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Breves

Trabalho em conjunto foi o 
principal resultado de quatro 
semanas em “estilo sinodal”
O Papa afirmou que o resultado principal do Sí-
nodo dos Bispos não é a redacção de um docu-
mento conclusivo, mas a forma de trabalho em 
conjunto e atendendo à realidade.
“É importante que se difunda um modo de ser e 
trabalhar em conjunto, jovens e anciãos, na es-
cuta e no discernimento, para procurar escolhas 
pastorais em sintonia com a realidade”, afirmou o 
Papa durante o Ângelus, na Praça de São Pedro, 
após ter presidido à Missa de encerramento do 
Sínodo dos Bispos.
O Papa defendeu que “o primeiro fruto desta as-
sembleia sinodal deve estar antes de tudo no 
exemplo”, um método seguido desde a fase pre-
paratória, marcado pela escuta e pelo envolvi-
mento dos jovens.

Pedido reconhecimento 
do direito a um ambiente 
saudável
“O reconhecimento mundial do direito a um meio 
ambiente saudável complementava, reforçava e 
ampliava a estrutura legal existente, a nível na-
cional e regional. O reconhecimento do direito 
por parte das Nações Unidas afirmaria que ele 
deve ser protegido universalmente”, alertou esta 
semana o relator especial da ONU sobre o meio 
ambiente, pedindo à Assembleia Geral da organi-
zação que reconheça formalmente o direito a um 
ambiente saudável.
Segundo David Boyd, é essencial utilizar todas as 
ferramentas disponíveis para enfrentar os desa-
fios planetários e evitar que a vida de um ser hu-
mano termine prematuramente devido a perigos 
ambientais.

opinião

Olhares - 15

João Aguiar Campos
Padre

A frase escrita na pare-
de, como a foto do-
cumenta, falou-me 
alto. Gritou-me, aliás, 

como se o fizesse, agreste, a 
partir de uma esquina.

Ouvi o grito que os olhos 
descobriram. Ouvi-o por-
que, há muito, uma surdi-
na me percorre, dizendo-me 
que andamos por aí, agitados 
e distraídos, a empurrar, para 
um qualquer depois, pessoas 
e afectos.

“Agora não tenho tempo”. 
“Um dia destes dou aí um sal-
to”. “Sim, vou passar a telefo-
nar mais vezes”. 

A promessa é fácil. Difícil 
é encontrar o quando!...

Não me considero lim-
po deste pecado da amnésia 
e do adiamento; mas a sen-

sibilidade aguça-se quando, 
por exemplo, vivemos na pele 
um incerto momento de vida: 
quanta gente desaparece logo 
na primeira manhã em que a 
neblina nos cerca!...

Com ironia, chego a pen-
sar que alguns, omitindo visi-
tas ou telefonemas, começam 
logo a poupar para uma co-
roa de flores pessoal ou institu-
cional, a oferecer nesse dia em 
que, mortos, de repente todos 
somos declarados — em homi-
lia ou discursos laicos — “boas 
pessoas” e abrimos “uma lacu-
na difícil de preencher”...

É duro o que escrevo? Sei 
que é!…

O facto é que precisamos, 
urgentemente,  de um cora-
ção em carne viva. Um cora-
ção capaz, por exemplo, de 
visitar um hospital, um lar ou 
a casa distante de amigos e fa-
miliares; capaz de olhar reco-
nhecidamente quem já não 
nos reconhece; capaz de sor-
rir perante o nosso nome tro-
cado e os diálogos sem senti-
do ou o silêncio mal respira-
do. Capaz, enfim, de amar!...

Volto à frase que a pare-
de me gritou: “Dê flores aos 
vivos”.

Longe de mim repeti-la 
como censura aos afectos vi-
síveis e perfumados que, nes-

te Dia de Todos os Santos, an-
tecipadamente levamos aos 
cemitérios como memória 
dos nossos defuntos. Longe 
de mim — porque a gratidão 
e a saudade têm de mostrar-
-se audivelmente; têm de re-
zar-se e chorar-se…

Aceito-a, porém, como 
alerta para o que deve dizer-
-se a tempo e horas!...

Hoje, em quase todas as 
campas rasas ou jazigos dos 
nossos cemitérios haverá gen-
te de olhar dorido e discreto; 
conversas pausadas e palavras 
sobre quase nada; lágrimas 
sinceras e suspiros de pressa; 
presenças de corpo alma e vi-
sitas obrigatórias.

Este dia — antecipando a 
efeméride de amanhã sem 
horas livres — é, repito-o, re-
levante para quem conside-
ra e agradece a importância 
dos seus mortos. Rezando um 
“obrigado” afirmativo e ensi-
nando a lucidez do amor às 
raízes — um amor que nem a 
morte mate!...

Mas que diriam, se os es-
cutássemos, alguns dos nossos 
mortos?...

Talvez o que nos dizem 
muitos vivos: “Sabes que vivo 
e amo?... Então, por onde tens 
andado, que ninguém te põe 
os olhos em cima?”
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opinião

Um sonho adiado
 

Tiago Freitas
Padre

Vamos, por momen-
tos, fazer um peque-
no exercício de imagi-
nação. Como seria um 

Sínodo que desse efectiva voz 
aos jovens e que respondes-
se, de modo claro e com lin-
guagem acessível, às suas in-
quietações? Uma imaginação 
na senda do grande Cardeal 
Henry Newman: não a fanta-
sia de um mundo paralelo – 
quase como se de uma uto-
pia se tratasse – mas a facul-
dade do possível, do real, que 
atinge o coração e torna a fé 
“real”.

Tomás Virtuoso, um dos 
300 jovens presentes na reu-
nião pré-sinodal, já havia dito 
que era “importante não in-
fantilizar os jovens” e que “se 
há um erro que este Sínodo 
pode cometer é instituciona-
lizar ou teorizar demasiado”. 

Disse ainda que a primeira 
parte do documento conclu-
sivo dessa reunião era repre-
sentativa do sentir dos jo-
vens, ou seja, a necessidade de 
abordar questões como o sen-
tido da vida, a pertença à co-
munidade cristã, o trabalho, a 
família, a educação, o lugar da 
mulher na Igreja e na socie-
dade, a descoberta da sexuali-
dade, a justiça social e ainda a 
tecnologia. Foram apontados 
também os temas mais con-
troversos e à espera de uma 
resposta concreta: contracep-
ção, aborto, homossexualida-
de, convivência, matrimónio 
e sacerdócio.

1. Perguntas sem respostas
É verdade que, na globali-

dade, estes temas foram tra-
tados pelos padres sinodais. 
Mas é também verdade que, 
quando analisamos a votação 
do documento final, os mais 
controversos foram precisa-
mente os que mais pareceres 
negativos obtiveram. Falo de 
pontos como “as perguntas 
dos jovens” (43 votos contra), 
“as mulheres na Igreja” (38 
votos), a “condição dos soltei-
ros” (29 votos), a “sexualidade” 
(65 votos) ou ainda a “forma-
ção da consciência” (36 votos). 
Qual a razão? Dito de um mo-
do simples, os jovens não ti-
veram respostas para as suas 
perguntas.

Vejam-se dois casos. O pri-
meiro relativo ao corpo, afec-
tividade e sexualidade. A res-
posta dos padres sinodais foi, 
literalmente, que são ques-
tões que “têm necessidade 
uma elaboração antropológi-
ca, teológica e pastoral mais 
aprofundada”. Depois socor-
reram-se da Congregação pa-
ra a Doutrina da Fé para rea-
firmar a diferença e a reci-
procidade entre o homem e a 
mulher. Outra questão funda-
mental: a vocação. Ao matri-
mónio é apenas dedicado um 
parágrafo, não obstante ser a 
vocação preferencial dos jo-
vens, e sugere-se “acompa-
nhar os casais num caminho 
de preparação ao matrimó-
nio”. Mas como acompanhar, 
quais os caminhos?

No segundo caso, relati-
vo às pessoas homossexuais, 
os padres sinodais congratu-
laram-se com alguns cami-
nhos de acompanhamento 
na fé existentes nalgumas co-
munidades cristãs… sem nun-
ca mencionarem quais as co-
munidades ou quais os cami-
nhos. Fica-se, por conseguin-
te, numa nublosa sobre temas 
considerados essenciais pe-
los jovens. Perguntas sem 
respostas.

2. Respostas pouco sinodais
A palavra “sínodo” signi-

fica, como sabemos, “cami-

nhar juntos”. Foi também es-
se o desejo expresso pelos jo-
vens. Um caminho conjunto 
onde o “jovem é protagonis-
ta e tem voz”. No horizonte 
da imaginação, e colocando 
de lado o facto de se tratar de 
um sínodo dos bispos, não se-
ria mais evangélico promover 
um efectivo diálogo com os 
representantes dos jovens no 
decurso dos trabalhos? Pare-
ce ainda subsistir um mode-
lo eclesial onde é reconheci-
do aos pastores, em exclusivo, 
o munus de ensinar. Na ver-
dade, tanto leigos como clé-
rigos, em virtude do baptis-
mo, governam, santificam e 
ensinam.

Talvez por esta razão, os 
pontos relativos à forma si-
nodal da Igreja tenham si-
do igualmente rejeitados por 
um número considerável de 
participantes. Não é possí-
vel sublinhar a urgência da 
corresponsabilidade na mis-
são, assim como a impor-
tância da “forma sinodal de 
Igreja” e, ao mesmo tempo, 
relegar os jovens para uma 
condição de ouvintes. Pre-
cisamente aquilo pelo qual 
o Papa Francisco veio depois 
retratar-se: “desculpai se vos 
enchemos os ouvidos”. Po-
der-se-ia dizer “mas então 
os jovens não foram ouvi-
dos através dos inquéritos e 
reuniões pré-sinodais?”. Sim 

e não. Sim, foram ouvidos, 
tal como o foram os bispos, 
clérigos e consagrados. Não… 
porque essa consulta deveria 
ser apenas um ponto de par-
tida para um diálogo e não a 
meta do caminho.

Chegados ao final do Sí-
nodo, fica-se com a sensação 
de um documento que deixa 
muitas respostas em suspen-
so, à espera de reflexões pos-
teriores, e com uma forte car-
ga doutrinal. Princípios fun-
damentais como a identidade 
missionária da Igreja, o disci-
pulado, a liturgia e a apresen-
tação de Jesus ou Maria como 
modelos não oferecem qual-
quer resistência aos jovens. 
Sobre os princípios estamos 
todos de acordo. Problema 
maior é saber como tradu-
zir esses princípios ou valo-
res para a vida concreta. Se-
ria isso o que se esperava des-
te Sínodo. Infelizmente não 
aconteceu. 

Curiosamente, os jovens, 
sempre fiéis a si mesmos, fo-
ram capazes de imaginar um 
sínodo diferente, um síno-
do onde haveria espaço para 
a sua voz, onde as suas per-
guntas seriam respondidas e 
enfrentadas sem medo, on-
de não não fosse mera repe-
tição da clássica doutrina da 
Igreja. Mas os padres sinodais 
não foram, talvez, capazes de 
acompanhar este sonho.

06 NOV. 2018    -   Traz a tua Bíblia!
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São Teotónio é relativamente 
desconhecido dos portugueses. No 
ano que a Diocese de Viana toma São 
Teotónio como protector e modelo de 

evangelização na carta pastoral para 2018/2019 
e depois de o Papa Francisco ter recebido uma 
imagem deste santo, o Igreja Viva explica quem 
foi o primeiro santo português.

Juventude e início da vida religiosa

São Teotónio nasceu em 1082 na freguesia 
de Ganfei, em Valença, no seio de uma família 
abastada. Os pais foram os primeiros a educar 
Teotónio na fé mas foi o tio-avô, D. Crescónio, 
o seu primeiro professor. Quando D. Crescónio 
foi nomeado bispo de Coimbra, no ano de 1092, 
levou consigo Teotónio, confiando a continuidade 
da sua educação a um jovem seminarista, Tello.
A morte de D. Crescónio em 1098 faz Teotónio 
partir para Viseu, onde o seu tio Teodorico é prior 
da Sé Catedral. Teotónio foi ordenado sacerdote 
algures antes de 1109 pelo bispo de Coimbra, 
sendo nomeado cónego do Cabido da Sé de 
Viseu.

Prior de Viseu

O sacerdócio de São Teotónio foi bem recebido 
em Viseu, em grande parte devido à sua conduta 
pessoal de humildade e moralidade. A morte do 
seu tio Teodorico, por volta do ano 1112, precipita 
o jovem padre a aceitar a nomeação como prior 
da Sé de Viseu, apesar de alguma reluctância. Na 

HISTÓRIA

SÃO TEOTÓNIO 
O PRIMEIRO 
SANTO 
PORTUGUÊS

DADOS 

BIOGRÁFICOS

Nasceu em 1082

Formado em teologia 
e filosofia entre Coimbra e Viseu

Tornou-se prior da Sé de Viseu em 1112

Aliado de D. Afonso Henriques e conselheiro 
do primeiro rei de Portugal

Morreu em 18 de Fevereiro de 1162
Canonizado pelo Papa Alexandre III em 1163
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altura, o Conde D. Henrique – pai de D. Afonso 
Henriques – e Dona Teresa, com apoio popular e 
do clero, procuraram restaurar a diocese de Viseu 
e fazer com que São Teotónio fosse nomeado 
bispo, mas o então sacerdote recusou sempre. 
Poucos anos depois, por volta de 1116, São 
Teotónio resignou e embarcou na sua primeira 
peregrinação a Jerusálem. Depois de regressar 
a Portugal, Teotónio retomou o seu trabalho 
como sacerdote e membro do Cabido da Sé de 
Viseu, recusando voltar a ser prior. A sua vida 
sacerdotal ficou marcada pela generosidade 
para com os pobres e pelas almas no purgatório, 
assim como pela repreensão de comportamentos 
que não considerava aceitáveis. 

A criação da Ordem

São Teotónio fez uma segunda peregrinação 
à Terra Santa em 1126, reunindo um grande 
número de peregrinos. Enquanto em Jerusalém, 
Teotónio ficou com a comunidade dos Cónegos 

Regulares do Santo Sepulcro. Os religiosos pediram 
a São Teotónio que se juntasse à sua ordem. 
Teotónio, porém, recusou, regressando a Portugal e 
prometendo voltar a Jerusalém.
Ao voltar, dirigiu-se primeiro a Coimbra. Lá, o agora 
arquidiácono Tello tinha reunido dez outros homens 
com a intenção de fundar um novo mosteiro. 
Teotónio esteve reluctante em aceitar o convite e 
abandonar os planos de voltar a Jerusalém, porém 
acabou por aceitar, dividindo a sua herança em 
partes iguais pelos pobres, pela diocese e pelas 
necessidades do novo mosteiro. Assim ficou 
formada a Ordem dos Cónegos Regulares da Santa 
Cruz, com o mosteiro concluído em 1132. Sendo 
eleito prior da Ordem, São Teotónio nunca aceitou o 
título de abade. O seu primeiro biógrafo, um religioso 
contemporâneo da comunidade, afirmou que o que 
mais impressionava em Teotónio era a união do 
mesmo com os irmãos da comunidade, tratando-
os com bondade, honra e respeito, chefiando com 
moderação e bom senso.

Conselheiro do Rei

Durante o período de criação da Ordem, o primeiro 
rei de Portugal, D. Afonso Henriques, estava a 
reclamar o território português aos muçulmanos. A 
Ordem da Santa Cruz foi confiada com a missão de 
re-evangelizar os territórios, sendo-lhes entregues 
igrejas e propriedades para o estabelecimento de 
mosteiros.
A admiração do rei D. Afonso Henriques por São 
Teotónio era profunda, estando ciente do quanto 
a ordem e o seu prior poderiam contribuir para 
a unidade da nação recém-nascida. D. Afonso 
escolheu Teotónio como o seu confessor e 
conselheiro, revelando todos os planos de conquista 
e esforços a que se submetia. Mas Teotónio não 
hesitava em corrigir o rei quando considerava que 
este tinha agido de forma errada. Exemplo é a 
história da reconquista de uma cidade da Andaluzia, 
onde os soldados de D. Afonso fizeram reféns mais 
de um milhar de moçárabes (cristãos ibéricos que 
viviam sob o governo muçulmano), tomando-os D. 
Afonso como escravos. Ao saber disto, São Teotónio, 
que não saía do mosteiro desde a sua fundação, 
dirigiu-se pessoalmente ao rei e exército e afirmou 
que pecavam contra o Senhor, conseguindo a 
libertação dos moçárabes escravos.

Últimos anos

Ao atingir os setenta anos – uma idade muito 
avançada para alguém no século XII – e vinte anos 
de serviço como prior, as forças de São Teotónio 
começaram a falhar. Depois de deixar o seu serviço 
pastoral, Teotónio tornou-se num eremita em 
solidão, lendo e rezando continuamente. Durante 
este período intensificou a correspondência com 
São Bernardo de Clairvaux, da Ordem de Cister, 
que enviou os seus próprios serventes a Teotónio 
quando soube da santidade deste. A 18 de Fevereiro 
de 1162, Teotónio faleceu em Coimbra, perto de 
atingir os oitenta anos de vida.
Alvo de grande veneração e admiração, muitos, 
incluindo o rei, incitaram à canonização de Teotónio. 
Assim, após passar um ano da sua morte, Teotónio 
foi tornado santo.
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LITURGIA da palavra

LEITURA I 1 Reis 17, 10-16
Leitura do Primeiro Livro dos Reis
Naqueles dias, o profeta Elias pôs-se a 
caminho e foi a Sarepta. Ao chegar às 
portas da cidade, encontrou uma viúva 
a apanhar lenha. Chamou-a e disse-lhe: 
“Por favor, traz-me uma bilha de água para 
eu beber”. Quando ela ia a buscar a água, 
Elias chamou-a e disse: “Por favor, traz-
me também um pedaço de pão”. Mas ela 
respondeu: “Tão certo como estar vivo o 
Senhor, teu Deus, eu não tenho pão cozido, 
mas somente um punhado de farinha na 
panela e um pouco de azeite na almotolia. 
Vim apanhar dois cavacos de lenha, a fim 
de preparar esse resto para mim e meu 
filho. Depois comeremos e esperaremos a 
morte”. Elias disse-lhe: “Não temas; volta e 
faz como disseste. Mas primeiro coze um 
pãozinho e traz-mo aqui. Depois prepararás 
o resto para ti e teu filho. Porque assim fala 
o Senhor, Deus de Israel: «Não se esgotará 
a panela da farinha, nem se esvaziará a 
almotolia do azeite, até ao dia em que o 
Senhor mandar chuva sobre a face da 
terra»”. A mulher foi e fez como Elias lhe 
mandara; e comeram ele, ela e seu filho. 
Desde aquele dia, nem a panela da farinha 
se esgotou, nem se esvaziou a almotolia do 
azeite, como o Senhor prometera pela boca 
de Elias.     

Salmo responsorial
Salmo 145 (146), 7.8-9a.9bc-10 
Refrão: Ó minha alma, louva o Senhor.   
 
LEITURA II Hebr 9, 24-28 
Leitura da Epístola aos Hebreus
Cristo não entrou num santuário 

“Na sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha”

itinerário ATITUDE
Celebrar na Esperança

REFLEXÃO

Chegue até Vós, Senhor, a minha oração, 
inclinai o ouvido ao meu clamor. 
Salmo 87, 3

A cultura de consumo que marca a 
nossa sociedade aponta o êxito pela 
quantidade do “ter” e não pela qualidade 
do “ser”. O crente, pelo contrário, aprende 
a dispensar esta postura, procura o 
sentido da vida no “como” e não no 
“quanto”. Esse é o caminho da santidade, 
de uma vida aberta à comunicação com 
Deus. Por isso, o santo “é alguém que 
não suporta asfixiar-se na imanência 
fechada deste mundo e, no meio dos 
seus esforços e serviços, suspira por 
Deus, sai de si erguendo louvores e 
alarga os seus confins na contemplação 
do Senhor” (Alegrai-vos e Exultai, 147). 
E jamais esquece que Deus inclina o 
seu ouvido para o clamor daqueles 
que se lhe dirigem com simplicidade e 
generosidade.

“Na sua pobreza, ofereceu tudo o que 
tinha”
O relato evangélico do Trigésimo 
Segundo Domingo (Ano B) decorre 
no templo de Jerusalém, lugar da 
celebração do culto público e solene, 
destino central das peregrinações 
judaicas.
Jesus Cristo convida os discípulos a 
contemplar o gesto de uma viúva para 
recordar o que tantas vezes lhes disse 
sobre a simplicidade e a gratuidade. 
Notemos um pormenor do texto: 
o Mestre observa o “como” e não o 
“quanto” deitavam na arca do tesouro 
do templo. A mais generosa foi a 
pobre viúva, que apenas ofereceu duas 
pequenas moedas, e não qualquer um 
dos ricos. Aquela dádiva foi a maior, 

feito por mãos humanas, figura do 
verdadeiro, mas no próprio Céu, para 
Se apresentar agora na presença de 
Deus em nosso favor. E não entrou 
para Se oferecer muitas vezes, como o 
sumo sacerdote que entra cada ano no 
Santuário, com sangue alheio; nesse 
caso, Cristo deveria ter padecido muitas 
vezes, desde o princípio do mundo. 
Mas Ele manifestou-Se uma só vez, na 
plenitude dos tempos, para destruir o 
pecado pelo sacrifício de Si mesmo. E, 
como está determinado que os homens 
morram uma só vez e a seguir haja 
o julgamento, assim também Cristo, 
depois de Se ter oferecido uma só 
vez para tomar sobre Si os pecados 
da multidão, aparecerá segunda vez, 
sem a aparência do pecado, para dar a 
salvação àqueles que O esperam.  

EVANGELHO Mc 12, 38-44  
Evangelho de Nosso Senhor Cristo 
segundo São Marcos 
Naquele tempo, Jesus ensinava a 
multidão, dizendo: “Acautelai-vos dos 
escribas, que gostam de exibir longas 
vestes, de receber cumprimentos nas 
praças, de ocupar os primeiros assentos 
nas sinagogas e os primeiros lugares 
nos banquetes. Devoram as casas das 
viúvas, com pretexto de fazerem longas 
rezas. Estes receberão uma sentença 
mais severa”. Jesus sentou-Se em 
frente da arca do tesouro a observar 
como a multidão deitava o dinheiro na 
caixa. Muitos ricos deitavam quantias 
avultadas. Veio uma pobre viúva e 
deitou duas pequenas moedas, isto 
é, um quadrante. Jesus chamou os 
discípulos e disse-lhes: “Em verdade 
vos digo: Esta pobre viúva deitou na 
caixa mais do que todos os outros. Eles 
deitaram do que lhes sobrava, mas ela, 
na sua pobreza, ofereceu tudo o que 
tinha, tudo o que possuía para viver”.  

porque “na sua pobreza, ofereceu tudo 
o que tinha”.
A pobre viúva é uma imagem de 
todas as pessoas frágeis, as que só 
têm Deus como único defensor. É 
modelo de gratuidade e generosidade. 
Uma mulher indefesa que facilmente 
pode ser abusada e explorada pelos 
poderosos. Jesus Cristo exalta-a, 
porque deu mais do que todos os 
outros, “tudo o que possuía para viver”, 
enquanto os ricos deram “quantias 
avultadas” do que lhes sobejava.
A pequena oferenda converte-se em 
grande dom aos olhos de Deus. Muitas 
vezes esquecemos que a medida de Deus 
é diferente da humana. Aprendamos 
a valorizar o “como” e não o “quanto” é 
dado por cada um. “Como são diferentes 
das nossas as balanças de Deus! Para 
Jesus não conta a quantidade de dinheiro. 
Conta, pelo contrário, quanto peso de 
vida, quanto coração encerrado, quantas 
esperanças e lágrimas há dentro daquelas 
duas moedinhas, um nada cheio de 
coração. […] A totalidade do dom. E aponta 
aquela viúva como seu ícone: também 
Ele dará tudo, toda a sua vida” (Ermes 
Ronchi).

Celebrar na esperança
A Igreja, que nasce da eucaristia, tem 
a missão de continuar o maior dom 
divino expresso na pobreza do pão e do 
vinho: o Corpo e Sangue de Jesus Cristo. 
Aprendendo com o Mestre, colocamos 
também sobre o altar a pobreza humana e 
todas as nossas imperfeições e debilidades. 
O que é dado com o coração não tem 
medida e aproxima-nos de Deus. Como 
a pobre viúva, podemos celebrar na 
esperança o pouco que temos e somos 
dado com gratidão e amor.

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

XxxiI Domingo Comum 
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CONCRETIZAÇÃO: Colocar, diante do altar, um cesto com um pão.
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“Na sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha”

Elementos 
celebrativos  
a destacar
Ser comunidade acolhedora
Apresentação dos dons
No momento da apresentação dos dons, 
sugere-se que se faça uma procissão com 
o pão, o vinho e a água, desde o meio da 
assembleia. Entretanto, pode ser lido o 
seguinte texto: 
Este Pão e este Vinho, Senhor Jesus, 
são os dons que Deus Pai coloca à nossa 
disposição para partilharmos com todos os 
nossos irmãos, para que nunca se esgote 
o alimento na panela da casa de cada um 
de nós.
Esta Água, Senhor Jesus, que nos dá a 
pureza é também o símbolo do nosso 
Baptismo. Renovai, Senhor, em cada um 
de nós, esta Missão de Ser Baptizado, 
para que renasça, na nossa Comunidade, 
a verdadeira União e Comunhão Fraterna 
entre todos.
Aceitai, Senhor, o pouco que vos damos e 
somos; e transformai-nos em Alegria, Paz 

e Esperança para todos os que precisam 
de Vós.

Ser comunidade missionária
1. Homilia
. Quem partilha o pouco que tem, jamais 
terá fome.
. Quem louva o Senhor com atitudes 
de Amor terá: justiça, liberdade, 
luz, protecção e amparo para todo o 
sempre.
. Aqueles que vivem de aparências, 
do ter muito e mesa farta, terão, 
eternamente, fome, mas aqueles que 
reconhecem o Cristo na Eucaristia 
e saciam a sua fome de amor, ao 
dar amor ao próximo, jamais terão 
fome. Jesus ofereceu-se para Ser a 
nossa Salvação... vamos viver como 
o próprio Cristo viveu: seremos o 
Sacrário Vivo do Seu Corpo, o Templo 
Sagrado!

2. Envio missionário
V. Ide, louvando o Pai em todos os que 
encontrardes.
R. Ámen.

V. Ide, falando do Filho, o Bom Pastor 
que vos reconforta no vosso íntimo.
R. Ámen.
V. Ide, o Espírito Santo em tudo e 
sempre vos ilumine.
R. Ámen.

Oração universal
Caríssimos irmãos e irmãs: oremos ao 
Senhor, que está perto de quantos O 
invocam, e imploremos a sua graça em 
favor de todas as pessoas, dizendo:

R. Senhor, nós temos confiança em 
Vós.  

1. Para que os catequistas e ministros 
do povo de Deus acolham docilmente a 
palavra da Escritura e a transmitam com 
alegria e clareza, oremos.

2. Para que o coração dos nossos 
governantes se abra mais aos apelos 
dos que sofrem e às tribulações dos 
órfãos e viúvas, oremos.

3. Para que os cristãos do mundo inteiro 
não se prendam à tradição que vem dos 
homens, mas à novidade libertadora de 
Cristo, oremos.

4. Para que a mensagem de Jesus nos 
lembre a todos que é do coração que 
nascem os vícios, os pensamentos 
impuros e os maus desejos, oremos.

5. Para que esta nossa assembleia 
dominical não se limite a ouvir a palavra 
do Evangelho, mas a ponha em prática 
com alegria, oremos.

Senhor, nosso Deus, escutai as súplicas 
que Vos dirigimos pelas necessidades de 
todos as pessoas e guardai os discípulos 
do vosso Filho em perfeita fidelidade ao 
Evangelho. Por Cristo, Senhor nosso.

R. Ámen.

Eucologia
Orações presidenciais: Orações próprias para 
o XXXII Domingo do Tempo Comum (Missal 
Romano, 426)
Prefácio e Oração Eucarística: Oração 
Eucarística V/D (Missal Romano, 1175ss)

Viver na esperança
Como exemplo de desprendimento total na 
nossa Comunidade, hoje, “Sejamos missão”, e 
demos um bocadinho mais do que já damos, 
especialmente nos nossos gestos de Amor.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Chegue até Vós, Senhor, a minha 
súplica, F. Santos
— Apresentação dos Dons: Tomai e recebei, H. 
Faria
— Comunhão: Em redor do teu altar, M. Carneiro
— Final: Deus é Pai, Deus é Amor, F. Silva
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Unidos aos Nossos Irmãos Defuntos 
contém uma celebração para cada dia 
do mês de Novembro, tendo presente as 
memórias e festas litúrgicas. Na parte 
final do livro, o autor propõe alguns 
anexos que podem ser úteis na linha de 
cultivar a oração pelos nossos irmãos 
defuntos: uma Celebração da Palavra, no 
ambiente de Adoração ao Santíssimo; 
um Terço do Rosário com os mistérios 
gloriosos; uma Via-Sacra; e orações de 
autores clássicos pelos fiéis defuntos.

* Na entrega deste cupão. Campanha válida de 1 a 8 de Novembro de 2018.

Manuel 
Morujão 
Unidos aos 
Nossos Irmãos 
Defuntos

10€
10% 
Desconto

O programa Ser Igreja entrevista, esta 
semana, D. Nuno Almeida, Bispo 
Auxiliar, sobre a dinamização dos 

grupos “Semeadores de Esperança”.

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

Sexta-feira, das 23h00 às 24h00

Braga organiza encontros de 
sacerdotes e leigos

Hi-God já tem data para a 
"Missão (im)Possível"

O Arciprestado de Braga en-
contra-se a promover uma sé-
rie de encontros mensais de 
sacerdotes e leigos. A iniciati-
va no âmbito da jornada pas-
toral "Renovação Inadiável" e 
visa a concretização de discí-
pulos missionários e comuni-
dades acolhedoras.
Os encontros são dirigidos 
aos sacerdotes, diáconos e 
leigos das paróquias do ar-
ciprestado de Braga, aos que 
participaram, no ano pastoral 
2017-2018, na formação "Li-
deranças Eclesiais" e aos par-
ticipantes na semana de refle-
xão "Renovação Inadiável". 
As reuniões irão decorrer no 
Centro Regional de Braga da 
Universidade Católica Por-
tuguesa (Campus Camões), 
nos dias 7 de Novembro, 5 de 

O evento “Hi-God — um dia 
com Deus” realiza-se no dia 
24 de Novembro, este ano 
em Vila do Conde, nas Caxi-
nas. O encontro pretende jun-
tar jovens e adultos com idade 
igual ou superior a 15 anos.
A actividade é coordenada pelo 
“Grupo Peregrinos” e este ano 
surge com o mote “Missão 
(im)Possível”. 
Os responsáveis explicaram 
que o mote deste ano pretende 
impulsionar os jovens a vive-
rem o que o Papa Francisco su-

gere: "Eu sou uma missão nesta 
terra, e para isso estou nes-
te mundo. Nisto se revela a en-
fermeira autêntica, o professor 
autêntico, o político autêntico, 
aqueles que decidiram, no mais 
íntimo do seu ser, estar com os 
outros e ser para os outros."
As inscrições já se encon-
tram abertas: até dia 18 de No-
vembro o custo é de 3,00€ ou 
4,50€, mediante a escolha de 
transportes. Depois desse dia 
e até dia 22 há um aumento de 
0,50€.

Agenda

BARCELOSXIII BARCA CELI 21H30

2
NOV

ESPAÇO VITA YOUTH AMERICA GRAND PRIX14H00

3
NOV

5
NOV

PASTORAL  UNIVERSITÁRIADE BRAGA GRUPO DE PREPARAÇÃO PARA O CRISMA18H00

Dezembro, 9 de Janeiro, 6 de 
Fevereiro, 6 de Março, 10 de 
Abril, 8 de Maio e 5 de Junho, 
sempre das 21h00 às 22h30.
A inscrição para o primeiro 
encontro deve ser feita até dia 
5 de Novembro. A formação é 
gratuita.


