
QUINTA-FEIRA • 28 DE SETEMBRO DE 2017

Diário do Minho
Este suplemento faz parte da edição n.º 31535 
de 28 de Setembro de 2017, do jornal Diário do Minho,  
não podendo ser vendido separadamente.

Escutismo. 
Um uniforme 
que não 
se despe

p. 4-5 

reportagem



2 INTERNACIONAL IGREJA VIVA

bispos denunciam 
"crimes de guerra"  
no sudão do sul

Os bispos do Sudão do sul denunciam 
situações de “assassinatos generalizados, 
tortura e violações” na sequência da 
guerra civil no país. Numa carta pastoral 
partilhada pela Fundação Ajuda à Igreja 
que Sofre, os bispos assinalam o “total 
desprezo pela vida humana” e os “crimes 
de guerra” cometidos no país. “Há 
pessoas que foram trancadas em casa 
e queimadas”, exemplificam. Mesmo 
aqueles que procuram refúgio em igrejas 
ou campos de refugiados, “continuam 
a sofrer abusos por parte das forças de 
segurança”, referem os bispos.

Papa: "deus não exclui 
ninguém (...). Ele usa  
a misericórdia"

O Sumo Pontífice recordou a todos 
os cristãos a necessidade de um olhar 
de misericórdia, livre de atitudes de 
egoísmo contrárias aos ensinamentos 
de Jesus Cristo. “Deus não exclui 
ninguém e quer que todos cheguem 
à sua plenitude”, destacou. “Ele usa 
a misericórdia, não se esqueçam 
disto. Perdoa largamente, é pleno 
de generosidade e de bondade, que 
oferece a cada um de nós”, referiu, na 
sequência da divulgação de uma carta 
onde clérigos e académicos católicos o 
acusam de propagar heresias. 

Vaticano lança moeda 
com imagem dos três 
pastorinhos

Os três pastorinhos de Fátima, Lúcia 
dos Santos e Francisco e Jacinta Marto 
(estes últimos canonizados pelo Papa a 
13 de Maio) diante da Basílica de Nossa 
Senhora do Rosário estão representados 
na moeda comemorativa do Centenário 
das Aparições. O lançamento será dia 
5 de Outubro, pelo Gabinete Filatélico 
e Numismático da Cidade do Vaticano. 
Com uma tiragem de 10 mil exemplares, 
a moeda tem um valor nominal de 2€, 
e cada estojo tem um custo de 37€. A 
peça foi esculpida por Orienta Rossi e 
gravada por Silvia Petrassi.

agência ecclesia Albert Gonzalez Farran | Agence France-Press  | Getty Images

PAPA FRANCISCO
@pontifex_pt

22 de Setembro de 2017
O Evangelho convida, antes de 
tudo, a responder a Deus que nos 
ama e nos salva, reconhecendo-o no 
próximo.

21 de Setembro de 2017
Faço um apelo em favor da paz e 
do desarmamento: neste mundo 
ferido pela violência, precisamos de 
fraternidade entre os povos.

D. JORGE ORTIGA
@djorgeortiga

24 Setembro de 2017
D. Manuel Martins, descanse em 
paz. Os pobres e os trabalhadores 
têm um intercessor no céu.

lusa

“conservadores”), sem que isso seja 
uma heresia, e que um Papa possa 
ser razoavelmente defendido (por 
uns e por outros), sem que isso seja 
falta de inteligência. Superou-se a 
ideia quase fixa de que quem defende 
o Papa é “conservador” e quem o 
critica é “progressista”. Isso vem 
aliviar a nossa relação ao papado, o 
que é claramente positivo.
Na sequência deste primeiro 
elemento, há um outro igualmente 
benéfico. No texto deixa-se muito 
claro que nem tudo o que um 
Papa diz está sujeito ao dogma da 
infalibilidade papal. Consoante o 
nível do que é dito, terá um peso 
diferente do ponto de vista doutrinal. 
Na maioria das vezes, vale o que vale, 
pela autoridade da pessoa, mas não 
necessariamente pela autoridade 
papal em sentido estrito, usada para 
afirmação de uma verdade de fé. É, 
pois, salutar que nos habituemos a 
ler os documentos dos Pontífices de 
acordo com o estatuto que possuem 
e que é diferenciado. Isso não retira 
peso ao que um Papa diz ou escreve, 
mas recorda que nem tudo deve 
ser lido ou escutado do mesmo 
modo. E é bom que isso se aplique a 
todos os Papas, não apenas ao Papa 
Francisco.
É claro que tudo isto não invalida 
um terceiro elemento: que tudo o 
que está em jogo no “acontecimento” 

IGREJA UNIVERSAL

Foi tornada pública, nos dias 
passados, uma autodenominada 
“correcção” à “Amoris Laetitia” do 
Papa Francisco, assinada por um 
grupo de teólogos. Trata-se de um 
texto complexo, que não permite 
um comentário breve, muito menos 
em contexto jornalístico. Da minha 
parte, apenas extrairei desse texto 
– independentemente do contexto 
e mesmo das personalidades que 
o assinam, pois não me cabe fazer 
juízos – alguns elementos que me 
parecem merecer reflexão e que, 
nesse sentido, não deixam de ser 
“positivos”.
Já agora, antes de entrar nesses 
elementos, devo manifestar 
estranheza pelo próprio título: 
chamar pomposamente à 

apresentação de uma posição 
diferente – mesmo contrária – à do 
Sumo Pontífice uma “correcção” 
pressupõe que quem corrige é 
detentor de uma verdade absoluta e 
final. É claro que é isso que pretende, 
precisamente, esse texto; mas 
também é claro que aí reside um dos 
seus maiores problemas. Não quero, 
contudo, fixar-me nessa questão, 
pois levaria demasiado longe – e 
provocaria, certamente, muitas 
correcções...
Há algo inquestionável neste 
acontecimento. Sim, porque uma 
carta aberta a pretender corrigir um 
Papa, apresentada por um grupo de 
teólogos que inclui alguns membros 
destacados do magistério da Igreja, 
é sem dúvida um acontecimento 
raro. E é praticamente inédito, 
quando esse grupo pertence ao 
que se costuma denominar a 
“ala conservadora da Igreja”. 
Tradicionalmente, um dos grandes 
recursos argumentativos dessa “ala” 
– peço desculpa pela nomenclatura, 
pois sei que é simplista – é 
precisamente a autoridade papal. 
Nesse sentido, o “fenómeno” 
Papa Francisco provocou algo 
que me parece positivo para o 
futuro da Igreja – todos assumem 
que um Papa possa ser criticado 
em algumas das suas posições 
(seja por “progressistas”, seja por 

A propósito de uma “correcção”
desta carta é muito sério e implica 
cuidado. Não basta dizer que se 
trata de um grupo radical, que 
não deve ser levado a sério, pois 
representa uma minoria na Igreja, 
já “ultrapassada”. Penso que muitos 
dos assuntos apresentados neste 
texto – e que não se relacionam, 
simplesmente, com a questão 
da admissão à comunhão dos 
divorciados “recasados” – revelam 
que convivem, na Igreja actual, 
paradigmas teológicos muito 
diferentes, relativamente a muitas 
coisas – como por exemplo, à noção 
de Revelação ou de Natureza, a que 
se liga a noção das respectivas “leis”. 
E o debate entre esses diferentes 
paradigmas não se processa com 
facilidade. Mas talvez deva ser 
feito – pelo menos tentado. O Papa 
Francisco não terá problemas em ser 
criticado; também não me parece 
que tenha uma noção exacerbada da 
sua “infalibilidade”. Poderá, talvez, 
promover um debate mais fundo 
entre os paradigmas em jogo. Esse 
debate pode não conseguir consenso. 
Mas, pelo menos, talvez possa ser 
mais fértil do que a publicação de 
“correcções” e eventuais “correcções 
de correcções”; certamente será mais 
fértil do que uma primária acusação 
de heresia ou do que uma implícita 
ameaça de cisma. Haja, sobretudo, 
bom senso.

joão duque
professor | presidente do Centro Regional de Braga da UCP
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JOSÉ LIMA
padre | Professor

ÁGAPE
Teologia simplificada

de amor fundamentalmente diferente 
de qualquer outra, porque é operada 
pelo Espírito Santo” (RAHNER). 
O Amor. Recebido de Deus (Rm 5, 
5) e partilhado gratuitamente entre 
todos, amando-se mutuamente (Jo 
15, 12-13). Na Igreja primitiva, a 
palavra ágape “designa também uma 
reunião fraterna da comunidade, 

D e origem grega, a palavra 
ágape diz uma realidade 
que é “amor de dilecção” 
(caridade, benevolência), 
“forma mais elevada do 
amor”, amor diferente 

de philia (amizade) e de erós 
(amor erótico). Ágape, em Língua 
Portuguesa, diz-se de um amor 
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redes nas quais se expressa esta 
comunhão fontal! 
Na sociedade de hoje, ágape 
é vivida sempre que não há 
condicionalismos para uma 
atitude empática, mas se distribui 
gratuitamente o amor que persiste 
em cada ser humano (criado à 
imagem de Deus), mais além das 
atitudes calculadas e das relações 
interesseiras. Existem inúmeras 
ocasiões para a vivência da ágape: 
muitos distribuem os seus bens 
de forma pródiga pelos que 
necessitam, outros vão em auxílio 
de tantos desprotegidos colocando 
a própria vida em risco, outros 
estão sempre prontos para auxiliar 
no momento necessário, outros 
simplesmente se dedicam ao “fazer 
bem” quotidianamente (no silêncio, 
tudo sem Primeiras Páginas).
Muitas realidades no horizonte da 
palavra ágape que a tornam actual 
e cheia de vigor. Tais realidades 
são típicas da comunidade que se 
reclama de Cristo e não se destinam 
apenas a ocasiões raras, sendo uma 
tónica de cada discípulo. Uma forma 
de ser a estimar! São emblema de 
todos, mesmo que não se sintam 
muito religiosos ou mesmo lhe 
sejam avessos. A fraternidade está 
para além de qualquer forma de 
organização religiosa; é conatural 
a todo o homem (crente ou ateu, 
agnóstico ou céptico)! 
Ágape, como forma de estar, é 
um trunfo novo na nossa cultura, 
abrindo-lhe alguma possibilidade: 
ou esta relação convivial se 
desenvolve ou o horizonte é cada 
vez mais sombrio para o estar 
colectivo. A ágape é o selo de cada 
homem criado à imagem de Deus, 
acreditemos ou não!

comendo fraternalmente, em clima 
de acção de Graças a Deus” (Act 2, 
46), depois da Eucaristia. Embora 
“a reunião caísse em desuso”, as 
relações fraternas e agradecidas 
persistem, apesar de a nossa cultura 
se ter tornado fortemente solitária 
e comodista: as tardes de Domingo 
em família, as viagens em família, 
as visitas frequentes entre nós, as 
mensagens entre amigos, tantas 

sa
gr

ad
af

am
ili

a.
ne

t.b
r 

sem condições e ilimitado (uma 
forma de estar), o amor que 
vem de Deus, amor totalmente 
oblativo (existe mesmo quem 
diga amor “agápico”, para referir 
uma realidade existente, que 
vem de Deus): tanta ágape 
nas relações humanas; tantas 
situações indizíveis, mas vitais 
e sentidas, tanta relação de tipo 
ágape, tanta forma de estar a dar 
a vida por alguém. 
No Novo Testamento, a palavra 
designa o amor a que todos 
são chamados, recebendo-o 
de Deus e partilhando-o entre 
todos. Trata-se de ser imagem 
de Deus no relacionamento 
humano. Ninguém é dono 
desta atitude, mas recebe-a de 
Deus e vive-a na comunidade: a 
comunhão, a koinonia. Ágape 
“é a expressão preferida para 
designar duma maneira geral 
(…) o amor de Deus para o 
homem, e também, o amor 
dos homens uns para com os 
outros e com Deus; uma forma 
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A mizade, natureza, 
serviço, aventura 
são alguns dos 
conceitos que vêm 
ao pensamento de 

Inês, Lara, Mariana, Nádia, 
Eduardo e Alexandra quando 
falam sobre o escutismo. 
Lobitos, exploradores, 
pioneiros ou caminheiros, a 
filosofia é sempre a mesma: 
“aprender fazendo”. Para a 
chefe do Núcleo de Braga 
mais que uma simples 
actividade, o escutismo é 
“uma forma de estar na vida”.

“SEMPRE ALERTA”
“Agora põe aqui o pé”. “Acho 
que não passa!”. “Passa, passa. 
Isso! Agora passa uma mão”. “E 
se o meu pé não estiver muito 
seguro?”. “Está, está. Calma, respira 
fundo”. “Agora outro pé aqui. Boa! 
Conseguiste!”. Entre respirações 
ofegantes e pequenos passos, corda 
após corda, a prova de obstáculos 
chegou ao fim. O lobito — nome 
dado aos escuteiros mais novos, 
da primeira secção — superou o 
desafio. De olhar atento e palavras 
motivadoras, o dirigente manteve-se 

filipa correia
Fotos: Duarte Meneses

“sempre alerta”, como indica a divisa 
dos escuteiros.
Nádia Fernandes entrou para os 
escuteiros com seis anos. Fez o 
percurso completo. Passou pelas 
quatro secções: lobitos, exploradores, 
pioneiros e caminheiros. Hoje, aos 29 
anos, é dirigente da segunda secção, 
que abarca crianças com idades entre 
os 10 e os 14 anos, do agrupamento 
de São José de São Lázaro. À sua 
responsabilidade tem 19 exploradores, 
sete dos quais acabados de chegar dos 
lobitos. “É uma experiência diferente 
e desafiante todos os dias. A forma 
como eles respondem surpreende-nos 
sempre de um modo muito positivo”, 
diz. No grupo que dirige, tem que dar 
resposta às necessidades daqueles 
que estão a começar e, ao mesmo 
tempo, dos que já sabem “como é que 
o esquema funciona”. “O objectivo é 
que estejam sempre a desenvolver as 
capacidades em função da idade e da 
disponibilidade cognitiva de cada um, 
porque cada criança é diferente da que 
está ao lado, e nós enquanto dirigentes 
somos desafiados a ir ao encontro 
de todos eles individualmente e não 
apenas do grupo”, explica.
Eduardo Coturela é também dirigente 
no agrupamento de São José de São 
Lázaro. Tal como Nádia, trata cada 
criança ou jovem pelo nome. Conhece 
as manhas, as preferências, os medos, 
a história de cada um. Tal como 
Nádia, entrou para os escuteiros com 
seis anos. O escutismo sempre fez 
parte da sua vida. Foi incentivado 

pela mãe, também ela escuteira. 
Diz que “pegou de estaca”. Atraía-o 
a “filosofia do jogo, o aprender 
fazendo”, que orienta o escutismo. 
“Essa componente muito prática, nas 
idades mais novas é muito apelava”, 
conta. É também com base nesse 
método que procura, enquanto 
dirigente, motivar os “seus” pioneiros. 
É o primeiro ano como chefe da 
unidade. Até agora era adjunto. 
“Lidamos com várias personalidades, 
há ciclos motivacionais nos jovens e 
temos que os saber ler, interpretar e 
depois desenvolver estratégias para 
continuar a mantê-los motivados. 
Para além disso, são crianças e jovens 
em idades em que absorvem muito 
e muito rápido, e o desafio é estar 
sempre atento a cada um, ao sistema 
de progresso individual. Nunca 
esquecendo que a melhor forma de 
educar é pelo exemplo”, explica.
Para Alexandra Gonçalves, chefe 
do Núcleo de Braga desde Janeiro 
deste ano, ser dirigente do Corpo 
Nacional de Escutas (CNE) nos dias 
de hoje é “muito mais desafiante”, 
devido à oferta de actividades que 
podem concorrer com os escuteiros. 
“Os miúdos têm um horário muito 
preenchido, vão para a escola, para a 
natação, para o futebol, têm música, 
e depois ainda têm os escuteiros. É 
uma agenda complicada para miúdos 
dos 6 aos 18 anos, portanto, andar 
nos escuteiros tem que ser uma coisa 
muito fixe, tem que ser algo que lhes 
dê algum gozo e que valha a pena”, 

diz. A criatividade deve ser, por isso, a 
grande aposta dos dirigentes.

“SE CALHAR, SE EU NUNCA TIVESSE SIDO 
ESCUTEIRA, ERA MAIS EGOÍSTA”
“Divino menino Jesus, nós Vos 
oferecemos inteiramente o nosso 
coração. Enchei-o das Vossas virtudes 
e ensinai-nos a imitar-Vos. Nós 
queremos seguir o Vosso exemplo, 
com toda a boa vontade, para assim, 
com a ajuda da Vossa Mãe, Maria 
Santíssima, crescermos em graça 
e idade. Amén”, dizem Lara e Inês 
em uníssono. A oração segue-se ao 
“grande uivo” — “é para chamar 
os lobitos”, explica Inês. Os lobitos 
correspondem à primeira secção. 
Englobam crianças dos 6 aos 10 anos. 
Seguem-se os exploradores, dos 10 
aos 14, os pioneiros, dos 14 aos 17, e 
os caminheiros, dos 17 aos 22. Cada 
secção possui uma cor, imaginário, 
simbologia e linguagem próprios, que 
formam uma mística característica. 
Lara e Inês deixaram o “grande uivo” 
para trás. Ambas com 10 anos, agora 
são exploradoras. O lenço amarelo não 
tardará a dar lugar ao verde. Estão 
nos escuteiros há quatro anos. Lara 
entrou primeiro, gostou e convidou 
a amiga, que lhe seguiu os passos. 
Questionadas sobre o que mais gostam 
nos escuteiros, a resposta é imediata: 
“Acampar!”. Andar de slide e praticar 
arvorismo vêm a seguir na hierarquia. 
Lara reclama da “pouca liberdade” dos 
lobitos. “Somos muito controladas!”, 
protesta. Mas agora que é exploradora, 

Escutismo. 
Um uniforme 
que não se 
despe
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os trilhos são outros. Inês resume o 
que aprendeu durante o percurso de 
quatro anos no CNE: “A ser boa, a 
ser limpa, a não poluir, a ser amiga 
dos outros”. Mariana Gonçalves 
não passou pelos lobitos, entrou 
directamente para os exploradores, 
aos 12 anos. Foram os amigos que a 
aliciaram, por ser “muito agarrada a 
casa e não gostar de sair”. Hoje tem 
16 anos e é pioneira. O seu uniforme 
é semelhante ao dos cerca de 72 mil 
escuteiros do CNE. Aí reside parte do 
sentimento de pertença, identificação, 
compromisso e igualdade. Um olhar 
mais cuidado permite identificar 
alguns elementos diferenciadores, 
como as insígnias, anilhas e fitas, 
símbolo das conquistas e vivências de 
cada um. Mariana mostra as anilhas 
em volta do lenço: “Esta aqui foi do 
meu tio, que era escuteiro, por isso 
tem um grande valor para mim. Esta 
é de um Acampamento Nacional e foi 
um grande amigo que ma deu. Esta 
deram-ma no Nacional de Pioneiros, 
foi a primeira vez que houve, por 
isso ficou marcado para sempre”. 
São precisamente os “acampamentos 
grandes” a sua actividade favorita. 
“Vamos para um 
sítio completamente 
desconhecido em que 
conhecemos pessoas 
de outras zonas ou 
até de outros países 
e aprendemos a 
desenrascar-nos 
sozinhos”, conta. 
Admite que a entrada 
para os escuteiros fez 
com que ganhasse 
mais independência 
e responsabilidade 
e aprimorasse 
competências de 
socialização. “Pessoas 
introvertidas 
conseguem, com os 
escuteiros, tornar-se 
mais extrovertidas”, diz.
Nádia garante que o modo como 
hoje se relaciona com os outros se 
deve, em grande parte, ao percurso 
enquanto escuteira. “Se calhar, se 
eu nunca tivesse sido escuteira, 
era mais egoísta. Sendo escuteira 
isso não acontece. Estou sempre a 
pensar no que é que vou fazer para 
ajudar os outros. Costumo dizer 
que visto a camisola mesmo quando 
não estou uniformizada. Quem me 
conhece sabe que estou sempre 
alerta, sempre disponível para servir”, 
explica. Eduardo destaca o espírito 
empreendedor, as capacidades de 
liderança e o “querer fazer” que 
o escutismo despertou em si. “Se 
eu pertenço e pertenci a muitos 
movimentos associativos devo-o 

ao facto de ter sido escuteiro”, 
afirma. A passagem pela Associação 
de Estudantes da Escola Secundária 
que frequentou e pela Associação 
Académica da Universidade do Minho 
são alguns dos exemplos que cita. 
E admite que aquilo que é hoje “vai 
beber”, em vários aspectos, ao que 
desde muito novo vivenciou enquanto 
escuteiro.

“UMA FORMA DE ESTAR NA VIDA”
Os exploradores da dirigente Nádia 
percorrem o Parque da Ponte. Cada 
patrulha — pequeno grupo de trabalho 
composto por quatro a oito elementos 
— lança-se à missão indicada na ficha 
que lhe calhou. “Neste Parque, no 
tempo da monarquia, existia um luxo 

que não era para toda a 
população. Servia para 
tomar banho e era ponto 
de encontro de todos os 
monarcas, descobre-o! Aí 
tira uma selfie com o teu 
companheiro de patrulha 
para, no final, mostrares 
à expedição”, pode ler-
se numa das fichas. E o 
desafio continua: “Diz 
três formas de proteger 
a natureza”. “Limpar a 
floresta”, indica uma das 

respostas. No final, uma pequena 
mensagem sobre a importância 
da água e da sua racionalização. O 
objectivo da actividade, explica Nádia, 
consiste em “desenvolver o respeito 
pela natureza e pelos outros e também 
trabalhar a parte social”. Em cada 
Sábado há uma actividade: “A ideia é 
criar diferentes dinâmicas, para que 
não seja monótono, e trabalharmos as 
várias áreas de desenvolvimento”.
Alexandra esclarece que todas as 
secções devem reunir semanalmente. 
A sala a privilegiar é a natureza. 
Depois, “dependendo da criatividade e 
dinâmica de cada um”, há várias áreas 
— a que os escuteiros chamam “faceis” 
— que deverão ser trabalhadas: 

a física, a afectiva, o carácter, a 
espiritual, a intelectual e a social. A 
questão da solidariedade, da atenção 
ao outro, do cuidar do outro, do 
ambiente e dos recursos são, sublinha 
a chefe de Núcleo, temas essenciais. Já 
a espiritualidade, diz, “acaba por ser 
o pilar que sustenta todos os outros”. 
“Como associação católica devemos 
ajudar a que seja uma fé vivida de uma 
forma mais esclarecida e, assim, mais 
plena e verdadeira”, acrescenta.
Alexandra considera o método 
escutista “muito rico”. Através do 
sistema de patrulhas, desenvolve-se 
o espírito de equipa. “No escutismo 
tentamos fazer com que os dons 
do indivíduo sejam valorizados e, 
sobretudo, que os seus dons estejam 
ao serviço do grupo”, explica. Ser 
escuteiro é, para si, “uma forma de 
estar na vida”. “É estar mais atenta 
àquilo que nos rodeia e viver de uma 
forma mais responsável e exigente, 
porque temos a missão de cuidar 
daquilo que é o bem comum, a 
natureza e as pessoas”, acrescenta.
Enquanto chefe de Núcleo desde 
Janeiro, de um “Núcleo grande”, com 
41 agrupamentos, os desafios têm sido 
muitos. “Gerir adultos não é a mesma 
coisa que gerir crianças e jovens. A 
dificuldade aumenta, a diversidade 
de formas de estar, de pensar, de 
interpretar é muita, e nós temos que 
fazer um caminho de aprendizagem e 
de adaptação constantes”, revela. Mas a 
equipa já tem algumas linhas de acção 
traçadas. “Antes de mais, achamos 
que o Núcleo precisa de se sentir 
Núcleo, de sentir que faz parte de um 
corpo, os agrupamentos precisam de 
se unir mais e viver mais em Núcleo”, 
diz. Por isso, a forte aposta tem sido 
na proximidade. Ir ao encontro dos 
agrupamentos, perceber como estão 
a aplicar o método escutista, quais 
são as necessidades, é o caminho para 
compreender aquilo que se passa no 
Núcleo e fazer “um trabalho conjunto 
com os agrupamentos”. Têm quatro 
actividades de formação planeadas 
para este ano, uma para cada 
secção. “Achamos que é importante 
a formação. Acreditamos que as 
actividades que envolvam mais o 
crescimento, a prática dos objectivos 
e do progresso de cada um devem 
ser maioritariamente vividas em 
agrupamento”, explica. Para promover 
o espírito de Núcleo, têm também 
actividades em processo de preparação 
para 2018, para que os escuteiros 
conheçam “outros miúdos” e percebam 
“que não estão sozinhos na vida 
escutista”. Acima de tudo, Alexandra 
considera que o mais importante é 
conseguirem, em cada actividade, “pôr 
a semente”. Depois, conclui, “é esperar 
que dê fruto”.
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LITURGIA da palavra

XXVII domingo 
comum a

Leitura I Is 5, 1-7
Leitura do Livro de Isaías
Vou cantar, em nome do meu amigo, um cântico de amor à sua vinha. O meu amigo 
possuía uma vinha numa fértil colina. Lavrou-a e limpou-a das pedras, plantou-a de 
cepas escolhidas. No meio dela ergueu uma torre e escavou um lagar. Esperava que 
viesse a dar uvas, mas ela só produziu agraços. E agora, habitantes de Jerusalém, e 
vós, homens de Judá, sede juízes entre mim e a minha vinha: Que mais podia fazer à 
minha vinha que não tivesse feito? Quando eu esperava que viesse a dar uvas, porque 
é que apenas produziu agraços? Agora vos direi o que vou fazer à minha vinha: vou 
tirar-lhe a vedação e será devastada; vou demolir-lhe o muro e será espezinhada. Farei 
dela um terreno deserto: não voltará a ser podada nem cavada, e nela crescerão silvas e 
espinheiros; e hei-de mandar às nuvens que sobre ela não deixem cair chuva. A vinha do 
Senhor do Universo é a casa de Israel e os homens de Judá são a plantação escolhida. Ele 
esperava rectidão e só há sangue derramado; esperava justiça e só há gritos de horror.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 79 (80)
Refrão: A vinha do Senhor é a casa de Israel.

Leitura II Filip 4, 6-9 
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses 
Irmãos: Não vos inquieteis com coisa alguma. Mas, em todas as circunstâncias, 
apresentai os vossos pedidos diante de Deus, com orações, súplicas e acções de graças. 
E a paz de Deus, que está acima de toda a inteligência, guardará os vossos corações 
e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao resto, irmãos, tudo o que é 
verdadeiro e nobre, tudo o que é justo e puro, tudo o que é amável e de boa reputação, 
tudo o que é virtude e digno de louvor é o que deveis ter no pensamento. O que 
aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim é o que deveis praticar. E o Deus da 
paz estará convosco.

EVANGELHO Mt 21, 33-43 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Mateus
Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: “Ouvi 
outra parábola: Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma 
sebe, cavou nela um lagar e levantou uma torre; depois, arrendou-a a uns vinhateiros 
e partiu para longe. Quando chegou a época das colheitas, mandou os seus servos 
aos vinhateiros para receber os frutos. Os vinhateiros, porém, lançando mão dos 
servos, espancaram um, mataram outro, e a outro apedrejaram-no. Tornou ele a 
mandar outros servos, em maior número que os primeiros. E eles trataram-nos do 
mesmo modo. Por fim, mandou-lhes o seu próprio filho, dizendo: «Respeitarão o meu 
filho». Mas os vinhateiros, ao verem o filho, disseram entre si: «Este é o herdeiro; 
matemo-lo e ficaremos com a sua herança». E, agarrando-o, lançaram-no fora da 
vinha e mataram-no. Quando vier o dono da vinha, que fará àqueles vinhateiros?”. 
Eles responderam: “Mandará matar sem piedade esses malvados e arrendará a vinha 
a outros vinhateiros, que lhe entreguem os frutos a seu tempo”. Disse-lhes Jesus: 
“Nunca lestes na Escritura: «A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra 
angular; tudo isto veio do Senhor e é admirável aos nossos olhos»? Por isso vos digo: 
Ser-vos-á tirado o reino de Deus e dado a um povo que produza os seus frutos”.

CONCRETIZAÇÃO: Deus ensina-nos a esperar contra toda a esperança. 
Com esta tónica bem presente neste início de novo ano pastoral, será 
importante insistir nos elementos representativos do novo ano e do novo 
triénio pastoral. Se ainda não foi apresentado, hoje será oportunidade para se 
apresentar o logótipo do novo Ano Pastoral.

itinerário

Sugestão de cânticos
— Entrada: Vinde, prostremo-nos em terra, Az. Oliveira
— apres. dons: Bendito seja Deus, Az. Oliveira
— Comunhão: Alegres comereis, F. Silva
— Final: Com a bênção do Pai, J. Santos

Eucologia
— Orações presidenciais: Orações próprias do XXVII Domingo do Tempo 
Comum (Missal Romano, 421).
— Prefácio / Oração Eucarística: Orações Eucarística V/C com prefácio 
próprio (Missal Romano, 1169ss).

Viver na Esperança
Durante esta semana, vamos estar vigilantes, procurando manifestar, com 
humildade, gratidão a Deus e aos outros, não desperdiçando nenhuma 
oportunidade para dizer: “Obrigado(a)”.

ATITUDE MARIANA
Acção de graças.

CARACTERÍSTICA
Deus ensina-nos a esperar contra 
toda a esperança.

“POR FIM, MANDOU-LHES
O SEU PRÓPRIO FILHO”
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O Vigésimo Sétimo Domingo (Ano A) compara o povo a uma vinha: “A vinha do 
Senhor é a casa de Israel” (salmo). À primeira vista parece ser o Domingo das 
“desilusões” de Deus! “Que mais podia fazer à minha vinha que não tivesse feito?” 
(primeira leitura). Cheio de amor, cuida da vinha e espera que seja fecunda, que dê 
frutos, uvas de qualidade. Mas a realidade demonstra também que pode produzir 
“agraços”, maus frutos. Um coração que se deixa dominar pelo egoísmo gera 
sentimentos de maldade e violência que podem ir até ao homicídio (evangelho). 
Felizmente, Deus é fonte de paz (segunda leitura) e de amor capaz de vencer 
toda a espécie de adversidades. É, pois, nesta perspectiva que a Cruz se torna o 
fundamento da nossa Igreja.

“Por fim, mandou-lhes o seu próprio filho”
A parábola contada por Jesus Cristo propõe uma reflexão a partir da realidade 
quotidiana dos ouvintes: a imagem da vinha para denunciar a infidelidade do 
povo.
A situação é conhecida: o dono da vinha arrenda-a a uns vinhateiros; no tempo das 
vindimas, envia servos para receber a parte correspondente dos frutos. A novidade 
está na recusa dos vinhateiros em acolher os servos. Depois de enviar os primeiros 
e receber como resposta maus tratos e mortes, a reacção do dono não é exercer 
represálias, mas voltar a enviar outros servos. Surpreende a paciência do dono da 
vinha! Não desiste. Um lógico desenlace seria um castigo contundente, mas eis que 
surge um elemento inesperado que sugere um salto qualitativo: “Por fim, mandou-
-lhes o seu próprio filho”.
Os vinhateiros são símbolo de Israel incrédulo e pecador. A história mostra que 
não foram escutados os enviados que tinham a missão de preparar a vinda do 
Messias. E nem este foi acolhido quando se apresentou como Filho de Deus. 
Com a parábola, Jesus Cristo apresenta a sua própria experiência: os vinhateiros 
representam o povo de Israel e o dono da vinha é Deus; os servos enviados são os 
profetas e o filho enviado é Jesus Cristo.
“Ser-vos-á tirado o reino de Deus e dado a um povo que produza os seus frutos”. 
A quem se dirige? Os novos vinhateiros reflectem-se na Igreja, comunidade 
cristã. Esse é, pelo menos, o desejo do Mestre: que os cristãos escutem a voz dos 
profetas e aceitem o filho enviado, a “pedra angular”. Cada um dos membros da 
comunidade cristã recebe a missão de ser vinhateiro que cuida e cultiva a vinha 
para que dê bons frutos de salvação.

Deus ensina-nos a esperar contra toda a esperança
A realidade não acaba com a provável “desilusão” do dono da vinha face ao 
comportamento dos vinhateiros. A esperança jamais se desvanece. Deus ensina-
-nos a esperar contra toda a esperança: “Uma vinha que já não produza uvas 
vermelhas de sangue e amargas de lágrimas, mas quentes de sol, cheias de luz e 
de mel; uma história que não sejam batalhas de poder, guerras de poderio, mas 
que produza uvas de bondade, frutos de justiça, que produza paz, generosidade, 
liberdade. E por isso, até, fragmentos, uvas de Deus no meio de nós” (Ermes 
Ronchi e Marina Marcolini).

REFLEXÃO

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

elementos celebrativos a destacar
Despertar a esperança

[Introdução ao espírito celebrativo]
Sejamos todos bem-vindos! Neste início do novo ano pastoral, Deus 
ensina-nos a esperar contra toda a esperança. Ele espera sempre 
que os corações se tornem abertos e reconhecidos relativamente ao 
Seu plano de amor libertador e gerador de esperança. A prova disso 
mesmo é que nos enviou o Seu próprio Filho!
Queremos celebrar e viver esta Eucaristia dando, de verdade, graças 
a Deus porque, na radicalidade, nos demonstra o Seu amor.

Enraizar a esperança

[Dinâmica própria do Tempo Litúrgico]
1. Preparação penitencial
Poderemos seguir a fórmula C da preparação penitencial, utilizando 
os seguintes tropos:
V/ Senhor, que confiais ao nosso cuidado as maravilhas da Vossa 
criação e da Vossa acção redentora.
R/ Senhor, tende piedade de nós.
V/ Cristo, que nos ensinastes a medida do amor na dádiva da Vossa 
vida.
R/ Cristo, tende piedade de nós.
V/ Senhor, que não quereis a morte do pecador, mas que se converta 
e viva.
R/ Senhor, tende piedade de nós.

2. Proclamação da Palavra
[Primeira Leitura] Para proclamar bem este texto é necessário um 
tempo de preparação: em primeiro lugar, trata-se, para o leitor, da 
possibilidade de entrar na compreensão deste poema: o canto, o 
grito doloroso de um amor decepcionado...
Depois, encontrar o tom de voz e o ritmo que convêm às três partes 
distintas do texto:
. de “Vou cantar...” até “só produziu agraços”, um tom calmo e 
sereno;
. de “E agora...” até “deixem cair chuva”, um tom mais “rude”, mas 
não demonstrativo de cólera;
. de “A vinha do Senhor...” até ao fim, um tom que faça surgir a 
conclusão profética do texto.
Cuidar o tempo do silêncio no final da proclamação e antes da 
aclamação “Palavra do Senhor”.
[Segunda Leitura] O leitor deverá esforçar-se por marcar as duas 
partes deste texto: 
. uma exortação sob forma de imperativo (“apresentai os vossos 
pedidos...”);
. uma conclusão sob a forma de promessa (“E a paz de Deus...”).

Partilhar a esperança

[Indicações para a reflexão partilhada na homilia]
“Que mal fiz eu a Deus?” A questão surge quando alguém é atingido 
por um problema. A Bíblia dá voz a este lamento do povo de Deus, 
um lamento que percorre os séculos. É uma tentação ver em todo o 
mal que nos acontece um castigo de Deus. Com efeito, a questão 
de saber o que fizemos nós a Deus é uma boa questão. Sim, Ele é 
atingido pelas nossas infidelidades, pela indiferença, apatia perante 
o seu amor, manifesto nos múltiplos dons que nos concede. Sim, 
Ele não é indiferente ao ver-nos no caminho da autodestruição, 
destruindo a criação, o ambiente, a nossa vida em comunidade...
. Mais continuemos: as nossas infidelidades não são a última palavra. 
Ele permanece fiel. Os dons de Deus são irrevogáveis. Os frutos 
da vinha e do trabalho do homem não são para nos apropriarmos 
deles, como se fossem apenas o fruto do nosso trabalho. São, antes 
de mais, dons de Deus. E se voltamos para Ele, Ele corre ao nosso 
encontro. Apenas quer isso. Teremos que nos tornar peritos no 
acolhimento da graça de cada renovação da Aliança. A Eucaristia é 
essa oportunidade. 
. Saibamos pedir-Lhe, como no salmo, que o seu rosto se ilumine. 
Então seremos salvos! “Não nos inquietemos com coisa alguma, 
cheios de esperança, em toda a circunstância, apresentemos os 
nossos pedidos diante de Deus, com orações, súplicas e acções de 
graças” (Fil, 4,6).
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Fale connosco no

Leitor de Código

28.09.2017 a 30.09.2017
FESTIVAL DE OUTONO 2017
Braga e Guimarães

30.09.2017
DIA ABERTO PARQUE 
NACIONAL DA PENEDA-GERÊS
07h00 / Parque Nacional  
Peneda-Gerês

AULA ABERTA DE PSICOLOGIA 
POSITIVA
18h30 / Livraria Centésima Página 
(Braga)

20% *
Desconto

     Livraria Diário do Minho

€

PVP“Há um momento em que percebemos que são as 
perguntas (e não as respostas) que nos deixam mais perto 
do sentido. Sabemos que as respostas são úteis, sim, e 
que precisamos delas para continuar a viver - mas a vida 
transforma as próprias respostas em perguntas ainda 
maiores. A espiritualidade tem de ser uma oportunidade 
para o reencontro com interrogações fundamentais, 
mesmo se desacreditadas num quotidiano que nos 
dispersa de forma cada vez mais absorvente(…)”, refere 
a sinopse do livro. Com este livro dedicado a questões 
sobre a vida, a Quetzal inicia uma nova colecção da editora, 
constituída por obras de José Tolentino Mendonça.

* Na entrega deste cupão. Campanha válida de 28 de Setembro a 05 de Outubro de 2017.

José
Tolentino 
Mendonça

O pequeno 
caminho das 
grandes 
perguntas

1660

O programa Ser Igreja entrevista, esta semana, 
Luís Rufo, da irmandade de Santa Cruz.

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

No próximo dia 4 de Outubro 
realiza-se, na Igreja de S. Paulo do 
Seminário Conciliar de Braga, às 
21h30, o concerto inaugural do orgão 
de coro construído por Manuel de Sá 
Couto e recentemente restaurado. O 
organista convidado é Sietz De Vries.
O concerto será composto por 
improvisações, com variações sobre 
alguns cânticos, e prática alternada, 
interpretadas pelo organista Sietze 
De Vries e pela Schola Cantorum 
do Seminário. O holandês Sietz 

De Vries tem-se afirmado como 
concertista e organista litúrgico 
e ainda como professor de órgão. 
Já conquistou 15 prémios em 
concursos de órgão nacionais e 
internacionais, destacando-se o 1.º 
Prémio do Concurso Internacional de 
Improvisação de Haarlem, em 2002.
O órgão Manuel de Sá Couto 
foi construído em 1832 e agora 
restaurado pelo italiano Giovanni 
Pradella Bottega Organara. 
A entrada para o concerto é livre.

Seminário Conciliar de braga acolhe  
concerto de Sietz De Vries

Encontra-se disponível em todas 
as lojas escutistas o livro “Campo-
-Escola de Fraião: Que valores do 
escutismo geram desenvolvimento 
social?”, do chefe Domingos da Silva 
Duarte, da região de Braga.
O autor está actualmente ao serviço 
do Campo-Escola Fraião (CEF), 
pioneiro como campo-escola 
permanente, tendo existido até 
à sua fundação apenas modelos 

itinerantes. A obra, com 322 
páginas, pretende assinalar os 
50 anos do CEF e inclui vários 
testemunhos de “actuais e antigos 
escuteiros” sobre a unidade. O 
livro ilustra, desta forma, cinco 
décadas de história enquanto 
propõe um modelo de matriz social 
do escutismo católico pelo Corpo 
Nacional de Escutas, evidenciando 
assim os valores do movimento.

Campo-Escola de Fraião: um pioneiro com 
mais de 50 anos

01.10.2017
ABERTURA DO ANO PASTORAL


