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sínodo: rejeitado 
cenário de mudanças 
“espectaculares”

A hipótese de haver “mudanças 
espectaculares” na doutrina da 
Igreja sobre o matrimónio e a família 
foi afastada pelo cardeal André 
Vingt-Trois, um dos presidentes-
-delegados do Sínodo dos Bispos. 
“Se vieram a Roma com a ideia de 
que iriam regressar com mudanças 
espectaculares da doutrina da 
Igreja, vão ficar desiludidos”, disse 
o arcebispo francês aos jornalistas, 
durante a primeira conferência 
de imprensa da assembleia geral 
ordinária do Sínodo dos Bispos.

loc/mtc pede 
direitos sociais a 
toda a população

A Liga Operária Católica/Movimento 
de Trabalhadores Cristãos (LOC/MTC) 
associou-se à campanha internacional 
pelo Trabalho Digno que decorreu 
ontem pelos “direitos sociais a toda a 
população mundial”. Reivindicar um 
“Rendimento Básico Incondicional” 
através do “reconhecimento prático 
dos direitos ao trabalho e dos direitos 
sociais dos trabalhadores” e contribuir 
para o “estabelecimento de princípios 
de organização social onde cada família, 
cada pessoa, possa viver com dignidade” 
foram os objectivos da campanha.

Papa associa-se a 
jornada em defesa da 
vida na irlanda

A Irlanda celebrou o Dia pela vida 
(Day for Life) no passado Domingo,  
4 de Outubro, defendendo a dignidade 
da vida humana desde a concepção 
até a morte natural. Os prelados 
irlandeses publicaram um documento 
onde destacaram “os notáveis 
progressos médicos e tecnológicos” 
que permitem que os doentes crónicos 
recebam tratamentos salva-vidas. 
O Papa Francisco desejou que o Dia 
origine um “novo reconhecimento” 
que o direito à vida é o “fundamento 
do desenvolvimento humano integral”. 

PAPA FRANCISCO
@pontifex_pt

03 Outubro 2015
A fé não é um dom privado. A fé 
é para partilhar com alegria.

01 Outubro 2015
A nossa vida não é um vagar sem 
sentido. Temos uma meta segura: 
a casa do Pai.

D. JORGE ORTIGA
@djorgeortiga

29 Setembro 2015
Que S. Miguel, anjo de Portugal, 
continue a proteger e a velar pela 
nossa grande nação.

 

IGREJA UNIVERSAL

Neste Domingo, iniciou-se um Sínodo 
que – da forma como foi pensado e 
desejado pelo Papa Francisco – se 
assemelha muito a um Concílio: duas 
sessões-assembleias à distância de 
um ano, dedicadas ao mesmo tema 
da família, amplo envolvimento das 
Igrejas locais, discussão aberta ao nível 
de teólogos e de pastores, parrésia no 
debate desejada e favorecida pelas 
modalidades de trabalho...

Assim, o Sínodo apresenta-se, apesar de 
todas as inevitáveis pressões mediáticas, 
essencialmente como evento eclesial, 
colocado sob o primado do Evangelho 
e guiado pelo Espírito Santo, invocado 
na liturgia que abre não só os trabalhos 
da assembleia, mas, antes ainda, 
os corações e as mentes dos Padres 
sinodais. É ao Espírito que a Igreja 
inteira é chamada a tornar-se dócil, e 
é para tentar “escutar o que o Espírito 
diz à Igreja” que os bispos se reuniram 
em torno do bispo de Roma, o servidor 
da comunhão, o sucessor de Pedro, 
“servo dos servos de Deus”. Escutar a 
voz do Espírito que ressoa ainda hoje 
é, então, a principal razão dessa cúpula 
celebrada numa temporada marcada 
por uma mudança antropológica rápida 
e complexa, inesperada até por aquela 
Igreja que, há 50 anos, terminava 

o longo, cansativo, mas fervoroso e 
fecundo trabalho do Concílio Vaticano II, 
um trabalho de “actualização” e de 
reforma de si mesma, da sua vida no 
mundo e do seu ensinamento doutrinal 
e moral.

Os Padres sinodais deveriam fazer 
com que conflua no Sínodo o seu 
pensamento de bispos e de pastores, 
mas, justamente para isso, também ser 
o eco dos trabalhos e da fermentação 
suscitados nas Igrejas locais, no povo 
de Deus, através da palavra dada aos 
fiéis leigos, a homens e mulheres que 
quotidianamente tecem a trama do 
seguimento de Jesus nas estradas 
do mundo. Na Itália, esse trabalho 
preparatório pareceu ser menos 
convicto e generalizado do que o 
realizado em outras áreas geográficas 
e culturais até mesmo não muito 
distantes do nosso país – pense-se na 
França, na Alemanha, na Bélgica... –, 
mas o apelo premente do papa visava 
justamente fazer com que os bispos 
que participariam do Sínodo fossem 
capazes de tornar eloquentes diante 
do Evangelho as diversas situações 
vividas concreta e quotidianamente por 
pessoas que conhecem as alegrias, as 
promessas, mas também os fracassos e 
os sofrimentos da família.

O ponto decisivo é este: narrar a 
imutável boa notícia da mensagem 
cristã com palavras, gestos, atitudes, 
isto é, com uma “linguagem” capaz de 
falar ao coração e à mente dos homens 

e das mulheres de hoje, de reaquecer 
esses corações e de esclarecer essas 
mentes.

É preciso olhar para as pessoas com 
o olhar que Jesus tinha, Ele que 
se interessava primeiro pelo seu 
sofrimento e, depois, chamando o 
pecado pelo nome, anunciava ao 
pecador o perdão e a misericórdia de 
Deus, daquele “Pai seu” que não quer a 
condenação do pecador, mas sim que 
este se converta e viva em plenitude.

Haverá tempo nestas três semanas 
de trabalhos sinodais para entrar 
novamente no mérito das questões 
tratadas. Hoje, parece-me bastante 
decisivo insistir no método: o Sínodo 
não é um parlamento, nem um 
congresso científico, nem uma 
assembleia de partido. Em vez disso, 
é um evento eclesial, onde os bispos, 
cum Petro et sub Petro, exercem 
colegialmente o seu ministério a 
serviço da comunhão eclesial, onde 
explicitam o cuidado das pessoas que 
lhes foram confiadas e assumem a 
“corrida da Palavra”, do anúncio do 
Evangelho a toda criatura.

Para reiterar o que já foi fixado no 
Código de Direito Canónico, não 
há a necessidade de um Sínodo: 
o Sínodo serve para que nos 
conscencializemos juntos – bispos 
e povo de Deus – que, como dizia 
o Papa João XXIII falando do 
Concílio, “não é o Evangelho 
que muda, somos nós que o 

um sínodo conciliar 
entendemos melhor”. Portanto, trata-
-se não de contradizer a palavra de 
Deus sobre o matrimónio e sobre a 
radicalidade exigida a cada discípulo 
seu, mas de afirmar a misericórdia e o 
perdão de Deus que quer reinar quando 
a lei foi rompida, lá onde quem pecou 
está consciente da responsabilidade, 
do amor autêntico, da reciprocidade 
do dom, das exigências do seguimento 
cristão.

Como não desejar que, em certos 
casos, nos quais os juízes são a 
Igreja e a consciência das pessoas 
envolvidas, se encontrem modalidades 
para garantir uma vida eclesial plena, 

na qual os sacramentos 
sejam um autêntico 

bálsamo para as 
feridas, viático 
rumo ao reino de 
Deus, penhor de 
um novo céu e 
de uma nova 

terra?

enzo bianchi
prior do mosteiro de bose
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A
mália (nome fictício) é 
amante do mar. Gosta de 
“ouvir o som da água a bater 
na areia” e “ver as ondas 
a rebentarem nas rochas”. 
Recorda-se bem daquele dia 

na praia. Numa pedra, escreveu aquilo 
que queria que o mar levasse. Atirou-a 
para bem longe. Com ela foram 
os medos, os receios, tudo aquilo 
que a sua vida tinha de negativo. 
Esse dia marcou-a. Tal como ela, 
outras mulheres vítimas de violência 
doméstica experimentaram a mesma 
sensação. Foi a actividade do projecto 
CarryOn que mais gostou.

A natureza libertadora
Hoje, depois de ter participado no 
projecto, Amália sente-se “mais 
autónoma”: “Eu vi o meu antes e 
o meu depois, e antes sentia que 
estava presa por alguma coisa, por 
alguém, pela minha vida, ou até 
mesmo eu, se calhar”. Agora, diz que 
já consegue relaxar e “andar mais 
calma”. O contacto com a natureza foi 
determinante neste processo.  

A psicóloga Joana Antunes, técnica 
do projecto, salienta que mal as 
participantes começam a primeira 
actividade, é notório o sentimento de 
“liberdade” e o “à vontade” criado pela 
envolvente da natureza.

É no contacto com o meio ambiente 
que são trabalhadas algumas 
competências com as mulheres 
vítimas de violência doméstica, como 
o fortalecimento da auto-estima e a 
valorização e capacitação pessoais. 
Sobretudo, acrescenta Joana, 
procuram “devolver-lhes a voz”.

Matilde (nome fictício), que tal como 
Amália participou na primeira edição 
do projecto, sublinha a importância 
das vítimas quebrarem o silêncio: 
“As mulheres não se podem calar, 
que digam o que pensam! Não 
ganhamos nada com isso, com 
sofrer para nós próprias. Elas que 
falem, que procurem ajuda”. Afinal, 
segundo dados da Direção Geral de 
Administração Interna, só em 2014 
foram registadas 27.317 participações 
às autoridades por violência 
doméstica.

A natureza
pelo bem-estar
das vítimas
de violência
Doméstica
“Todo o universo material é uma 
linguagem do amor de Deus, do seu 
carinho sem medida por nós. O solo, a 
água, as montanhas: tudo é carícia de 
Deus”. Laudato si’

Equipa Carry On
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CarryOn: À descoberta  
das “mais-valias da natureza”
O projecto CarryOn alia a ecologia 
à psicologia e pretende, também, 
segundo a bióloga e coordenadora do 
projecto, Ana Silva, que as mulheres 
“a pouco e pouco possam descobrir as 
mais-valias da natureza”.

Ana Silva acredita no potencial da 
educação ambiental como “agente de 
intervenção e transformação social”. 
Remete para 2005 o “boom” que veio 
salientar a importância dos “serviços 
de ecossistemas” para o bem-estar 
humano. A partir daí, explica, foram 
surgindo estudos que abordavam esta 
questão, nomeadamente a relação 
com o “envelhecimento activo” e 
com “públicos com depressão”. Por 
isso, apesar de este ser um projecto 
inovador, frisa: “a questão dos efeitos 
positivos da natureza já vem a ser 
estudada há mais tempo”.

Juntamente com a bióloga Flávia 
Alves, idealizou o projecto com a 
ambição de “integrar os benefícios do 
contacto com a natureza para o bem- 
-estar de públicos sensíveis”. As vítimas 
de violência doméstica pareceram-lhes 
o público-alvo indicado.

A bióloga frisa ainda que o projecto 
não pretende ser um “apoio directo” 
às vítimas, mas sim um complemento, 
“um extra àquilo que elas já têm nas 
entidades de origem”.  E Ana Silva 
acrescenta: “É por isso que nós não 
abordamos a vitimação. Nós realmente 
só abordamos a questão do bem- 
-estar”.

O projecto conta com a participação 
de 100 mulheres, divididas em quatro 
grupos. Dois deles já terminaram a 
experiência CarryOn. Os outros dois 

estão agora a vivê-la. Cada grupo 
participa em seis dias completos de 
actividades, que se desenrolam de 15 
em 15 dias.

Do mundo natural para o mundo real
Amália relata uma das actividades 
que experienciou. Com o recurso a 
um binóculo, cada mulher lançava 
palpites sobre o que via. “É uma 
bandeira, é uma bóia, é isto, é 
aquilo”, replica. Amália explica 
que o passo seguinte da actividade 
era utilizar um segundo binóculo, 
com um alcance maior, e descrever 
novamente o que viam. Depois, com 
um terceiro, o exercício repetia-se. 
Neste último já houve consenso. 
“Era uma bóia com uma bandeirinha 
amarela”.

Com este exercício, Amália percebeu 
que as pessoas podem ter visões 
diferentes sobre um problema ou 
situação e no final alcançarem um 
consenso. E remata: “Eu posso ver as 
coisas de uma maneira, mas o meu 
filho, o meu marido, ou a minha filha, 
já podem ver de outra forma, e se 
realmente há ali duas opiniões, então 
vamos discuti-las para tentar chegar 
a um acordo e ver qual é a forma mais 
adequada”.

Flávia explica que em cada actividade 
é feita uma analogia directa entre 
o “mundo natural” e “alguma 
problemática da vida das pessoas”. 
A analogia da árvore reflecte na 
perfeição aquilo que pretendem. 
Mostram às senhoras uma semente, 
que vai dar origem a uma árvore 
“enorme, fantástica”. O objectivo 
é interiorizarem que também elas 
possuem a força e “os recursos 

energéticos” para se transformarem 
“numa grande árvore”.

Natureza: palco de actividades
Cada uma das seis actividades está 
associada a uma dimensão, que lança 
o mote para o trabalho a desenvolver 
em cada dia. Desde a dimensão 
social à dimensão física, passando 
pela afectivo-emocional, espiritual, 
cognitiva e cultural, nenhuma fica de 
parte. Flávia revela que a definição das 
dimensões foi inspirada nas áreas de 
desenvolvimento do escutismo.

Os dias são todos estruturados de 
maneira semelhante, de forma a que as 
participantes encontrem “estabilidade, 
à vontade e confiança, por já saberem 
como é que as coisas se processam”, 
assume a coordenadora. Em cada dia 
existem momentos de actividade física 
e de actividades lúdicas, com um cariz 
pedagógico e associado à dimensão a 
trabalhar naquele dia, e, no final do 
dia, um momento de reflexão, com 
partilha de opiniões.

Workshops sobre plantas aromáticas 
e medicinais, que incluem receitas 
de culinária e de cosmética, sessões 
de relaxamento, de aprendizagem 
de auto-massagem, ginástica, ioga, 
dança, exploração da natureza, pintura 
e outros trabalhos manuais são 
exemplos de actividades.

Alguns dos exercícios de auto- 
-massagem e relaxamento são 
repetidos ao longo dos dias, “para que 
as mulheres possam fixar e depois 
aplicar isso no dia-a-dia”, explica Ana. 
Matilde tem feito os exercícios em 
casa. “Tem-me ajudado muito”, revela.

Ana conta, ainda, que ao longo das 
actividades são exploradas formas de 

relacionamento com a natureza “para 
se em algum momento stressante 
precisarem de sair de casa e ir para 
algum parque urbano ou jardim, 
saberem coisas que podem fazer para 
relaxar e encontrarem o seu momento 
de bem-estar, mesmo no meio da 
confusão”.

A orientar cada actividade no 
terreno está sempre um biólogo e um 
psicólogo. Flávia salienta a “troca de 
saberes” entre os colegas das duas 
áreas. Foi necessária uma “formação 
interna”, para que pudessem partilhar 
conhecimentos e caminhar para um 
objectivo comum.

Viver e conviver com o problema
A vinculação entre mãe e filho é 
também trabalhada durante as 
actividades. A coordenadora explica 
que, ao longo do projecto, mãe e filho 
participam juntos em actividades, algo 
que nem sempre acontece no dia-a-dia 
das famílias. Para a coordenadora, isto 
serve para “desconstruir aquela ideia 
formal que às vezes existe do que é 
uma relação mãe-filho e levarem para 
um lado mais lúdico”.

Os jogos que experimentam e 
aprendem podem depois ser replicados 
em casa. A ganhar, garante Ana, fica 
a “coesão familiar”, que por sua vez 
ajudará a “ultrapassar algum momento 
mais difícil”. Os filhos de Matilde 
”adoraram” participar no projecto. É 
a mãe que o assegura: “Riam-se tanto! 
Davam cada gargalhada”.

Sobre o contacto com as mulheres no 
terreno, Flávia não hesita em dizer 
que “é um prazer”. “Muitas vezes nós 
aprendemos muito mais com elas, 
mesmo com as histórias de vida, e é 

“Nós não abordamos a vitimação.  
Nós realmente só abordamos  
a questão do bem-estar”
Ana Silva, coordenadora do projecto
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fantástico ver os sorrisos delas”, refere.

A partilha de experiências entre 
pessoas com problemas semelhantes 
é algo que Amália encara como 
uma mais-valia. Aprendeu com os 
testemunhos das colegas, porque 
“no fundo são situações diferentes e 
aprende-se sempre pela forma como 
as pessoas encaram os problemas e 
agem”.

Apesar de o projecto não se debruçar 
sobre a vitimação, a coordenadora 
confessa que o tema acaba por vir 
ao de cima, “porque elas sentem 
necessidade de partilha, e a 
natureza fomenta isso mesmo”. 
Flávia acrescenta que à medida que 
as senhoras vão ganhando mais 
confiança, acabam por querer contar 
mais coisas sobre a vida delas. “Nós 
recebemos isso de forma natural”, 
refere a bióloga.

Em busca do “natural.mente.felizes”
Quando a instituição a que Amália 
estava ligada lhe propôs participar no 
projecto, ela nem pensou duas vezes. 
O contacto com a natureza aliciou-a. 
Além disso, diz, “estava a precisar 
bastante de relaxar, de fugir um 
bocadinho da rotina e tentar encontrar 
alguma paz, algum sossego”.

“O certo é que eu saía de manhã 
muito cedo de casa e esquecia-me 
completamente da minha vida. Eu não 
sabia onde é que vivia, não sabia com 
quem estava. Eu sabia que tinha o meu 
filho comigo e estava bem, estava feliz, 
estava em paz, aquele dia para mim 
era como se Deus estivesse comigo, 
naquele dia sentia mesmo a presença 
Dele ao meu lado”, descreve Amália.

Hoje, quando quer “relaxar 5 minutos” 
já consegue. E refere que é mesmo 
esse o impacto que a participação no 
projecto teve na sua vida, o facto de 
“ter mais calma”, e “mais tempo para 
pensar sobre aquilo que vai fazer”. 
Aprendeu também a falar mais baixo, 

porque dantes por qualquer motivo 
irritava-se, ficava nervosa e alteava a 
voz. Agora, conta, quando ouve alguém 
a falar mais alto ao seu lado pensa: 
“Meu Deus, baixa-me um bocadinho o 
tom”.

Já Matilde não saía de casa. Tinha 
“muitas depressões” e “chorava 
muito”. Estava a ter acompanhamento 
psicológico, mas foi a participação no 
projecto que lhe trouxe “coragem”, e 
o contacto com a natureza continua 
a dar-lhe “força”. Conversar, falar, 
desabafar, “não guardar as coisas” 
para si foi um grande apoio. Hoje 
em dia, sai muito mais vezes de casa. 
“Mudou muito a minha vida, vocês não 
imaginam”, desabafa.

Amália garante que a participação 
no projecto a fez encarar a natureza 
de maneira diferente: “Eu já via o 
ambiente de uma boa maneira, agora 
vejo de uma maneira muito boa”. 
Explica que hoje já nem calca as 
pedras na praia com receio de matar 
algum “bichinho” que esteja por baixo, 
igual aos que lhe apresentaram numa 
actividade com os biólogos. E remata: 
“Às vezes nem toda a gente consegue 
admirar o tamanho da natureza que 
Deus pôs no mundo”.

A psicóloga Joana salienta os “efeitos 
positivos” do meio ambiente, tanto a 
nível da “minimização do stress” como 
na “promoção de emoções positivas”. 
E deixa o alerta: “É importante 
aproveitarmos um bem que é gratuito 
e rentabilizarmos o nosso dia-a-dia à 
volta da natureza. É tão simples e tão 
importante!”. O fundamental, diz o 
slogan do projecto, é que as mulheres 
sejam “natural.mente.felizes”.
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LEITURA I Sab 7, 7-11
Leitura do Livro da Sabedoria

Orei e foi-me dada a prudência; implorei e veio 
a mim o espírito de sabedoria. Preferi-a aos 
ceptros e aos tronos e, em sua comparação, 
considerei a riqueza como nada. Não a equiparei 
à pedra mais preciosa, pois todo o ouro, à 
vista dela, não passa de um pouco de areia e, 
comparada com ela, a prata é considera¬da como 
lodo. Amei-a mais do que a saúde e a beleza e 
decidi tê-la como luz, porque o seu brilho jamais 
se extingue. Com ela me vieram todos os bens e, 
pelas suas mãos, riquezas inume¬ráveis.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 89 (90)
Refrão: Saciai-nos, Senhor, com a vossa 
bondade e exultaremos de alegria.

 

 

LEITURA II Hebr 4, 12-13
Leitura da Epístola aos Hebreus

A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que 
uma espada de dois gumes: ela penetra até ao ponto 
de divisão da alma e do espírito, das articulações 
e medulas, e é capaz de discernir os pensamentos 
e intenções do coração. Não há criatura que possa 
fugir à sua presença: tudo está patente e descoberto 
a seus olhos. É a ela que devemos prestar contas.

EVANGELHO Mc 10, 17-27
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Marcos

Naquele tempo, ia Jesus pôr-Se a caminho, quando 
um homem se aproximou correndo, ajoelhou 
diante d’Ele e perguntou-Lhe: “Bom Mestre, que 
hei-de fazer para alcançar a vida eterna?”. Jesus 
respondeu: “Porque Me chamas bom? Ninguém é 
bom senão Deus. Tu sabes os mandamentos: ‘Não 

mates; não cometas adultério; não roubes; não 
levantes falso testemunho; não cometas fraudes; 
honra pai e mãe’”. O homem disse a Jesus: “Mestre, 
tudo isso tenho eu cumprido desde a juventude”. 
Jesus olhou para ele com simpatia e respondeu: 
“Falta-te uma coisa: vai vender o que tens, dá o 
dinheiro aos pobres e terás um tesouro no Céu. 
Depois, vem e segue-Me”. Ouvindo estas palavras, 
anuviou-se-lhe o semblante e retirou-se pesaroso, 
porque era muito rico. Então Jesus, olhando à sua 
volta, disse aos discípulos: “Como será difícil para 
os que têm riquezas entrar no reino de Deus!”. Os 
discípulos ficaram admirados com estas palavras. 
Mas Jesus afirmou-lhes de novo: “Meus filhos, 
como é difícil entrar no reino de Deus! É mais 
fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha 
do que um rico entrar no reino de Deus”. Eles 
admiraram-se ainda mais e diziam uns aos outros: 
“Quem pode então salvar-se?”. Fitando neles os 
olhos, Jesus respondeu: “Aos homens é impossível, 
mas não a Deus, porque a Deus tudo é possível”.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Jesus é a Palavra de Deus Pai, Az. Oliveira (NRMS 131) 
— kyrie: J. Santos (IC, 21; NRMS 50-51)
— Santo: III - H. Faria (IC, p. 56; NRMS 103-104)
— Cordeiro de Deus: M. Simões (IC, p. 61; NRMS 50-51) 
— Comunhão: Vai vender o que tens, A. Cartageno (CEC II, p. 128) 
— Final: Ao Senhor do Universo, F. Silva (IC, p. 353 / NRMS 8-II)

LITURGIA da palavra

xXViIi domingo
comum b

“A PALAVRA DE DEUS  
É VIVA E EFICAZ”

Eucologia
Orações próprias da Missa do Domingo XXVIII do Tempo 
Comum (Missal Romano, p. 422).
Prefácio dos Domingos do Tempo Comum X (Missal Romano, 
p. 485).
Oração Eucarística III (Missal Romano, pp. 529ss).

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES
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No vigésimo oitavo Domingo (Ano B), o 
evangelho oferece-nos um diálogo de Jesus 
Cristo com um homem faminto por alcançar a 
vida eterna. Ocasião para Jesus Cristo recordar 
as condições para o seguir. Ocasião para lançar 
um  alerta sobre os perigos das riquezas que 
obstruem o coração e ensombram o olhar 
(evangelho). O apelo a vender tudo para dar 
aos pobres pode-nos parecer demasiado 
radical, pelo que somos livres de rejeitar tal 
palavra “viva e eficaz” (segunda leitura)… Mas 
se temos fé, saberemos implorar a sabedoria 
(primeira leitura), sentiremos fome da bondade 
divina (salmo): só Deus nos pode saciar com o 
essencial, com a sabedoria de coração, e, assim, 
exultarmos de alegria.

“O seu brilho jamais se extingue”
O livro da Sabedoria recebe esse nome, 
precisamente, por se tratar de uma ponte entre 
as propostas do mundo helénico (influência 
grega) e as provenientes do judaísmo. Os 
gregos propõem um “amor” ao conhecimento, 
à reflexão, à compreensão da natureza, 
à meditação sobre os comportamentos 
humanos. São os pais da “filosofia”, que se 
expande na ética, na política, na metafísica, na 
epistemologia. O judaísmo não é alheio a essa 
reflexão e a esse “amor” ao conhecimento, mas 
concebe-os a partir da relação com o Deus da 
Aliança que acompanha o povo no desenrolar 
da história. São duas formas diferentes, 
necessárias e não excludentes, de aproximação 
à verdade.
O poema proposto para primeira leitura 
(provavelmente, escrito no primeiro século 
antes de Cristo) identifica a aproximação à 
verdade com a “prudência”, que podemos 

traduzir também como “sensatez”, “bom senso”; 
mas sempre em união com a fé (oração), pois 
não é uma conquista humana, mas dom de 
Deus.
Qualquer pessoa que vive com critério sabe 
que o poder (“ceptros e tronos”) é passageiro e 
passível de atraiçoar o sentido da vida; tal como 
as riquezas (pedras preciosas, ouro e prata) 
e a beleza. Surpreende o facto de colocar a 
sabedoria até acima da saúde!
A sabedoria é superior aos bens da terra, é 
superior às coisas preciosas e desejadas pelos 
humanos (poder, riqueza, saúde, beleza). 
Todos esses bens comparados com a sabedoria 
tornam-se insignificantes (nada, pouco de areia, 
lodo). A sabedoria vale mais do que a luz para 
a visão, porque os olhos iluminados guiam 
apenas os passos, enquanto que a sabedoria 
guia a totalidade da vida: “o seu brilho jamais se 
extingue”.

O que pedimos na oração? Importa reflectir 
sobre o ponto de partida que assumimos 
na hora de focalizar a nossa vida (cristã): 
partimos do “comum”, daquilo que é preferido 
pela maioria da sociedade, ou partimos da 
palavra de Deus (Evangelho)? Para o cristão, 
a chave de leitura da vida e os critérios para 
o discernimento estão na palavra de Deus. 
Uma palavra que é “viva e eficaz”, quando 
permitimos que ela penetre a nossa inteligência 
e coração, pois não se trata de uma teoria, de 
uma vago pensamento ou sentimento, mas 
de uma intervenção directa no agir, no estilo 
de vida. A palavra de Deus é a sabedoria mais 
valiosa do que qualquer outro bem!

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

Reflexão

elemento celebrativo a destacar

Para nos enriquecer, Cristo entrega-se continuamente por nós, 
pelo que vamos valorizar o momento da apresentação dos 
dons, através da seguinte admonição, da procissão dos dons, da 
incensação e do canto.
“Jesus tomou o pão e o vinho em suas mãos: na apresentação 
dos dons, também nós tomamos o pão e o vinho, colocando-
-os sobre o altar, com todo o seu valor e significado espiritual. 
Juntamente com estas oferendas, podem ser apresentadas 
ofertas em dinheiro ou outras para os pobres ou para o serviço 
da comunidade cristã. Durante a procissão dos dons até ao altar, 
que devem ser apresentados pelos fiéis, pode ser entoado um 
cântico apropriado. Depois de colocados os dons sobre o altar, 
o celebrante pode incensar os dons, a cruz, o altar. Também 
podem ser incensados o presidente e a assembleia, como 
presença viva de Deus. Por fim, o sacerdote lava as mãos, como 
expressão do desejo de purificação interior, para apresentar 
dignamente este santo sacrifício”.

missão
A Palavra de Deus confia-nos sempre uma missão. Por 
isso, somos interpelados, durante esta semana, a partilhar 
bons conselhos com as pessoas que nos são próximas, 
levando-lhes uma frase da Palavra de Deus, que escutamos 
na Eucaristia, ou uma ajuda material, em casos de 
necessidade.

TEMA: “Dar bom conselho”.

CONCRETIZAÇÃO: Visualmente, vamos sublinhar esta 
abertura à riqueza que a Sabedoria de Deus é para nós, 
colocando um baú com a Bíblia no interior; este, por 
sua vez, será envolvido por um círculo de verdes com 
pequenas flores brancas, evidenciando a comunidade 
cristã que se reúne para acolher a Sabedoria, através da 
escuta atenta da Palavra de Deus.

itinerário 
simbólico

Oração Universal
 
Caríssimos irmãos e irmãs:
Só Deus é bom e só Ele pode converter os corações. Peçamos- 
-Lhe por nós mesmos, pela Igreja e por todas as pessoas da terra, 
dizendo, humildemente: 

R. Deus omnipotente, vinde em nosso auxílio.

1. Para que a Igreja, suas comunidades e movimentos, dêem 
testemunho do Senhor que Se fez pobre e encontrem n’Ele a única 
riqueza, oremos.

2. Para que todos os cristãos rezem e implorem pelo Sínodo 
extraordinário sobre a Família, que está a decorrer em Roma,  
e continuem a confiar na Sabedoria divina, oremos.

3. Para que surjam muitos homens e mulheres que atribuam um 
papel secundário à riqueza e se deixem apaixonar pela pobreza 
evangélica, oremos.

4. Para que Deus faça com que muitos jovens deixem pais, 
irmãos, terras e tudo o mais, por causa de Jesus e do Evangelho, 
fazendo uma opção de vida consagrada, sacerdotal, religiosa ou 
missionária, oremos.

5. Para que os cristãos acreditem na palavra de Deus, experimentem 
que ela é viva e eficaz e a ponham em prática nas suas vidas e na missão 
que lhes é confiada neste ano pastoral, oremos.

6. Para que os membros da nossa assembleia acreditem que a Deus 
tudo é possível, e que Ele é o nosso Pai, que está nos céus, oremos.

Deus, Pai de toda a humanidade, que nos chamais a seguir o vosso 
Filho, fazei que os nossos corações se disponham a ouvir a sua voz e 
se coloquem ao serviço do seu reino.
Por Cristo, Senhor nosso.

Por Cristo Senhor nosso.

admonição final

A riqueza da Sabedoria de Deus que acolhemos no nosso coração, 
durante esta celebração comunitária, deve gerar em nós um espírito 
de partilha, pois a fé que celebramos tem de ser anunciada nas 
obras de caridade. Ousemos viver a partilha como prolongamento 
da Eucaristia no dia-a-dia e como estilo de vida.

bÊnção e envio

Oração de bênção sobre o povo 20 (Missal Romano, p. 573).
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Director: Damião A. Gonçalves Pereira
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nomeações eclesiásticas
Dom Jorge Ferreira da Costa Ortiga, 
por mercê de Deus e da Santa Sé, 
Arcebispo de Braga e Primaz das 
Espanhas;

Perante novas necessidades pastorais 
e procurando responder às suas 
exigências, procedo às seguintes 
nomeações:

– Padre Fernando Eurico Lages da 
Silva, dispensado da paroquialidade 
de Divino Salvador de Fontarcada e 

São Tiago de Oliveira, Arciprestado de 
Póvoa de Lanhoso e nomeado Pároco 
de São Julião de Tabuaças e São 
Martinho de Soengas, Arciprestado de 
Vieira do Minho.

– Padre Salvador de Vasconcelos 
Mota, dispensado da paroquialidade 
de São Julião de Tabuaças e São 
Martinho de Soengas, Arciprestado de 
Vieira do Minho e nomeado Pároco de 
Divino Salvador de Fontarcada e São 

AGENDA

FICHA TÉCNICA

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

08.10.2015

APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
“IDEIAS FUNDAMENTAIS”

21h30 / Seminário do Vilar (Porto)

O programa Ser Igreja entrevista, esta semana,  
o Cónego José Paulo Abreu e Arnaldo Vareiro.

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

12.10.2015

WORKSHOP “PARA QUE SERVE 
O DIREITO DE AUTOR?

14h30 / Biblioteca Lúcio Craveiro 
da Silva

10% *
Desconto

     Livraria Diário do Minho

* Na entrega deste cupão. Campanha válida de 08 a 15 de Outubro de 2015.

€
PVP

12,90
A procura do mistério de Deus, o ateísmo, a 
relação entre as ciências e as religiões, as novas 
espiritualidades (desvinculadas das instituições 
religiosas) e a superação da leitura fundamentalista da 
Bíblia são alguns dos temas desenvolvidos neste livro,  
que destaca também o ministério de Papa Francisco 
através de um capítulo que lhe é inteiramente 
dedicado. Joaquim Carreira das Neves foi ordenado 
sacerdote em 1958, é padre franciscano, teólogo e 
professor de Teologia Bíblica. 

carreira 
das neves

saudades 
de deus

Tiago de Oliveira, Arciprestado de 
Póvoa de Lanhoso, em acumulação 
com Santa Maria de Rendufinho e 
Santo André de Frades, do mesmo 
Arciprestado de Póvoa de Lanhoso. 

Braga e Cúria Arquiepiscopal,  
8 de Outubro de 2015

† Jorge Ferreira da Costa Ortiga,  
Arcebispo Primaz

10.10.2015

I SIMPÓSIO LIBERDADE 
RELIGIOSA

16h00 / Auditório Vita


