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religiosos correram 
pela "paz e democracia" 
na venezuela

Dois religiosos da Congregação 
Missionária Verbum Dei participaram 
na corrida de São Silvestre Vallecana, 
em Madrid, no passado Domingo, para 
“denunciar o abandono” da Venezuela, 
em nome da “paz e democracia” no país. 
Com o lema “Corremos por Venezuela”, 
os Missionários Verbum Dei explicam 
que esta consistiu numa das iniciativas 
da fraternidade para “ajudar” o país. A 
congregação está presente na Venezuela 
há mais de 40 anos, com 15 missionários 
e dois casais que aí desenvolvem a sua 
actividade pastoral.

atentado contra igreja 
no egipto provoca pelo 
menos dez mortos

Pelo menos dez pessoas morreram 
num atentado na passada Sexta-feira 
na igreja de Mar Mina, no Sul do Cairo. 
Entre os mortos encontram-se oito 
civis cristãos, dois polícias e o atacante. 
Resultaram ainda cinco feridos, dois dos 
quais encontram-se em estado grave.  
A Igreja Copta Ortodoxa prepara- 
-se para celebrar o ano novo e o 
Natal a 7 de Janeiro, de acordo com 
o respectivo calendário. Os cristãos 
egípcios, conhecidos como coptas, são 
a maior comunidade cristã do mundo 
árabe — cerca de 10% da população. 

papa pede solidariedade 
com migrantes no 
primeiro ângelus do ano

No primeiro Ângelus de 2018, dia 1 de 
Janeiro, o Papa Francisco lembrou o Dia 
Mundial da Paz pedindo solidariedade 
para com os migrantes e refugiados. 
“Não apaguemos a esperança no 
seu coração, não sufoquemos as 
suas expectativas de paz”, apelou. O 
Santo Padre clamou ainda por uma 
Igreja “humilde, pobre de coisas e 
rica de amor”. “Que o Senhor nos 
permita trabalhar neste ano novo com 
generosidade, para realizar um mundo 
mais solidário e acolhedor”, referiu, 
convidando a rezar por essa intenção.

DR dr

PAPA FRANCISCO
@pontifex_pt

29 de Dezembro de 2017
A modéstia é uma virtude essencial 
para quem deseja ser como Jesus, 
manso e humilde de coração.

28 de Dezembro de 2017
Rezemos hoje pelas crianças 
impedidas de nascer, que choram 
por causa da fome, que não têm nas 
mãos brinquedos, mas armas.

D. JORGE ORTIGA
@djorgeortiga

02 de Janeiro de 2018
Não é testemunha quem quer, 
mas somente quem fala com 
conhecimento de causa.
(André Louf)

amr abdallah dalsh I  reuters 

IGREJA UNIVERSAL

Face ao actual aumento da 
longevidade e do envelhecimento 
populacional, importa referir, antes 
de mais, que terão que ser vastos os 
reptos propostos às famílias e a todos 
os indivíduos em particular – de 
modo a que ninguém se esqueça dos 
nossos idosos.
Numa altura em que cada vez mais 
nos deparamos com as alterações 
vastas na estrutura demográfica, 
viver hoje em dia num contexto 
familiar onde se cruzam quatro ou 
cinco gerações é um fenómeno social 
cada vez mais escasso. Apesar de as 
gerações mais velhas falecerem cada 
vez mais tarde, isso acontece, por 
norma, ainda antes do nascimento 

dos mais novos – fruto das baixas 
taxas de natalidade. E, apesar 
deste prodígio, continua a ser de 
importante relevância aprofundar 
o conhecimento dos sistemas 
familiares multigeracionais, uma 
vez que, fruto da crise económica 
dos últimos anos, as redes 
familiares tendem a ser um suporte 
fundamental para a diminuta porção 
de avós e netos que se cruzam.

Isolamento social dos idosos: a importância da convivência intergeracional
ao longo das gerações. Importa, 
assim, cada vez mais, a necessidade 
de tratar este tema e reconhecer 
a importância destas relações 
como forma de se encontrarem 
respostas a certas patologias sociais 
provocadas pelo envelhecimento, 
mas, sobretudo, pelas mudanças nas 
estruturas familiares. Desta feita, o 
diálogo entre gerações – familiares 
ou não – contribui para uma nova 

em prática – talvez mesmo como 
uma Política Social pensada em 
torno do envelhecimento activo 
– de modo a suplantar as cada 
vez maiores barreiras existentes 
na sociedade. No caso concreto 
de Portugal, constata-se que este 
ainda não é um assunto de maior 
visibilidade. Contudo, são de 
louvar os últimos investimentos 
e as últimas intervenções 
neste campo. Além dos parcos 
programas intergeracionais que 
se vão desenvolvendo, ao nível 
institucional local destaca-se 
dos demais a Fundação Calouste 
Gulbenkian, designadamente 
através do Programa de 
Desenvolvimento Humano 
– assente em três pilares 
fundamentais – tendo como missão 
a tentativa de redução da exclusão 
social, tornando a sociedade mais 
equitativa e coesa. Desenvolvido 
para ser um agente de mudança, 
na aposta da inovação social, na 
criação de oportunidades e na 
antecipação de problemas chave, 
incentiva e facilita a inclusão 
dos grupos mais vulneráveis da 
população, como são os idosos.
Para terminar, de referir que “toda a 
experiência do mundo está espelhada 
nos lindos cabelos brancos dos 
nossos avós!”.

consciência comunitária, na medida 
em que se desenvolvem relações 
interpessoais, novas vivências e 
diversos modos de pensar, agir e 
sentir. Surgem como uma tremenda 
importância, dado que renovam 
opiniões e visões acerca do mundo e 
das pessoas. É, portanto, de extrema 
importância que estas relações sejam 
pensadas, fundamentadas e postas 

joão quaresma
gerontólogo

Dado que os valores familiares se 
alteraram, impera a necessidade de 
fomentar a importância das relações 
intergeracionais, gratificando a figura 
do idoso, de modo a potencializar e 
cimentar esse estatuto, uma vez que 
são os avós os grandes educadores da 
actualidade. São eles os reservatórios 
da família, e quem assegura a 
continuidade da história da família 
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A vida, na multiplicidade das 
suas manifestações, é bela de ser 
contemplada! Por ser tão complexa 
e multiforme, a vida não se deixa 
contemplar apenas por um caminho; 
não há uma via única para admirar as 
maravilhas que, dentro e fora de nós, 
nos transportam para a verdadeira Vida. 
No entanto, numa cultura fortemente 
mediatizada, em que as imagens 
inundam o quotidiano de cada pessoa, 
pode pensar-se que a visão é o melhor 
meio de contemplação da vida que 
nos envolve. Mas seria bom tomarmos 
consciência de que a visão sensorial, 
aquela que nos vem dos olhos, não é 
a única visão que se pode ter da vida. 
Ver implica também outros recursos 
sensoriais, para além de uma espécie de 
um sexto sentido que nos faz ver a vida 
em profundidade. 
É, pois, de um recurso sensorial que 
gostaria de falar, um recurso que nos 
vem do tacto: o Braille, escrita própria 
das pessoas cegas. Procurarei apresentar 
uma pequena resenha da origem 
histórica deste sistema de leitura e 
escrita, para depois expor um pouco da 
sua importância para a vida de quem é 
cego.
Em 1809, em Coupvray, uma pequena 
localidade próxima de Paris, nascia 
Louis Braille, a pessoa que viria a 
inventar o sistema de leitura e escrita 
para cegos que hoje designamos 
precisamente pelo seu nome. Aos três 
anos de idade, brincando na oficina de 
seu pai, ter-se-á ferido num dos olhos 
com uma das ferramentas. A infecção 
provocada pelo ferimento alastrou 
também para o outro olho, deixando-o 
totalmente cego. 
Manifestando uma brilhante inteligência 
e uma singular habilidade manual, 
frequentou, desde os dez anos de idade, 
o Institut Royal des Jeunes Aveugles 
de Paris, fundado por Valentin Haüy 
nos finais do século XVIII. O sistema de 
leitura para cegos, a partir da gravação 
em alto relevo de letras impressas, 
que tinha sido criado pelo fundador 
daquele instituto, levantava grandes 
dificuldades, pois a necessidade de os 
dedos contornarem o desenho de cada 

letra tornava a leitura muito lenta. Em 
1821, Louis Braille tomou conhecimento 
de um outro sistema de comunicação 
através de pontos em relevo com 
correspondências fonéticas, inventado 
por Charles Barbier, capitão no exército 
francês, para que os soldados pudessem 
comunicar através de mensagens 
codificadas mesmo sem luz e sem terem 
que falar. Dada a maior facilidade de 
leitura que o sistema através de pontos 
possibilitava, Braille dedicou-se então 
a simplificá-lo, pois ainda era algo 
complexo. 
Surgiu assim, por volta de 1825, o 
sistema de leitura e de escrita para 
cegos que viria a impor-se, por ser mais 
simples e prático. De facto, os caracteres 
inventados por Braille revelaram-se 
mais acessíveis, pois possibilitavam que 
os dedos os captassem imediatamente, 
sem a necessidade de se contornarem 
os desenhos das letras. Isto possibilitou 

Os Pontos que Fazem Ver

josé Tiago varanda
seminarista (cego)

musicografia, por exemplo, todos os 
símbolos musicais em Braille estão 
convencionados internacionalmente. 
Tudo isto possibilita que os cegos, 
em todo o mundo, possam ter acesso 
a muito material bibliográfico a que, 
noutros tempos, não lhes era possível 
aceder, superando, inclusive, as 
barreiras da própria língua ou região.
Neste tempo em que a tecnologia tem 
um papel preponderante especialmente 
na vida das sociedades ocidentais, o 
uso e a produção de obras em Braille 
vai decrescendo significativamente. De 
facto, a maior facilidade de acesso a 
obras literárias em formato digital tem 
levado muitos a ler predominantemente 
a partir de sintetizadores de voz 
instalados em dispositivos tecnológicos. 
Hoje é possível instalar num telemóvel, 
num computador ou num tablet 
softwares que permitem a audição 
dos textos digitais por parte das 

respeita à leitura em Braille, há aspectos 
concretos que são insubstituíveis. 
Em termos mais pragmáticos, para 
uma pessoa cega, a leitura em Braille 
é a melhor forma de ela tomar 
conhecimento da estrutura de um texto 
escrito e da ortografia das palavras. Sem 
o Braille, a sua comunicação escrita 
poderia tornar-se muito deficitária. 
Além disso, qual é a leitura em áudio 
que proporciona uma interiorização 
das palavras silenciosamente 
saboreadas? Para quem é cego, só o 
Braille pode proporcionar uma leitura 
sem ruído, num silêncio exterior que 
facilita uma interioridade meditativa 
capaz de acolher com profundidade 
cada palavra lida. Muito menos 
mecânica do que a leitura em áudio, a 
leitura em Braille, espontânea, faz- 
-se ao ritmo pessoal de cada um, sem 
pressas e com as pausas que forem 
necessárias, proporcionando um 

DR

às pessoas cegas uma leitura mais fluida 
e agradável. Além disso, revelou-se um 
sistema de fácil aprendizagem, uma vez 
que se representam todos os sinais de 
escrita com pouco mais de 60 símbolos. 
O método deste sistema baseia-se numa 
célula constituída a partir de uma matriz 
de duas colunas e três linhas, pela qual 
se fazem as diversas combinações de 
pontos em relevo correspondentes a 
cada caracter.
Não obstante algumas resistências, nas 
primeiras décadas, à implementação do 
sistema Braille, este foi-se difundindo 
para outros países. Em Portugal, 
as primeiras impressões em Braille 
surgiram nos finais do século XIX. Hoje, 
o Braille é mundialmente conhecido, 
sendo um sistema de comunicação 
transversal a diferentes registos 
simbólicos de escrita de diferentes 
culturas. Por outro lado, ao nível da 

pessoas cegas. Por isso, as novas 
tecnologias vieram dar passos muito 
significativos no acesso das pessoas 
cegas à informação, colocando-as, neste 
campo, praticamente em igualdade 
de circunstâncias com qualquer outro 
cidadão. Por outro lado, a produção 
de obras em Braille também não é 
fácil: é um trabalho que exige muitos 
e dispendiosos recursos materiais, 
prolongando-se no tempo mais do que 
a imprensa tipográfica. Isto dificulta 
não só a celeridade da disponibilização 
das obras, como também a permanente 
actualização dos acervos bibliográficos 
disponíveis ao público.
No entanto, se as difíceis condições 
de produção de obras em Braille e 
as atraentes vantagens das novas 
tecnologias poderiam fazer pensar que 
o fim do Braille estaria iminente, temos 
de reconhecer que, pelo menos no que 

gozo contemplativo que favorece uma 
sublime criatividade imaginativa a 
partir daquilo que se lê. A cadência dos 
próprios dedos, que vão atravessando 
as linhas pontilhadas de cada página, 
vai dando ao leitor cego a sensação 
de consistência do que se lê, pela 
materialidade do livro que se toca; 
a criatividade imaginativa já não é 
mera fantasia, mas percebe-se-lhe 
a substância pela materialidade 
simbólica das letras que se tocam.
O Braille é, pois, uma das melhores 
janelas que os cegos têm para ver o 
mundo; uma janela que lhes abre 
amplos horizontes de vida, que 
os integra na cultura, que os faz, 
especialmente, saborear a alegria da 
contemplação própria de quem, pela 
leitura, faz seu o mundo que lhe trazem 
as letras palpáveis de um texto em 
pontinhos.
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“Levanta-te perante uma cabeça branca  
e honra a pessoa do ancião.  
Teme o teu Deus. Eu sou o Senhor.”
(Levítico 19:32)

Aurora, de 69 anos, “adoptou” uma neta. 
Tem dois filhos emigrados. O mais velho 
mora perto, mas “tem a vida dele”. Diz ser 
tímida e por isso não fazer muitas amizades. 
Recebeu Maria em sua casa, uma estudante 

que procurava alojamento. Faz-lhe companhia. Já 
não passa os dias e as noites só. E assim se cumpre o 
principal objectivo do programa Avóspedagem: alojar 
estudantes em casa de idosos para combater a solidão 
e o isolamento social da população sénior.

filipa correia

texto e Fotos

Um sofá para dois
Aurora, ou “D. Aurora”, como lhe 
chama Maria, nasceu numa aldeia em 
Vila Verde. Sentia-se só. Mudou-se 
para o centro de Braga para ter “mais 
companhia, ver mais pessoas”. Morava 
sozinha e o rebuliço da cidade não 
atenuou o seu sentimento de solidão. 
“Uma pessoa sente sempre quando 
está só. Quando tem alguém em casa 
há sempre aquele «bom dia», «boa 
noite», «até logo»”, explica. A noite era 
o que mais lhe custava. Entristecia-a o 
facto de “não ter ninguém com quem 
conversar, desabafar, dizer alguma 
coisa”. Hoje tem a companhia de 
Maria, uma estudante de 18 anos. Ao 
fim do jantar já não fica sozinha no 
sofá. Sempre que possível, sentam-se 
as duas a ver a novela.
Maria não tinha por hábito ver 
televisão, mas a hora da novela já 
passou a fazer parte da sua rotina. 
Natural de Lisboa, veio para Braga 
para estudar Psicologia. Quando soube 

que ficou colocada na Universidade 
do Minho, começou a procurar casa, 
tarefa que se revelou mais difícil 
do que imaginava. Uma pesquisa 
pelo site da Universidade deu-lhe a 
conhecer o programa Avóspedagem. 
O facto de não conhecer a cidade 
nem ninguém fazia com que se 
sentisse “desamparada”, por isso a 
oportunidade de morar com a  
“D. Aurora” pareceu-lhe a alternativa 
ideal. Vivem juntas desde Outubro. 
Maria não se arrepende. Não é de 
“grandes noitadas”, o que abona a 
favor da integração no programa. 
Mas sai com os amigos de vez em 
quando, geralmente durante a 
tarde. Cada uma tem as suas rotinas 
e garantem que não se privam de 
nada. Avisam quando saem e se vão 
demorar mais do que o habitual, 
apenas para que a outra não fique 
preocupada. E Aurora faz questão 
de frisar: “Quem manda nela são os 
pais, não sou eu”.
Os horários das refeições raramente 
coincidem. Aurora toma o pequeno- 

Avóspedagem:
aqui paga-se com companhia
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-almoço fora. “Tenho algumas amigas 
que vêm ter comigo, conversamos um 
bocadinho e passo assim a manhã. A 
vida da Maria é diferente da minha”, 
conta. Por norma, as suas refeições 
são num horário mais tardio que as da 
estudante: “Eu só lá para as 21h é que 
como a minha sopinha. E ao almoço é 
igual, é sempre mais tarde, lá para as 
13h30/14h. A Maria faz ao jeito dela, 
pode calhar de comermos ao mesmo 
tempo ou não. A gente entende-se”. 
Maria já conheceu uma das suas netas. 
“Ela gostou muito da Maria”, revela 
Aurora. “E eu também gostei muito 
da sua neta”, responde Maria, de 
imediato.
Aurora sublinha que foi uma opção 
sua receber alguém em casa. O filho 
mais velho, que vive em Braga, sente 
“um bocado de ciúmes”. Mas isso não 
impediu a mãe de acolher a hóspede. 
Até porque tanto o filho como a nora 
trabalham, têm filhos, e o tempo que 
sobra para estarem consigo não é 
muito. Acima de tudo, preza o facto de 
agora ter companhia: “A Maria pode 
até estar no cantinho dela a estudar, 
mas sei que está ali alguém, sei que 
não estou sozinha. Isso para mim é o 
mais importante”.

velhice: sinónimo de solidão?
Até à vinda de Maria, Aurora 
fazia parte dos cerca de 60% de 
idosos em Portugal que vivem 
sós ou na companhia de outros 
idosos, de acordo com os Censos 
de 2011. Este valor tem tendência 
a aumentar, uma vez que, segundo 
o Instituto Nacional de Estatística, 
o agravamento do envelhecimento 
demográfico só tenderá a estabilizar 
daqui a cerca de 40 anos. Entre 2015 
e 2080 prevê-se uma diminuição 
do número de jovens de 1,5 para 
0,9 milhões, acompanhada de um 
aumento do número de idosos, 
de 2,1 para 2,8 milhões. Assim, o 
índice de envelhecimento mais do 
que duplicará, passando de 147 para 
317 idosos por cada 100 jovens, em 
2080.
O Papa Francisco dedicou as suas 
intenções de oração para Dezembro 
aos idosos de todas as culturas, 
pedindo “respeito e consideração” 
por esta faixa da população. No 
último “Vídeo do Papa”, Francisco 
alertou para o crescimento acelerado 
da população idosa (com mais de 65 
anos), que em 2016 se situava nos 
8,48%. Entre os países com maior 
percentagem de idosos encontra-se 
Portugal, com valores correspondentes 
a 21% da população.
Tendo em conta estes dados e 
uma preocupação em combater o 

isolamento social dos mais velhos, 
em 2012 foi criado o programa 
Avóspedagem, uma iniciativa do 
Fundo Social da Câmara Municipal 
de Braga em parceria com o 
Gabinete de Acção Social. Aliando-
-se à Universidade do Minho, à 
Universidade Católica de Braga e à 
Rede Social de Braga, o programa 
pretende ainda facilitar a integração 
dos estudantes na cidade. Os custos 
para o estudante são baixos, cingem-
-se a um contributo para as despesas 
com a água, luz e gás, e um valor 
de 20€ destinado ao Fundo Social, 
esclarece a directora técnica do Fundo, 
Marta Sousa. O programa destina-se 
a estudantes com idades entre os 18 e 
os 35 anos que vivam fora do concelho. 
Os séniores, por outro lado, deverão 
ter 60 anos ou mais e viver sós ou com 
o cônjuge.
Troca-se companhia por alojamento, 
numa partilha intergeracional com 
mais valias para jovens e idosos. 

e um acompanhamento próximo ao 
longo do período de acolhimento, com 
visitas e telefonemas regulares.

Como referiu o Papa Francisco num 
encontro com avós no Vaticano, “o 
futuro de um povo requer o encontro 
entre jovens e idosos: os jovens são a 
vitalidade de um povo a caminho e os 
idosos reforçam esta vitalidade com a 
memória e sabedoria”.

Acolher um desconhecido
Aurora já falou sobre o Avóspedagem 
às amigas, mas muitas delas “preferem 
estar sozinhas e livres”. “Há pessoas 
que são muito desconfiadas…”, 
acrescenta. Marta Sousa refere que a 
lista de estudantes que se candidatam 
ao programa é bem maior do que a 
de séniores. O principal desafio que 
enfrenta é precisamente transmitir a 
confiança necessária aos idosos para 
acolherem uma pessoa desconhecida 
em casa. Por vezes, são mesmo os 
familiares que não aceitam. Marta 
explica que para garantir que tudo 
corre bem, a equipa faz uma selecção 
criteriosa dos candidatos ao programa 

Após uma pré-selecção dos candidatos, 
é feita uma entrevista onde procuram 
perceber as intenções e expectativas 
do estudante e traçar o seu perfil, 
saber se tem uma boa base familiar, 
se é uma pessoa tranquila e conhecer 
os seus gostos pessoais e interesses 
para que estudante e idoso sejam o 
mais compatíveis possível. Logo na 
entrevista inicial procuram também 
perceber se o estudante irá sair à 
noite com frequência. “Explicamos 
muito abertamente que o intuito do 
programa é fazer companhia ao sénior, 
e muitos dos candidatos quando 
percebem isso optam por não avançar. 
Se pretendem aproveitar mais a vida 
académica, como é natural, acabam 
por não encaixar tanto no programa”, 
explica a directora técnica.
Por outro lado, procuram explicar ao 
sénior que as suas rotinas poderão 
sofrer algumas alterações com a vinda 
de outra pessoa para casa e saber se o 
idoso está receptivo a isso.
Terminada a fase de selecção, 
estudante e sénior conhecem-se e 
decidem se querem avançar ou não, se 
houve uma “empatia inicial”.
Marta e Aurora recordam um 
acolhimento anterior, de uma 
estudante de Macau, que não foi tão 
bem sucedido. “O que aconteceu é 
que se tratavam de duas tradições 
diferentes. O modo de estar na 
vida acaba por ser diferente de nós 
portugueses, e isso levou a algumas 
incompatibilidades”, explica Marta. 
Mas com Maria a empatia foi imediata. 
E até hoje, nenhuma tem motivo 
de queixa uma da outra. “A Maria 
é diferente, é uma menina sensata, 
responsável, não é como a maior parte 
das miúdas de agora que pouco tempo 
está em casa”, diz Aurora. Maria sorri. 
“Felizmente elas gostaram muito uma 
da outra”, sublinha Marta.

Marta Sousa
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LITURGIA da palavra

domingo II
tempo comum

Leitura I 1 Sam 3, 3b-10.19 
Leitura do Primeiro Livro de Samuel
Naqueles dias, Samuel dormia no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. O 
Senhor chamou Samuel e ele respondeu: “Aqui estou”. E, correndo para junto de Heli, disse: 
“Aqui estou, porque me chamaste”. Mas Heli respondeu: “Eu não te chamei; torna a deitar-
-te”. E ele foi deitar-se. O Senhor voltou a chamar Samuel. Samuel levantou-se, foi ter com 
Heli e disse: “Aqui estou, porque me chamaste”. Heli respondeu: “Não te chamei, meu filho; 
torna a deitar-te”. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque, até então, nunca se lhe tinha 
manifestado a palavra do Senhor. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele levantou-se, 
foi ter com Heli e disse: “Aqui estou, porque me chamaste”. Então Heli compreendeu que era 
o Senhor que chamava pelo jovem. Disse Heli a Samuel: “Vai deitar-te; e se te chamarem outra 
vez, responde: «Falai, Senhor, que o vosso servo escuta»”. Samuel voltou para o seu lugar e 
deitou-se. O Senhor veio, aproximou-Se e chamou como das outras vezes: “Samuel, Samuel!” E 
Samuel respondeu: “Falai, Senhor, que o vosso servo escuta”. Samuel foi crescendo; o Senhor 
estava com ele e nenhuma das suas palavras deixou de cumprir-se. 

SALMO RESPONSORIAL Salmo 39 (40)
Refrão: Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade.

Leitura II 1 Cor 6
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S. Paulo aos Coríntios
Irmãos: O corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é para 
o corpo. Deus, que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará a nós pelo seu 
poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Aquele que se 
une ao Senhor constitui com Ele um só Espírito. Fugi da imoralidade. Qualquer 
outro pecado que o homem cometa é exterior ao seu corpo; mas o que pratica a 
imoralidade peca contra o próprio corpo. Não sabeis que o vosso corpo é templo 
do Espírito Santo, que habita em vós e vos foi dado por Deus? Não pertenceis a vós 
mesmos, porque fostes resgatados por grande preço: glorificai a Deus no vosso corpo. 

EVANGELHO Jo 1, 35-42 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo, estava João Baptista com dois dos seus discípulos e, vendo Jesus que 
passava, disse: “Eis o Cordeiro de Deus”. Os dois discípulos ouviram-no dizer aquelas 
palavras e seguiram Jesus. Entretanto, Jesus voltou-Se; e, ao ver que O seguiam, disse-lhes: 
“Que procurais?”. Eles responderam: “Rabi – que quer dizer «Mestre» – onde moras?”. 
Disse-lhes Jesus: “Vinde ver”. Eles foram ver onde morava e ficaram com Ele nesse dia. Era 
por volta das quatro horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, foi um dos que ouviram 
João e seguiram Jesus. Foi procurar primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: “Encontrámos o 
Messias” – que quer dizer “Cristo” –; e levou-o a Jesus. Fitando os olhos nele, Jesus disse-
lhe: “Tu és Simão, filho de João. Chamar-te-ás Cefas” – que quer dizer “Pedro”. 

CONCRETIZAÇÃO: Iniciamos um novo Tempo Litúrgico: o Tempo Comum, 
do Ano B. Após a caminhada do Advento e do Natal – da Espera ao 
Encontro –, temos de SEGUIR as coordenadas que a Luz do Cristo nos indica! 
A Palavra de Deus é essa Luz! A Palavra de Deus é o alicerce seguro onde 
devemos edificar a Casa onde mora o Rabi, onde somos convidados a 
encontrar, verdadeiramente, o Messias! 
Vamos, por isso, manter a presença do Círio pascal, com duas fitas verdes até 
ao chão, na extremidade das quais está uma luz, querendo assim significar o 
seguimento por parte dos dois discípulos.

itinerário

Sugestão de cânticos
— Entrada: Fala, Senhor, eu quero escutar, F. da Silva, NRMS 30 ou IC p. 450
— apres. dons: Tomai, Senhor, e recebei, J. Santos, NRMS 70 ou IC p. 578
— Comunhão: Vinde, comei do meu pão, M. Valença, NRMS 42 ou IC p. 590
— Final: Quanta alegria é para mim, H. Faria, NRMS 18 ou IC p. 531

Eucologia
— Orações presidenciais: Orações do II Domingo do Tempo Comum (Missal 
Romano, p. 396).
— Prefácio: Prefácio dos Domingos do Tempo Comum VI (Missal 
Romano, p. 481).
— Oração Eucarística: Oração Eucarística III (Missal Romano, pp. 529ss).

Viver na Esperança
Seguir o Rabi, Jesus, O Cristo, é encontrar na Sua morada a nossa Casa. 
Vamos despertar e enraizar a Esperança no coração de cada baptizado. 
Vamos ser ousados e dizer aos outros como nos diz o Mestre: “Vinde ver”.

ATITUDE
Seguir

“OS DOIS DISCÍPULOS OUVIRAM- 
-NOS DIZER AQUELAS PALAVRAS 
E SEGUIRAM JESUS”
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Toda a terra Vos adore, Senhor,   
e entoe hinos ao vosso nome, ó Altíssimo.
Salmo 65, 4

O Tempo Comum começa em dia de semana, depois do Domingo da Epifania e da 
celebração do Baptismo de Jesus, que este ano se celebra na Segunda-feira, 8 de 
Janeiro. Neste caso, de acordo com o calendário litúrgico, são cinco Domingos até 
ao início da Quaresma que convidam a viver a normalidade da fé e a aprofundar a 
experiência de encontro e de seguimento de Jesus Cristo. Somos convidados a fazer 
caminho acompanhados pela Boa Nova de Jesus Cristo para que o dia-a-dia da nossa 
existência permaneça iluminado pelo seu estilo de vida. É tempo oportuno para adorar 
o Senhor, fazer da vida um hino de louvor ao nosso Deus, o Altíssimo.

“Os dois discípulos ouviram-no dizer aquelas palavras e seguiram Jesus”
O Segundo Domingo (Ano B) destaca aspectos centrais da vocação, ponto de partida 
do itinerário espiritual do crente: o chamamento e a capacidade de escuta/resposta; o 
auxílio de um intermediário; o aprofundamento da experiência pessoal.
Hoje, reconhecemos que a aproximação à fé sofreu uma transformação em relação à 
época em que era transmitida de geração em geração, de pais para filhos, de uma forma 
natural, quase automática. O tempo actual, porém, não deixa de ser uma oportunidade 
para a fé. E também continua salutar e útil a mediação de pessoas e acontecimentos. 
No relato evangélico, os primeiros discípulos encontram Jesus Cristo graças a João 
Baptista: “Os dois discípulos ouviram-no dizer aquelas palavras e seguiram Jesus”.
Há um anúncio inicial (“Eis o Cordeiro de Deus”), segue-se um desejo de encontro 
percebido por Jesus Cristo (“Que procurais?”), uma pergunta aparentemente banal que 
revela o desejo (“Onde moras?”), um convite explícito (“Vinde ver”). A fé nasce de um 
encontro.
A fé “necessita de mediações humanas e, sobretudo, de mediadores humanos: de 
mestres, isto é, pessoas capazes de fazer e ser sinal, capazes de orientar o caminho de 
uma pessoa; e de pais, isto é, pessoas capazes de gerar para a vida segundo o Espírito. A 
fé não se transmite por via intelectual, mas no interior de relações humanas” (Luciano 
Manicardi).
Demos graças a Deus por todas as pessoas que nos ajudaram a “ver” o “Cordeiro 
de Deus”, a “descobrir” Jesus Cristo como “Mestre”, a confessá-lo com “Messias” e, 
consequentemente, a seguir os seus passos, a viver ao seu estilo.

Seguir
O desejo que brota do coração, quiçá mediado por pessoas ou acontecimentos, encontra 
resposta em Jesus Cristo. Os discípulos missionários são gerados e alimentados 
pelo encontro pessoal com Jesus Cristo. Depois, como descreve o evangelista, é um 
deles, André, que desperta esperança no seu irmão, Simão Pedro. Exemplos como 
este confirmam que seguir Jesus Cristo acontece a partir de um encontro pessoal e 
alimenta-se de uma relação quotidiana e permanente com o Mestre.

REFLEXÃO

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

elementos celebrativos a destacar

DESPERTAR A ESPERANÇA
[Introdução ao espírito celebrativo]
O Pai chamou-nos pelo nome e despertou em nós a Semente da 
Esperança, que nos dá a coragem para respondermos como Samuel: 
“Falai Senhor, o Vosso Servo escuta!”. Aqui estamos, para encontrar 
e seguir o Messias. Deixemo-nos guiar pelo Rabi e que o nosso ser se 
renove quando o Seu olhar fitar o nosso.

ENRAIZAR A ESPERANÇA
[Dinâmica própria do Tempo Litúrgico]

1. Proclamação da Palavra
[Primeira Leitura] Estamos perante uma narração de vocação 
profética. “Aqui estou” é uma expressão repetida várias vezes, a qual 
irá merecer destaque em tom convicto. O leitor procure intercalar 
bem as intervenções do narrador e o discurso directo, fazendo-o 
com as respectivas pausas. Por fim, “falai Senhor que o vosso servo 
escuta” deverá merecer todo o destaque.
[Segunda Leitura] A leitura fala-nos do respeito que havemos de 
ter pela pessoa humana total. São lançadas frases curtas e duas 
questões/provocações. A leitura deve ser pausada e em tom 
adequado para cada premissa e questão.

2. Momento da Palavra
Propomos que, durante o Tempo Comum, se destaque o Ambão 
com um símbolo diferente e que se faça sempre uma Procissão da 
Fonte Baptismal (início da nossa Vida Cristã) com o Leccionário e 
com a palavra destacada para cada Domingo (ex. “FALAI!”). Durante 
a Procissão haverá um instrumental, quase em surdina sem “mais 
palavras”… Só Deus basta!
Para que a Palavra passe por todos e Enraíze a Esperança no coração 
de cada um de nós, devemos preparar a terra, o nosso coração, onde 
a semente irá cair para renovar a nossa vida!

PARTILHAR A ESPERANÇA
[Indicações para a reflexão partilhada na homilia]

. Muitas vezes, queremo-nos encontrar com o Senhor, na celebração 
dos sacramentos, na oração… mas a sua voz escapa-se-nos… falha-
-nos o encontro pessoal com Ele! Precisamos distinguir a voz do 
Senhor de entre muitas que ouvimos ressoar.
. Seguir o Rabi, O Cristo, é encontrar na Sua morada a nossa Casa e 
despertar e enraizar a Esperança no coração de cada Baptizado.
. Procurar quem ainda não tenha descoberto o caminho que leva à 
Casa do Pai; quem não se uniu ao Corpo de Cristo. 
. A vontade de Deus é que escutemos a Sua voz e que, como Pedro, 
fiquemos na Casa do Rabi, atraindo até ela mais seguidores.

Oração Universal

Irmãs e irmãos em Cristo: Oremos a Deus, nosso Pai, que nos faz 
conhecer a sua vontade através da história do mundo e das pessoas, 
e digamos humildemente:
R/ Concedei-nos, Senhor, a vossa graça.

1. Para que a nossa Diocese, suas paróquias e movimentos sejam 
confirmados na fé pelo Papa Francisco, sucessor do apóstolo São 
Pedro, oremos. 

2. Para que os responsáveis da nossa Pátria desenvolvam com 
entusiasmo o bem comum e promovam os direitos dos cidadãos mais 
necessitados, oremos.

A versão completa do subsídio litúrgico encontra-se 
disponível em www.arquidiocese-braga.pt/liturgia/
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Fale connosco no

Leitor de Código

06.01.2018
ENCONTRO CABISTA
17h00 / Auditório da Faculdade  
de Filosofia

VAMOS CANTAR AS JANEIRAS
21h45 / Theatro Club  
(Póvoa de Lanhoso)

05.01.2018
CONCERTO ANO NOVO: BANDA 
SINFÓNICA PORTUGUESA
21h30 / Theatro Circo

10% *
Desconto

     Livraria Diário do Minho

€

PVP"Ao sabor da Bíblia" revive alguns dos banquetes, 
ceias e bodas retirados dos principais relatos escritos 
na história humana, os intervenientes, os motivos e 
os objectos envolvidos nesses episódios. Consiste, 
simultaneamente, num convite a um percurso pela 
história da comensalidade desde os primeiros tempos 
até ao início do Cristianismo e a uma experiência 
gastronómica de menus onde imperam alimentos, 
temperos e sabores que marcam o itinerário da 
história judaica e cristã. Com base na Bíblia Sagrada, 
a obra evidencia as marcas diferenciadoras e a base 
comum entre as mesas dos judeus e dos cristãos.

* Na entrega deste cupão. Campanha válida de 04 a 11 de Janeiro de 2018.

luís 
lavrador

ao sabor
da bíblia

17

O programa Ser Igreja entrevista, esta semana, 
o padre Renato Oliveira, da diocese de Viana do 
Castelo.

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

No dia 7 de Janeiro, solenidade 
da Epifania, celebra-se a festa da 
Infância Missionária. O Centro 
Missionário Arquidiocesano de Braga 
(CMAB) relembra a importância de se 
dar a conhecer esta obra e propõe a 
revitalização da Infância Missionária 
(IM) através da criação de grupos de 
12 crianças que serão “estimuladas 
a desenvolver progressivamente 
uma consciência missionária 
universal e a partilhar a sua fé e os 
meios materiais com as crianças 
necessitadas do mundo”. O CMAB 

coloca-se à disposição para ajudar na 
criação dos grupos, que deverão ser 
compostos por crianças com idades 
compreendidas entre os 4 e os 12 
anos.
“Crianças ajudam crianças” é o 
lema da IM, que este ano se foca no 
verbo “agradecer”. “Com este verbo, 
procuramos que elas entendam 
que tudo vem de Deus e por isso 
agradecemos as grandes e pequenas 
coisas que vamos vivendo na nossa 
vida”, explica o CMAB.

CMAB apela à criação de grupos  
de "crianças missionárias"

07.01.2018
ENCONTRO DE GRUPOS DE REIS
15h00 / Espaço Vita

DIA MUNDIAL DA INFÂNCIA 
MISSIONÁRIA


