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Breves 

Estados usam leis migratórias 
para políticas racistas
A relatora especial da ONU sobre racismo, Ten-
dayi Achiume, enviou um relatório ao Conse-
lho de Direitos Humanos da organização onde 
alerta para “as formas calculadas e oportunis-
tas que muitos líderes políticos e partidos usam 
para continuam a explorar o descontentamento 
económico e as ansiedades de segurança nacio-
nal das suas populações”. Para a especialista em 
direitos humanos, os países utilizaram duran-
te muito tempo o acesso à cidadania e o estatuto 
migratório como uma ferramenta discriminató-
ria contra os grupos marginalizados, promoven-
do a intolerância generalizada. E deu o exemplo 
da apatridia, que tem levado à exclusão de pes-
soas que são consideradas estrangeiras, mesmo 
quando permaneceram nesses países por várias 
gerações.

Locais do cristianismo no 
Japão declarados Património 
da Humanidade pela UNESCO
Os lugares do cristianismo “escondido” no Ja-
pão são património da humanidade. A decisão foi 
tomada em 30 de Junho pelo Comité da UNES-
CO. Entram na lista da agência da ONU doze lo-
cais em Nagasaki e na região de Amakusa, luga-
res símbolo da perseguição perpetrada contra os 
cristãos durante o período Edo (1603-1867). A 
decisão foi recebida com alegria pela Igreja Ca-
tólica japonesa. O novo cardeal Thomas Aquino 
Manyo Maeda - ele mesmo descendente de “cris-
tãos escondidos” - declarou ao Japan Times que 
o reconhecimento permitirá às pessoas redesco-
brir a história do cristianismo no Japão, “sinteti-
zado” no perdão e na compreensão.

opinião

Olhares - 3

João Aguiar Campos
Padre

Em público, nunca dis-
pensa os óculos es-
curos nem o chapéu. 
Também não diz o 

nome, como se isso rasgasse o 
biombo atrás do qual se res-
guarda. No entanto, passa a 
vida a expor e a expor-se… 
Banksy é o seu pseudónimo. 
A actividade dá-nos conta de 
uma vida de graffiti e telas 
pintadas; fotografias coladas 
a muros ou fachadas; frases 
provocatórias semeadas um 
pouco por todo o mundo.
A mais recente das suas in-
tervenções parece ter sido na 
passada semana: uma deze-
na de murais nas ruas de Pa-
ris, em torno de temas como 
os refugiados, o racismo e o 
anti-semitismo.
Se escrevo “parece”, é porque 
Banksy não assina, deixando, 
contudo, um ou outro indí-
cio ou algo que se afigura ser 
a sua imagem de marca: as 
ratazanas.
No programa “60 minutos”, 
ouvi-o falar do que vai fa-
zendo; e contar, por exem-
plo, um dia de intervenção 
no Médio Oriente quando, 
na parte palestiniana do mu-
ro que separa de Israel, afi-
xou duas grandes fotos. Nelas 
mostrava, sem identificação, 
dois rostos.
O mural foi rapidamente en-
caixilhado pelo olhar intriga-
do e interrogativo de um nu-
trido grupo de palestinianos. 
Paciente, Banksy explicou aos 
curiosos que os fotografados 
eram dois taxistas. 
A quem perguntou mais, o 
artista mais respondeu, expli-
cando que um deles era israe-
lita e, o outro, palestiniano. 
“Mas, afinal, quem é quem?” 
— questionaram. 
 Banksy identificou-os — e 
foi então que, de imediato, 
nas palavras e gestos se solta-
ram afectos e desafectos!...

Paremos aqui: antes da identi-
ficação, as imagens mostravam 
dois rostos inocentes. Depois 
de revelada a respectiva nacio-
nalidade, deixaram, porém, de 
ser caras limpas, para serem o 
amigo ou o inimigo!…
Imaginemos que Banksy ti-
vesse, num simples jogo ex-
perimental ou cínico, trocado 
as identidades …Facilmente 
se teriam igualmente trocado 
amores e ódios. Facilmente. 
Automaticamente!…
Dão que pensar os juízos que 
trazemos dentro de nós e tão 
depressa sujam como absol-
vem, segundo os pré-concei-
tos que nos habitam!…  
Quantos aspectos subjecti-
vos se tomam como realida-
de e quanta confusão entre 
mapas e territórios!… Quantas 
distorções centrifugam a no-
tícia original, numa assimila-

ção feita de paixões e interes-
ses sorrateiros!…
Escrevo e sinto um abalo ínti-
mo: nem sequer tenho a cer-
teza de que apreciaria com o 
mesmo interesse o trabalho 
do artista se ele retirasse os 
óculos e mostrasse o olhar; ou 
pendurasse o chapéu, para o 
saber de cabelo farto ou pela-
do como uma melancia.
Será que Banksy se chama, 
porventura, Robin Gunnin-
gham? Ou Robert Del Naja?…
Deixo tudo de lado, para sa-
ber da minha liberdade em 
ver livremente o que ele, li-
vremente, vê… E para pensar 
na nossa capacidade de po-
dermos querer ver o contrá-
rio do que nos mostram…
Acresce que não temos a ima-
ginação da criança (imagem) 
que sonha um modo de ver 
são outro lado do muro!…
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R
uy Alberto Rebelo 
Pires de Carvalho é 
um dos mais céle-
bres actores portu-
gueses. É uma per-

sonalidade destacada do nos-
so país – a probabilidade de 
encontrar alguém que não 
saiba quem é Ruy de Carva-
lho ou não conheça alguma 
parte do seu trabalho é ínfi-
ma. Ruy de Carvalho é tam-
bém uma daquelas pessoas 
que não precisam de motivo 
para serem entrevistadas – os 
vários motivos possíveis vão 
se apresentando automatica-
mente durante a conversa.

Já conta mais de nove décadas de vida e 76 anos de carreira. 
Recebeu dezenas de prémios e a lista das peças de teatro, 
novelas e filmes em que participou atinge facilmente a 
categoria do interminável. Ao igreja viva falou da fé...

REPORTAGEM

"TODOS NÓS, DE VEZ EM QUANDO, 
NEGAMOS CRISTO. SEM QUERER."
RUY DE CARVALHO |  ACTOR 

Personagens diferentes para 
gerações diferentes
Entramos no apartamen-
to de Ruy de Carvalho. Só 
escrever esta frase já foge à 
normalidade das entrevis-
tas que fazemos. Ao mes-
mo tempo que conhecemos 
pessoalmente Ruy, ele abre-
-nos as portas do espaço on-
de vive. Enquanto nos deslo-
camos para a sala é impos-
sível não reparar, enquanto 
ouvimos música clássica, na 
grande quantidade de mol-
duras penduradas na parede 
e de objectos nas prateleiras 
e topo dos móveis. “São tudo 

recordações que eu tenho, e 
prémios, coisas giras. Tenho 
muita coisa. Já não sei onde 
é que hei-de pôr”, confessa. 
Como Ruy não quer perder 
nada do que lhe oferecem, 
guarda tudo, e deixa que seja 
a filha tratar da logística das 
prendas e recordações. Mas 
isso não esconde a simplici-
dade de uma casa que não é 
mais que qualquer outra.
A vida de Ruy estava pratica-
mente predestinada a seguir 
o caminho da representação. 
Ou, pelo menos, o das artes. 
Nascido a 1 de Março de 1927, 
foi a mãe pianista que lhe foi 

incutindo o gosto pela músi-
ca, poesia e literatura. O bi-
chinho do teatro não tardou 
em chegar – muito graças 
aos seus meios-irmãos acto-
res – e ficou latente até aos 
quinze anos, altura em que 
iniciou a carreira de actor, 
em 1942.
Desde aí já representou de-
zenas de personagens com-
pletamente diferentes. Ten-
do começado no teatro, ra-
pidamente se estreou no ci-
nema, logo em 1951. Começa 
a surgir na televisão nos anos 
80 e, a partir daí, a sua rela-
ção com o público português 
estreita-se. “Procuro sem-
pre ser diferente”, diz Ruy, 
mas sem esquecer que a base 
é sempre a mesma. “A nossa 
obrigação como actores e co-
mo profissionais é desmulti-
plicar-nos e surpreendermos 
as pessoas com a nossa forma 
de representar. Sobretudo 

com a maneira como o faze-
mos. Com bastante honesti-
dade, com bastante vontade 
de cumprir, como um servi-
ço. É um serviço que nós fa-
zemos aos nossos semelhan-
tes com a arte que nos foi 
dada”.
Para uma geração, Ruy de 
Carvalho é Gonçalo Marques 
Vila, a personagem que in-
terpretou na telenovela “Vi-
la Faia”. Para a geração do jo-
vem entrevistador, Ruy é o 
avô João em “Inspector Max”. 
Tanta personagem diferente, 
com o seu conjunto específi-
co de características e forma 
de ser, deve ter algum peso, 
não? “Não”, responde. “Há 
umas que a gente se encontra 
mais com elas, têm mais que 
ver com a nossa forma de es-
tar na vida. Mas não, assim 
que dispo a farda profissio-
nal do actor fico um cidadão 
normalíssimo.”
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Ruy considera-se um cida-
dão normalíssimo mas é, na 
sociedade portuguesa e no 
meio artístico, uma referên-
cia. “Isso para mim seria uma 
grande vaidade”, afirma. Ruy 
não deixa passar uma opor-
tunidade para se colocar ao 
nível do mais comum dos 
mortais. Tem “uma profissão 
bonita”, mas insiste que é um 
cidadão normal, dizendo que 
procura comportar-se e dar o 
exemplo de um. Mas há dife-
renças face aos colegas – co-
mo seria de esperar. E é Ruy 
a apontar, espontâneamen-
te, um exemplo: “Normal-
mente não me benzo antes 
de entrar em cena. Ofereço 
é o meu trabalho. Ofereço 
a Deus o meu trabalho, não 
peço ajuda”.
É esta a forma que Ruy tem 
de “estar com Deus, com Cris-
to, com a Igreja”. “Todos nós 
fazemos parte de uma Igre-
ja, alguns com mais fé, outros 
com menos fé, outros portan-
do-se melhor ou pior – feliz-
mente os homens são varia-
dos, não têm todos as mesmas 
qualidades. Eu vou fazer uma 
peça agora que tem a ver com 
isso, a forma de ser um bom 
católico e um mau católico. 
Há muitas formas, os homens 
é que às vezes estragam as 
coisas boas, não é verdade?”. 
Depende mais das pessoas 
do que depende da sua reli-
gião. “Exactamente. Mas há 
muita gente boa. Há uns que 
são maus mas é pena levarem 
para uma coisa tão bela, que 
é a religião e a fé, a maldade 
interior”.

"Uma belíssima católica"
Um alívio para este inexpe-
riente entrevistador: não foi 
preciso muito esforço para a 
conversa chegar ao mais im-
portante. Pronto, já dá para 
respirar um bocadinho de alí-
vio. Não muito. Afinal conti-
nua a ser o Ruy de Carvalho 
que está sentado à conversa 
connosco. O nervosismo con-
tinua a confundir-se com a 
admiração. Mas bom… Volte-
mos ao que verdadeiramente 
interessa.
Há um sítio que é especial pa-
ra Ruy de Carvalho, tal co-
mo é para muitos outros por-
tugueses. “Eu quando lá vou 
sinto-me melhor”. Fátima 
ocupa um espaço importante 
na vida e no coração de Ruy. 
“Vou lá muito, gosto de lá ir 
e festejava sempre o aniver-
sário do meu casamento lá, 
quando ia a Fátima com a mi-
nha mulher.” Ruth de Carva-
lho faleceu em 2007. Desde aí 
que Ruy vive sozinho e faz as 

suas coisas sozinho, com pou-
ca ou nenhuma ajuda – ape-
sar dos filhos oferecem aju-
da, Ruy prefere ser ele a tratar 
das lides domésticas “enquan-
to estiver lúcido e bem”. “Ain-
da há bocadinho fiz o meu al-
moço,” conta. “Gosto da soli-
dão quando eu a quero. Não 
é a solidão que nos obrigam 
a ter. Essa é horrível. Pôr-nos 
completamente isolados, is-
so é horrível. Mas há uma so-
lidão que nós precisamos de 
ter. Todos nós temos. Todos 
temos o nosso momento de 
penitência, chamemos-lhe as-
sim, de interiorização, de es-
tar com Deus. Eu estou, mui-
tas vezes. É fácil encontrá-Lo. 
Quando nós queremos”. A fé 
ajuda-o nesses momentos e 
ajudou-o a chegar até aqui, 
até hoje. “Deus está sempre 
connosco. Não nos dizem is-
so? E é verdade, ele está sem-
pre connosco, se nós quiser-
mos. Ele nunca nos abando-
na. Tanto que eu ofereço-Lhe 
o meu trabalho, a Ele e a Cris-
to, a Deus feito homem”.
Para Ruy, Ruth era “uma be-
líssima católica”. A ele basta-
va-lhe ir atrás dela, seguir os 
passos. “Ela ajudou-me mui-
to. Ainda hoje me dizem «a 
sua mulher foi minha cate-
quista», que é uma coisa que 
me honra muito. Era muita 
conhecida porque era real-
mente uma pessoa muito boa, 
e tinha tido uma antecessora 
também muito boa, trabalha-
ram as duas em conjunto du-
rante muito tempo. É bonito.”
Ruth tocou, por isso, o per-
curso cristão de muitos. “Ela 
tinha uma intimidade espiri-
tual muito grande com a Igre-
ja, com os bispos, com os pa-
dres, com isso tudo. Tinha es-
sa intimidade mas tinha sem-
pre a sua opinião. Eu tenho 
um livro que chama «Os An-
jos não têm Asas», e esta era 
uma frase da minha mulher. 
A minha mulher é que di-
zia isso aos meninos: «vocês 
não têm que ser anjos, são to-
dos anjos mas não têm asas. 
Têm é que praticar o bem co-
mo Cristo praticou e ensinou 
a praticar»”. Um pouco co-
mo disse o Papa Francisco na 
mais recente exortação apos-
tólica, “Alegrai-vos e Exultai”.
E quando nos afastamos um 
bocado de Deus – seja qual 
for a razão? A eucaristia po-
de ser a forma de voltar ao ca-
minho. “Deus quis-nos mos-
trar isso quando Cristo par-
tiu. Perdoou todos que lhe 
fizeram mal, para ver se eles 
melhoravam. Ele diz, quan-
do apedrejam a mulher adúl-
tera, que atire a primeira pe-

dra aquele que não tiver pe-
cados. Todos nós temos um 
bocadinho, o próprio Papa 
noutro dia disse que também 
é pecador. Todos nós, de vez 
em quando, negamos Cris-
to. Sem querer. Noutro dia o 
Papa perguntou se olhamos 

nos olhos de quem damos a 
esmola. Temos coragem de 
olhar para a pessoa quando 
damos a esmola, ou desvia-
mos o olhar? Damos como 
contributo? Todos somos, to-
dos temos momentos em que 
pecamos, mas podemos reco-

nhecer que pecamos. Se nós 
reconhecermos já estamos no 
caminho certo. Há instintos... 
a procriação pode dar para o 
torto, como costumo dizer. 
Procriar é uma beleza. Mas 
isso tem a ver com sexo. E às 
vezes pode ser perverso. Mas 
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Texto: João Pedro Quesado 
Fotos: joão pedro quesado / flávia barbosa

Eu sou canceroso. 
E estou aqui vivo 
e tenho 91 anos. 
Só que nunca me 
entreguei a ele. 
Entreguei-me 
aos médicos e a 
Deus. Aqui estou 
a cumprir a Tua 
vontade, se me 
quiseres levar 
agora, lá vou eu.

muito, mas tem a outra rique-
za, que é muito maior, que é a 
espiritual”.
Perguntamos a Ruy de Car-
valho se a forma de ser do 
Papa trouxe pessoas de vol-
ta à Igreja. “Ele não deixa que 
a gente se sinta constrangida. 
As pessoas agarram-se a ele, 
não se colam mais porque a 
segurança não deixa. Se não 
ele ía lá para o meio e anda-
va lá no meio todo feliz. Ele 
diz "eu tenho que morrer um 
dia. Se me matarem, mata-
ram, acabou, olha, deixa es-
tar". Nós morremos todos, 
não é, meu filho? Há pes-
soas que morrem antes de 
chegar a altura de morrer. A 
morte é um segundo. Aque-
la coisa que tira a energia do 
nosso corpo, a morte. E essa 
energia, para onde vai? Aque-
la energia que nos fez falar, 
agora, um com o outro, es-
tarmos aqui a mexer-nos... 
Essa energia para onde é que 
vai quando a gente morre? 
Começamos a esfriar quando 
essa energia foge. Essa ener-
gia é espirito”. Termina a res-
salvar que estas são opiniões 
do próprio, e que muitos não 
pensarão assim.

Acredita na eternidade. A 
morte não o assusta. E o en-
velhecimento, será que assus-
ta Ruy? “Eu agora estou sen-
tado, tenho 18 anos. Quando 
me levantar, tenho 91. Cus-
ta-me um bocadinho. Mas 
isso é a parte física. É a par-
te que se vai aproximando 
do tal minuto, do tal segun-
do. Às vezes não aproxima. 
Às vezes morrem bebés, que 
já cumpriram a sua passa-

gem pelo mundo, já fizeram 
o que tinham que fazer. Há 
outros que morrem com 50, 
com 60, com 70, eu tenho 91. 
Ora bem, eu fui passando vá-
rias idades de morrer, por as-
sim dizer. Eu sou canceroso. 
E estou aqui vivo e tenho 91 
anos. Só que nunca me en-
treguei a ele. Entreguei-me 
aos médicos e a Deus. Aqui 
estou a cumprir a Tua vonta-
de, se me quiseres levar ago-
ra, lá vou eu. A minha mor-
te está na mão de Deus, não 
está na mão dos homens. Eu 
morro como tiver que ser. Há 
várias formas de morrer. Em 
nenhuma delas eu sinto que 
vou morrer. Não sinto que 
vou morrer a conduzir por-
que vou com cuidado. Não 
morro quando vou de avião. 
Se tiver que morrer, morro”.
“Pela família, gostava de ser 
lembrado como um bom avô, 
um bom pai, um bom filho. 
Acho que não fui mau de to-
do. Acho que as pessoas têm 
que crescer sem papariquices 
para saberem... Temos que ter 
no corpo anti-corpos, coisas 
que reajam... Não podemos 
estar sempre apoiados na ma-
mã, no papá, toda a vida, não 

podemos estar assim. Temos 
que evoluir sozinhos”. Ruy de 
Carvalho foca-se sempre na 
família. Mas isso não quer di-
zer que esteja a falar apenas 
de quem lhe é mais próximo. 
“Depois com a nossa evolu-
ção, melhorar a nossa ami-
zade familiar. Porque nós so-
mos uma grande família. Per-
tencemos todos à mesma fa-
mília, com cores diferentes. E 
às vezes esquecemo-nos disso 

e fazemos distinção, e não po-
de ser. São seres humanos”.
Ruy confessa que não tem pa-
ciência para as revistas cor-
-de-rosa. “Infelizmente, na 
minha profissão, há os de 
montra e há os de bengala. Os 
de montra são os que vêm pa-
ra a montra. E depois há os 
que morrem na profissão que 
têm, velhinhos, e vão evo-
luindo com o tempo que vão 
tendo. Não vêm cá para mos-
trar que são melhores, ou que 
querem dizer isto ou aquilo. 
A maior parte não tem tempo 
para isso. Temos muita coisa 
para fazer”. Isto é: Ruy é um 
homem de família, da nature-
za. E Portugal tem neste mo-
mento, na sua natureza, uma 
cicatriz enorme, aberta já há 
mais de um ano. Pedrógão. 
Não hesita: “Vieram-me as lá-
grimas aos olhos. Não são só 
os humanos, as árvores tam-
bém choram. As árvores tam-
bém choram com o que so-
freram e o que ouviram”.
“Já perceberam que eu sou 
um homem de fé, não é?”. 
Ruy de Carvalho torna-o cla-
ro nas palavras e nos actos. 
Tal como pensa em todos co-
mo iguais, trata todos como 
iguais. Sentimos isso ao con-
versar com ele, ao tirar foto-
grafias, ao entrar na casa de-
le. Foi guiado pela sua esposa, 
mas agora guia-se a si mes-
mo e mantém-se firme na fé. 
Principalmente quando vai 
a uma eucaristia. “Quando 
lá estou, estou absolutamen-
te entregue. Estou com Deus. 
Para mim o sacerdote naque-
le momento está a represen-
tar Cristo na Terra e Deus”. 
Até quando foi a uma igre-
ja ortodoxa russa na Finlân-
dia, sentiu “felicidade”. “Uma 
missa muito bonita, com can-
tares muito bonitos. São cris-
tãos como nós, não é? Somos 
todos cristãos”.
Tem sido esta felicidade e es-
ta fé que tem permitido a Ruy 
ser tão activo numa idade que 
normalmente já é rotulada 
de avançada. Ruy mantém a 
energia de que falou bem vi-
va dentro dela, mesmo num 
meio, o artístico, que muitas 
vezes é visto com olhos me-
nos simpáticos, mas onde são 
todos “amantes do teatro e 
portanto lá em cima são to-
dos amigos de Deus.” No fim, 
destaca a palavra amor. “Com 
amor, tudo avança”.

quando não é perverso, daí 
nasce amor, nascem os filhos, 
nasce a humanidade, crescem 
as sociedades. Neste momen-
to há uma sociedade que anda 
a viver por fora da liberdade e 
dentro da libertinagem. Ain-
da há muita libertinagem. A 
libertinagem não tem nada a 
ver com liberdade. A liberda-
de é muito bonita e a sua base 
é o respeito. Viver em liber-
dade não é fácil. Porque exige 
de nós muito respeito pelos 
nossos semelhantes, muito, 
muito respeito”. Exige traba-
lho. “Digo de brincadeira que 
é a nossa ditadura. Temos que 
ter cuidado na maneira como 
lidamos com os nossos seme-
lhantes, com os mais humil-
des, com os menos inteligen-
tes, com os mais inteligentes, 
há tudo. A desigualdade dos 
homens está na cabeça”.

"Morro como tiver que ser"
Falamos de Francisco. Um 
Papa que, sem alterar a dou-
trina, mudou a face da Igreja 
desde o início do seu pontifi-
cado, fazendo muitas chama-
das de atenção. Para Ruy de 
Carvalho, no entanto, ele pró-
prio é uma chamada de aten-
ção. “A chamada de atenção 
dele é o sorriso maravilhoso 
que ele tem. Transborda feli-
cidade, transborda humani-
dade, transborda carinho. Ele 

não precisa de dar um bei-
jo para dar um beijo. A pes-
soa sente-se beijada por ele. É 
um dom extraordinário que 
ele tem. Gosta de fazer a vida 
ao pé dos seus semelhantes, o 
que é uma coisa muito boni-
ta. Depois veste-se de branco, 
mas debaixo anda com botas 
velhas, para não magoar nos 
calos. Acabou com uma rique-
za de que o público não gos-
tava, que o povo não gostava 
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Amós 7, 12-15
Leitura da Profecia de Amós
Naqueles dias, Amasias, sacerdote de Betel, 
disse a Amós: “Vai-te daqui, vidente. Foge 
para a terra de Judá. Aí ganharás o pão 
com as tuas profecias. Mas não continues a 
profetizar aqui em Betel, que é o santuário 
real, o templo do reino”. Amós respondeu 
a Amasias: “Eu não era profeta, nem filho 
de profeta. Era pastor de gado e cultivava 
sicómoros. Foi o Senhor que me tirou 
da guarda do rebanho e me disse: «Vai 
profetizar ao meu povo de Israel»”.  

Salmo responsorial
Salmo 84 (85), 9ab-10.11-12.13-14 (R. 8) 
Refrão: Mostrai-nos, Senhor, o vosso 
amor e dai-nos a vossa salvação.
Ou: Mostrai-nos, Senhor, a vossa 
misericórdia.

 
LEITURA II Ef 1, 3-14 
Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Efésios
Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, que do alto dos Céus nos 
abençoou com toda a espécie de bênçãos 
espirituais em Cristo. N’Ele nos escolheu, 
antes da criação do mundo, para sermos 
santos e irrepreensíveis, em caridade, 
na sua presença. Ele nos predestinou, 
conforme a benevolência da sua vontade, 
a fim de sermos seus filhos adoptivos, 
por Jesus Cristo, para louvor da sua glória 
e da graça que derramou sobre nós, por 
seu amado Filho. N’Ele, pelo seu sangue, 
temos a redenção e a remissão dos 

“Jesus chamou... e começou a enviá-los”

itinerário ATITUDE
Celebrar na Esperança

REFLEXÃO

Eu venho, Senhor, à vossa presença: 
ficarei saciado ao contemplar a vossa 
glória. 
cf. Salmo 16, 15

Deus chama. Jesus Cristo chama. O 
Espírito Santo chama. E fazem-no para 
enviar cada um dos chamados a ser 
profeta da esperança e da alegria. Esta é a 
aposta de Deus. Com frequência, lemos ou 
escutamos mensagens pessimistas sobre 
o futuro, sobre a vida. Até podem sair do 
nosso coração e da nossa boca palavras 
de desalento! Talvez precisemos de 
sentir (mais) a presença de Deus. Nesses 
momentos, abertos ao dom, ficaremos 
saciados da nossa mais profunda sede. “O 
Espírito Santo activa em nós a capacidade 
de crer, de esperar, de continuar fiel 
ao próprio Amor. Cada cristão é uma 
consequência do Espírito Santo” (José 
Tolentino Mendonça).

“Jesus chamou…  
e começou a enviá-los”
A passagem do Evangelho proposta para o 
Décimo Quinto Domingo (Ano B) começa 
com o chamamento e o envio dos doze 
apóstolos: “Jesus chamou… e começou 
a enviá-los”. São enviados dois a dois e 
instruídos sobre a frugalidade e a possível 
hostilidade.
O enviado “não se leva a si mesmo, mas 
a Outro: é como uma mulher grávida” 
(Ermes Ronchi). O enviado não se 
caracteriza tanto pelas suas palavras 
inspiradas, mas por viver “como o Senhor” 
(Didaché 11, 8).
O enviado é chamado por pura graça, não 
pelos seus méritos ou pela sua fama de 
santidade. O chamamento é sempre o 
primeiro passo de um olhar que se fixa no 

pecados. Segundo a riqueza da sua graça, 
que Ele nos concedeu em abundância, 
com plena sabedoria e inteligência, 
deu-nos a conhecer o mistério da sua 
vontade, o desígnio de benevolência 
n’Ele de antemão estabelecido, para 
se realizar na plenitude dos tempos: 
instaurar todas as coisas em Cristo, 
tudo o que há nos Céus e na terra. Em 
Cristo fomos constituídos herdeiros, por 
termos sido predestinados, segundo 
os desígnios d’Aquele que tudo realiza 
conforme a decisão da sua vontade, para 
sermos um hino de louvor da sua glória, 
nós que desde o começo esperámos em 
Cristo. Foi n’Ele que vós também, depois 
de ouvirdes a palavra da verdade, o 
Evangelho da vossa salvação, abraçastes 
a fé e fostes marcados pelo Espírito 
Santo. E o Espírito Santo prometido 
é o penhor da nossa herança, para a 
redenção do povo que Deus adquiriu para 
louvor da sua glória.

EVANGELHO Mc 6, 7-13 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Marcos 
Naquele tempo, Jesus chamou os 
doze Apóstolos e começou a enviá-los 
dois a dois. Deu-lhes poder sobre os 
espíritos impuros e ordenou-lhes que 
nada levassem para o caminho, a não 
ser o bastão: nem pão, nem alforge, 
nem dinheiro; que fossem calçados com 
sandálias, e não levassem duas túnicas. 
Disse-lhes também: “Quando entrardes 
em alguma casa, ficai nela até partirdes 
dali. E se não fordes recebidos em 
alguma localidade, se os habitantes não 
vos ouvirem, ao sair de lá, sacudi o pó 
dos vossos pés como testemunho contra 
eles”. Os Apóstolos partiram e pregaram 
o arrependimento, expulsaram muitos 
demónios, ungiram com óleo muitos 
doentes e curaram-nos. 

outro. Olhar que surpreende e desafia a 
viver uma missão.
Ser chamado a ser discípulo missionário 
de Jesus Cristo diz respeito a cada e um 
e a todos os cristãos e desencadeia um 
processo de transformação que abarca 
o ser inteiro. “Cada um dos baptizados, 
independentemente da própria função 
na Igreja e do grau de instrução da sua 
fé, é um sujeito activo de evangelização. 
[…] Esta convicção transforma-se num 
apelo dirigido a cada cristão para que 
ninguém renuncie ao seu compromisso 
de evangelização, porque, se uma 
pessoa experimentou verdadeiramente 
o amor de Deus que o salva, não precisa 
de muito tempo de preparação para 
sair a anunciá-lo, não pode esperar 
que lhe deem muitas lições ou longas 
instruções. Cada cristão é missionário 
na medida em que se encontrou com 
o amor de Deus em Cristo Jesus […]. 
Porque esperamos nós?” (EG 120).

Celebrar na esperança
No acto em que somos chamados, 
somos enviados a proclamar que Deus 
intervém na história humana, em 
cada uma das nossas histórias. Uma 
intervenção repleta de esperança e 
com a radicalidade de um amor que 
se entrega cada dia para que outros 
percebam que também são amados. 
“O Senhor chama-nos a Si, chama-nos 
a estar com Ele, a reunir-nos em seu 
nome, a estamos uns com os outros para 
sermos o seu Corpo, o Corpo de Cristo 
no mundo que é a Igreja; […] e, depois, 
envia-nos: ‘Ide!’. É assim que acaba a 
missa: ‘Ide em paz!’. Ou seja, levai esta 
paz, a paz do encontro com Jesus Cristo, 
para que vos acompanhe sempre” 
(Manuel Clemente).

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

XV Domingo Comum 
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CONCRETIZAÇÃO: Cada pessoa é chamada e é enviada por Deus. Este 
dinamismo radica no baptismo e configura-se ao longo de toda a vida. 
Por isso, vamos acrescentar ao arranjo floral da semana anterior, que 
já continha os santos óleos, como sinal do compromisso batismal, um 
bastão e umas sandálias.
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“Jesus chamou... e começou a enviá-los”

Elementos celebrativos  
a destacar
Despertar a Esperança
Introdução ao espírito celebrativo
Convocados por Deus para nos 
reunirmos em assembleia, somos 
também desafiados a sentir-nos objecto 
da atenção amorosa do nosso Deus, 
que nos chama para nos enviar, como 
sinal de um compromisso cristão que 
faz configurar toda a nossa vida à sua 
vontade. Além disso, somos convidados, 
uma vez mais, a reassumir a nossa 
condição de verdadeiros profetas no 
anúncio e na proposta do rosto salvador 
de Deus, e na denúncia, em nós e nos 
outros, de tudo aquilo que contradiz o 
projeto de bem, verdade e felicidade, 
que Deus tem para nós. Reunidos neste 
espírito, celebremos com esperança!

Enraizar a Esperança
Dinâmica própria do Tempo Litúrgico
1. Ritos de Acolhimento
1. É Deus que nos acolhe em sua casa, 
porque o dom da nossa vocação parte 
d’Ele, para vivermos em sintonia com a 

sua vontade. Porque fomos chamados 
por Deus para esta celebração dominical, 
providencie-se uma equipa de 
acolhimento, na qual o pároco também 
deverá estar envolvido, para receber as 
pessoas que vão integrar a assembleia 
litúrgica.
2. A celebração poderá começar junto 
à porta principal da Igreja, estando aí 
apenas o sacerdote com os acólitos. 
Depois da admonição, o sacerdote evoca 
a misericórdia de Deus, fazendo os três 
tropos da preparação penitencial ao 
longo do corpo da Igreja, até chegar ao 
presbitério, onde entoará o hino “Glória”.

2. Preparação Penitencial
V/ Senhor, que chamais cada pessoa 
para participar da vida em abundância,
R/ Senhor, tem piedade de nós.
V/ Cristo, que sois o enviado do Pai 
para realizar a Sua obra de amor pela 
humanidade e por toda a criação,
R/ Cristo, tem piedade de nós.
V/ Senhor, que enviais os vossos 
discípulos para o anúncio do Reino e 
para a denúncia do mal,
R/ Senhor, tem piedade de nós.

3. Proclamação da Palavra
[Primeira Leitura] Esta leitura retrata, 
de forma dialógica, a vocação do 
profeta Amós. Exceptuando as duas 
intervenções do narrador, o texto 
corresponde, essencialmente, à fala 
do rei Amasias, que deve ser proferida 
com entusiasmo e vigor, e à resposta 
do profeta, que deve ser lida com 
simplicidade, ternura e confiança, 
própria de um pastor, enfatizando a 
última frase do texto.
[Segunda Leitura] Uma vez que se 
trata de um hino paulino, proveniente 
da Liturgia das primeiras comunidades 
cristãs, este texto deve ser proclamado 
de forma solene. Como é uma leitura 
longa, podem ser feitas pausas para a 
tornar mais compreensível, sobretudo 
antes das frases iniciadas com 
referências a Cristo: “N’Ele” (por duas 
vezes), “Em Cristo” e “Foi n’Ele”.

4. Pós-Comunhão
O momento final da celebração – 
bênção e envio – poderá assumir um 
carácter mais solene, tendo em conta 
o conteúdo da Liturgia da Palavra. Por 

isso, propõe-se a fórmula da oração 
de bênção sobre o povo, nº 11 (Missal 
Romano, 571).

Partilhar a Esperança
Indicações para a reflexão 
partilhada na homilia
. A iniciativa do chamamento parte 
de Deus. Ele dirige-nos a sua palavra, 
para que a nossa vida se configure 
com Ele, podendo assim beneficiar de 
um estilo de vida agraciado, feliz, belo. 
Não podemos esperar, porém, que 
este chamamento aconteça de forma 
espectacular ou impessoal, pois Deus 
serve-se de pequenos aspetos do 
quotidiano para chamar cada pessoa 
em particular.
. É por Cristo que este chamamento 
acontece. O mistério da incarnação faz 
com que Deus se aproxime da nossa 
humanidade, para compreendermos 
que o dom da vocação não é algo 
abstracto, mas aquilo que de forma 
mais profunda toca e configura a 
nossa vida.

(...)

Eucologia
Orações presidenciais e Prefácio: Orações 
próprias do XV Domingo do Tempo Comum 
[Missal Romano, 409]
Prefácio: Prefácio dos Domingos do Tempo 
Comum I [Missal Romano, 476]
Oração Eucarística: Oração Eucarística I 
[Missal Romano, 515ss].

Viver na esperança
Durante esta semana, em que 
assumimos o dinamismo do envio, 
correspondente à consciência de 
sermos os apóstolos de hoje, vamos 
sentir-nos convidados a falar a Deus 
das pessoas que queremos que O 
descubram, amem e sigam.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Eu venho, Senhor (F. Santos, NCT 
218).
— Apresentação dos Dons: A messe é grande 
(C. Silva, IC 363 ou NRMS 94).
— Comunhão: Bendito seja Deus (F. Santos, NCT 
362).
— Final: Ide por todo o mundo (M. Luís, NCT 
355).
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livro da semana

Livraria diário do minho

Fale connosco no
Director: Damião A. Gonçalves Pereira · Coordenação: Departamento Arquidiocesano  
da Comunicação Social (Pe. Paulo Terroso, Pe. Tiago Freitas, Flávia Barbosa, João Pedro Quesado) 
Design: Romão Figueiredo · Multimédia: Ana Marques Pinheiro · Contacto: comunicacao@arquidiocese-braga.pt

Na Idade Média houve quem erguesse 
magnas catedrais, mas foram os mestres 
vidreiros quem as transformou nas janelas 
do céu. Um romance épico, passado no 
século XV, com panos de fundo variados 
numa época em que as antigas catedrais 
se foram abrindo para se transformarem 
em autênticos sacrários de vidro, perante 
os quais os fiéis acreditavam estar junto 
das Janelas do Céu.

* Na entrega deste cupão. Campanha válida de 5 a 12 de Julho de 2018.

Gonzalo 
Giner
As janelas 
do Céu

22,9€10% 
Desconto

O programa Ser Igreja entrevista, esta 
semana, o Pe. João Alberto Campos, 

que celebra a 18 de Julho os 25 anos da 
ordenação sacerdotal.

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

Sexta-feira, das 23h00 às 24h00

"Reze pelos sacerdotes"

Cursos de verão em Fátima

“Reze pelos sacerdotes” é o te-
ma da campanha que a Re-
de Mundial de Oração do Papa 
(RMOP) está a promover no 
âmbito da intenção do Papa pa-
ra este mês: “para que os sacer-
dotes que vivem o seu traba-
lho pastoral com dificuldade e 
na solidão se sintam ajudados e 
confortados pela amizade com 
o Senhor e com os irmãos”.
A iniciativa decorre de 6 a 13 de 
Julho e tem como objectivo “in-
centivar os cristãos a rezar por 
intenções específicas indicadas 
por sacerdotes que desenvol-
vem a sua missão pastoral em 
diferentes regiões e realidades 
bem distintas”.
Ao longo dos oito dias, os par-
ticipantes recebem um teste-
munho com as alegrias e difi-
culdades manifestadas por oito 
sacerdotes e uma oração para 
rezarem pelas intenções suge-

“Fátima: síntese das leituras 
de um acontecimento cente-
nário” é o tema do Curso de 
Verão deste ano do Santuário 
de Fátima. A iniciativa realiza-
-se entre os dias 10 e 12 de Ju-
lho, no Centro Pastoral Paulo 
VI, e é gratuita. Nesta terceira 
edição os objectivos passam 
pela interpretação dos con-
teúdos da Mensagem de Fáti-
ma, pelo exame das fontes do 
acontecimento e pela apre-
sentação dos elementos da 
sua história.
A formação destina-se a in-

ridas por cada um deles.
“O sacerdote, como ser huma-
no, tem naturalmente as suas 
dificuldades, sobretudo os que 
vivem em lugares isolados e os 
que lidam com populações vul-
neráveis”, adiantou a RMOP.

vestigadores e estudantes 
universitários das Ciências 
Humanas e Sociais, professo-
res do ensino básico e secun-
dário, formadores, catequistas 
e outros agentes pastorais.
A coordenação destes cursos 
é de Marco Duarte, director do 
Departamento de Estudos do 
Santuário de Fátima.
A inscrição é obrigatória e de-
ve ser feita mediante preen-
chimento de formulário na pá-
gina do Santuário de Fátima 
ou através do e-mail congres-
sos@fatima.pt. 

Agenda

7
jul

FAFEPEREGRINAÇÃO A NOSSA SENHORA DE ANTIME

8
jul

11
jul

SÃO BENTO DA PORTA ABERTA ROMARIA DE SÃO BENTO

ESCADÓRIOS DO 
SANTUÁRIO DO BOM JESUSXVI VOZES SOBRE A CIDADE21H30


