousa
— Comunhão: Brilhe a vossa luz diante dos 
homens, M. Simões
— Final: Cantarei ao Senhor pelo bem que Ele 
me fez, F. Silva
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livro da semana

Livraria diário do minho

Fale connosco no
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Design: Romão Figueiredo · Multimédia: Ana Marques Pinheiro · Contacto: comunicacao@arquidiocese-braga.pt

Depois do encontro histórico entre o 
Papa Francisco e o Patriarca Kirill e da 
declaração conjunta de 12 de Fevereiro 
de 2016, Hilarion Alfayev, responsável 
pelas Relações Eclesiásticas Exteriores 
do Patriarcado de Moscovo, esteve 
em Portugal. A publicação desta obra, 
destina-se a divulgar o seu pensamento 
sobre as grandes questões da 
actualidade, com especial destaque para 
a situação do Cristianismo no mundo 
actual. 

* Na entrega deste cupão. Campanha válida 
de 21 a 28 de Fevereiro de 2019.

Hilarion 
Alfeyev 
O Futuro do 
Cristianismo

5,85€10% 
Desconto

O programa Ser Igreja entrevista esta 
semana o Cónego Manuel Joaquim 

Costa.

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

Sexta-feira, das 23h00 às 24h00

Agenda

ESPAÇO VITATECER COMUNIDADES DE ESPERANÇA21H15

21
FEV

BASÍLICA DOS CONGREGADOSAS SE7E DORES DA VIRGEM MARIA
21H00

28
fev

Amares recebe Encontro de Acólitos

Projecto Homem celebra 10º aniversário 
dos Projectos PRI

O Arciprestado de Amares re-
cebe, no próximo dia 23 de 
Fevereiro, um encontro para 
Acólitos no Salão Paroquial de 
Carrazedo intitulado “Ser(vir) 
como discípulos”. 
Após o acolhimento, pelas 
9h00, os acólitos presentes 
poderão participar num con-
junto de três workshops que 
explorarão várias dimensões 
da missão do acólito: “Entrega 
no Ser(vir)”, “Vive do Ser(vir)” 
e “Aprende como Ser(vir)”. O 
encontro termina com a dinâ-
mica “Depois Vês”.
A actividade, preparada pelos 
Seminários Arquidiocesanos e 
pelo respectivo Arciprestado, 
surge enquadrada num con-
junto de propostas que os Se-
minários estão a desenvolver 
ao longo do ano pastoral ao 
fazerem prolongar a presen-
ça da proposta vocacional, em 
específico a sacerdotal, nos 
diversos sectores da pasto-
ral: catequese, leitores, acóli-
tos, pastoral juvenil, ministros 

Vai decorrer, no dia 21 de Fe-
vereiro, na Casa do Território 
de Vila Nova de Famalicão, 
pelas 9h30, uma sessão co-
memorativa dos 10 anos dos 
Projectos PRI (Programas 
de Respostas Integradas) de 
Famalicão, projectos promo-
vidos pelo Centro de Solida-
riedade de Braga/Projecto 
Homem em parceria com a 
autarquia local. 

extraordinários da comunhão, 
entre outros. 
O objectivo da iniciativa passa 
por ajudar a compreender que 
a missão do acólito vai muito 
além das “funções” que cada 
um exerce na liturgia, nomea-
damente na eucaristia.
Os interessados devem reali-
zar uma pré-inscrição jun-
to dos párocos ou dos Semi-
nários Arquidiocesanos de 
Braga.

Estão previstas duas mesas 
de reflexão: Uma intitulada 
“Prevenir, Cuidar e Reinserir”, 
a outra para reconhecer publi-
camente as entidades às enti-
dades parceiras. Durante a tar-
de tem lugar o workshop “Pre-
venção no local de trabalho: A 
Necessidade da Prevenção em 
Pessoas Adultas”, promovido 
pelo Projecto Fénix e orientado 
por Félix Rueda.

ESPAÇO VITALUGAR ESTRANHO (DIOGO FARO)21H30

28
fev


