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opinião

O tempo é apenas um fio

Carla Rodrigues
advogada

Se há dor que é sentida por todos, independentemente da 
cor, da raça e da religião, independentemente da idade, 
da formação académica e das opções políticas, indepen-
dentemente de ser casado ou solteiro, de ter ou não expe-

rienciado a maternidade/paternidade, é a dor solidária pelos pais 
que perdem um filho. Não importa se a notícia chega através dos 
órgãos de comunicação social, das redes sociais ou pelo telefone-
ma de um amigo, e podemos nem conhecer pessoalmente os pais, 
mas sentimos a dor, a tristeza e o luto de forma intensa, como se, 
automaticamente, mergulhássemos num silêncio profundo, numa 
oração de esperança, numa súplica de colo e consolo para quem fi-
ca enlutado.
O que dizer a um pai e a uma mãe que perderam um filho? Que 
palavras escolher? Que conforto se pode dar? Falar ou ficar calado? 
Haverá uma resposta certa ou um único caminho possível a seguir? 
Confesso que palavras como “tens de ter coragem” causam-me al-
guma urticária, parecem-me inadequadas perante a dor dos pais a 
quem lhes foi arrancado um pedaço da alma, a quem lhes foi am-
putado um membro vital. Pergunto-me porque é que têm de ter 
coragem, como é que conseguimos pedir o que quer que seja a 
quem tudo perdeu. Não podemos pedir nada, podemos dar e es-
perar. Dar um pouco de nós, fazermo-nos, afectivamente, presen-
tes, disponíveis, prontos a escutar, a ajudar, a estar ou a calar, a ser 
testemunhas silenciosas das lágrimas e das palavras de revolta con-
tra tudo e contra todos, até contra Deus. E esperar um sinal, espe-
rar o regresso à vida destes pais. Um regresso que pode tardar, que 
será lento, doloroso e solitário, com altos e baixos, que precisará de 
ajuda, não só dos amigos e familiares, mas também de quem pode, 
profissionalmente, ajudar a sobreviver à pior das dores. 
Uma mãe enlutada escreveu: “No curriculum da vida tenho uma 
linha que não prescreve: sou mãe de um filho que morreu aos 11 
anos. Não tenho curso sobre o tema, tenho experiência no tema. 
Saberei eu ensinar alguma coisa? Conseguirei eu abordar uma mãe 
em condições semelhantes e explicar-lhe o que quer que seja? Tal-
vez o destino da minha experiência não seja uma mãe ou um pai 
nestas condições, mas quem vive em seu redor. Confortar alguém 
nas nossas condições é um exercício de tentativa e erro. É tentar 
de novo, falhar novamente, falhar melhor, como dizia o escritor: 
é perceber o desejo de silêncio e o desejo de conversa; é perceber 
a necessidade do esquecimento e a obsessão da lembrança; é per-
ceber tudo e o seu contrário. E perceber o choro que não acaba, os 
olhos perdidos e vagos, a total ignorância do que fazer e quando 
fazer. Como se conforta uma mãe que perdeu um filho? Não sei, 
porque nem para mim soube o que queria”. 
Falar de luto é falar de tempo. Será o tempo a resposta às mil res-
postas que se colocam? Será o tempo o bálsamo para a alma? Ou 
será o tempo apenas um fio? Um fio emaranhado e sem ponta, em 
ziguezague, com curvas e contracurvas, fechadas e repentinas. Ora 
serpenteado por precipícios terríveis, ora contornado por planí-
cies serenas e floridas. Um fio, por vezes, milagroso e terapêutico, 
que suaviza a dor e as lágrimas e acalma a saudade e a revolta. Um 
fio onde se alinham, com pequenas molas coloridas, as memórias 
boas, as pessoas amadas e os momentos felizes. Um fio onde al-
guém escreve(u), “Até já, meu Amor”.

O julgamento por fraude e 
apropriação indevida, que 
começou em Julho com 
grande atenção mediáti-

ca, sofreu mais um atraso na terça-fei-
ra quando o tribunal adiou a tomada 
de qualquer decisão até que os procu-
radores terminem a repetição da in-
vestigação a quatro dos dez arguidos 
originais.

O adiamento significa que o julga-
mento, que já estava a decorrer a passo 
de caracol até pelos padrões italianos, 
não vai avançar até meados de Feverei-
ro, pelo menos. O presidente do tribu-
nal, Giuseppe Pignatone, disse que es-
perava que então possa “finalmente” 
unir as duas partes do julgamento e co-
meçar a sério.

Pignatone descreveu o estado ac-
tual do julgamento como um “local de 
obras”, e disse que “a chave é que o jul-
gamento precisa de mais tempo antes 
de poder começar a sério”.

Depois de dois anos de investigação, 
os procuradores do Vaticano acusaram 
em Julho 10 pessoas – incluindo o ou-
trora poderoso cardeal Angelo Becciu 
– com uma série de crimes financei-
ros relacionados com o investimen-
to de 350 milhões de euros da Santa 
Sé numa propriedade residencial de 
Londres.

Os procuradores alegam que alguns 
funcionários do Vaticano e corretores 
italianos extorquiram milhões de euros 
à Santa Sé em taxas e comissões, sen-
do a maioria do dinheiro doações dos 
fiéis. Um corretor foi acusado de extor-
quir o Vaticano em 15 milhões de euros 
para ter controlo total do edifício. Os 
acusados negam qualquer crime.

O papel do Papa Francisco no ne-
gócio também tem estado sob escrutí-
nio. Várias testemunhas disseram que 
o próprio aprovou negociar um acor-

INTERNACIONAL

Julgamento por fraude no Vaticano 
sofre mais atrasos

do de saída do negócio com o corretor 
acusado de extorsão.

Em Outubro, Pignatone ordenou 
que os procuradores desistissem as 
acusações de quatro dos suspeitos e re-
começassem a investigação por terem 
falhado em respeitar procedimentos 
básicos durante a investigação. Esses 
procedimentos têm o objectivo de pro-
teger os direitos dos acusados, incluin-
do convocá-los para interrogatório pa-
ra que possam responder às acusações.

Na terça-feira, a procuradora assis-
tente Gianluc Perone disse que, até à 
data, os procuradores apenas tinham 
falado com uma pessoa, e que espera-
vam saber a 20 de Janeiro se os procu-
radores iriam pedir novas acusações ou 
que as acusações sejam retiradas.

Pignatone marcou uma audiência 
para 25 de Janeiro – “espero que seja a 
última”, disse – e afirmou que esperava 
que, em meados de Fevereiro, pudes-
se unir os procedimentos contra ambos 
os conjuntos de acusados e começar o 
julgamento.

O juiz presidente também tem repe-
tidamente ordenado que os procura-
dores entreguem à defesa as gravações 
de vídeo de um suspeito que se tornou 
testemunha vital para que os actuais 
suspeitos possam preparar adequada-
mente a defesa. Os procuradores ini-
cialmente concordaram, tendo depois 
recusado fazê-lo e, de seguida, entre-
gue a maioria das gravações com cor-
tes que, em alguns casos, eram de uma 
hora.

Na terça, Pignatone anunciou que ti-
nha nomeado especialistas técnicos pa-
ra fornecer transcrições da testemunha 
principal, o monsenhor Alberto Perlas-
ca, assim como de todos os outros acu-
sados. Não tomou uma decisão, no en-
tanto, sobre os pedidos da defesa de re-
ceber as gravações na íntegra.

Leia a notícia completa em https://www.diocese-braga.pt/
revistaimprensainternacional/noticia/31380/
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Papa francisco

13 DE DEZEMBRO 2021 · A vida é o tem-
po das escolhas decisivas, eternas. Es-
colhas banais levam a uma vida banal; 
escolhas grandes tornam grande a vi-
da. De facto, tornamo-nos aquilo que 
escolhemos. Se escolhermos Deus, 
vamo-nos tornando dia a dia mais 
amáveis e, se optarmos por amar, tor-
namo-nos felizes.

12 DE DEZEMBRO 2021 · Hoje desejo fe-
licitar a Caritas Internationalis pelo seu 
70° aniversário. Continuem a testemu-
nhar e encarnar o amor da Igreja pelos 
pobres e os mais vulneráveis em todo 
o mundo. 

Ministério de catequista

Divulgado rito de instituição 
no ministério de catequista
A Santa Sé publicou esta segunda-feira o rito li-
túrgico de instituição no ministério de catequista, 
que entra em vigor a 1 de Janeiro de 2022. O Pa-
pa Francisco criou este novo ministério em Maio 
deste ano através da carta apostólica ‘Antiquum 
ministerium’.
Com a divulgação do ritual para a instituição do 
ministério de catequista, o prefeito da Congrega-
ção para o Culto Divino e Disciplina dos Sacra-
mentos dirigiu uma carta aos presidentes das 
Conferência Episcopais onde lembra que este é 
um ministério “destinado aos leigos” e um “servi-
ço estável prestado à Igreja local”.
O arcebispo Arthur Roche refere que o ministério 
de catequista pode ter uma “grande variedade de 
formas” e enumera duas “tipologias principais”: 
“catequistas com a tarefa específica da cateque-
se, outros que participam nas várias formas de 
apostolado, como a guia da oração comunitária, 
assistências aos doentes, as celebrações de fune-
rais, a formação de outros catequistas, a coorde-
nação de iniciativas pastorais, ajuda aos pobres”.
O prefeito da Congregação para o Culto Divino e 
Disciplina dos Sacramentos conclui afirmando 
que “o ministério do catequista é conferido pe-
lo bispo diocesano, ou por um sacerdote elegado 
por ele, mediante o rito” agora publicado.

opinião

Nas mãos de Deus

paulo aido
fundação ais

O Natal é sempre mais 
triste quando se está 
longe de casa. Nao-
mi e Charles viviam 

na Nigéria, em aldeias distan-
tes um do outro, quando fo-
ram atacados pelo Boko Ha-
ram. Ambos estão agora em 
Pulka, um campo de refugia-
dos onde vamos encontrar 
também o padre Christopher. 
Ele tenta ser, para todos, rosto 
de esperança…

Vivem no campo de refugia-
dos de Pulka, na Nigéria, per-
to da fronteira com os Cama-
rões. Naomi ainda hoje acorda 
de noite com pesadelos desde 
que foi forçada a fugir quan-
do a sua aldeia foi atacada pe-
los terroristas do Boko Ha-
ram. O mesmo se passa com 
Charles, que passou noites ao 
relento com a mulher e os fi-
lhos com medo de serem as-
sassinados, como aconteceu 
com muitos dos que viviam 

com eles. Naomi e Charles são 
apenas dois dos milhares de 
refugiados que o padre Chris-
topher procura amparar to-
dos os dias, oferecendo-lhes 
um ombro amigo, escutando 
as suas lágrimas. Ele conhece 
bem a tragédia que se abateu 
sobre Naomi e Charles. Am-
bos continuam a viver ainda 
autênticos pesadelos. Sonham 
com os terroristas que estão 
sempre a regressar, aos gritos 
e aos tiros, que estão sempre 
por perto. “Eu não quero que 
haja mais noite. As minhas 
noites estão cheias de me-
do, ansiedade, pesadelos”, diz 
Naomi. Ela vê-se a ser raptada, 
a ser violentada. “Fico assusta-
da quando cai a noite.” Pas-
sa-se o mesmo com Charles. 
Tem 33 anos, é casado e qua-
tro filhos. “Revivo o tempo 
em que vivíamos escondidos. 
Como os terroristas costuma-
vam atacar à noite, saíamos de 
casa assim que a noite come-

çasse a cair e escondíamo-nos 
no mato. Ainda sonho que es-
tou escondido…”, confessa à 
reportagem da Fundação AIS.

Mais precioso
Naomi, Charles e o padre 
Christopher estão em Alpha, 
um dos vinte campos que 
acolhem refugiados nigeria-
nos no estado de Borno. A 
maioria dos que estão por ali 
são muçulmanos. A comuni-
dade cristã é minoritária no 

norte da Nigéria, região que 
o Boko Haram quer transfor-
mar num “califado”. Todos os 
que não aceitam as imposi-
ções dos terroristas são perse-
guidos. Os cristãos pertencem 
ao grupo dos “infiéis”. São 
olhados com desdém, nem os 
padres escapam a esse ódio. 
O papel desempenhado pelo 
padre Christopher no campo 
de Pulka é essencial. Ele faz de 
confidente, amigo e até de en-
fermeiro quando isso é neces-
sário. “O Padre Christopher é 
uma fonte de inspiração pa-
ra nós”, reconhece Naomi. 
“Dá-nos coragem. É um ver-
dadeiro pai para todos nós.” 
Também Charles sente-se 
agradecido. Agradecido ao 
padre Christopher e a todos 
os que, em todo o mundo, 
ajudam a Igreja da Nigéria a 
ser a mão amiga que se es-
tende aos refugiados, a todos 
os que estão em sofrimen-
to. Faltam poucos dias para 

o Natal. Naomi, se pudesse, 
pediria como prenda apenas 
comida para o dia-a-dia, ten-
das e roupa. Para Charles, a 
fé é o que tem de mais pre-
cioso. É na fé e no mais ín-
timo de si que descobre a 
força necessária para resis-
tir, para dar uma vida nova à 
sua família. “As nossas vidas 
estão nas mãos de Deus. Es-
tou cheio de esperança. Jesus 
Cristo é a minha salvação e é 
por isso que celebro o Natal.”
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[Igreja Viva] Quais são os ob-
jectivos da Comissão Episco-
pal da Pastoral Social e Mobi-
lidade Humana?
[D. José Traquina] O traba-
lho desta Comissão no âm-
bito da Conferência Epis-
copal é acompanhar os or-
ganismos que trabalham, 
acompanham e promovem 
actividades e conhecimen-
tos relacionados com a Pas-
toral Social e com a Mobili-
dade Humana. Na Pastoral 
Social temos a Cáritas Por-
tuguesa, o Serviço a Pessoas 
com Deficiência e outros or-
ganismos associados. Acom-
panhamos as Misericórdias 
Portuguesas – que têm a 
sua autonomia, obviamen-
te –, mas também dialoga-
mos sobre os seus desafios. 
Acompanhamos as IPSS, os 
Centros Sociais Paroquiais 
e dialogamos com a CNIS 
(Confederação Nacional das 
Instituições de Solidarieda-
de) para trocarmos as nos-
sas preocupações no que diz 
respeito à responsabilidade 
social da Igreja. Depois te-
mos também a Pastoral da 
Mobilidade Humana que é 
bastante; temos os migran-
tes, a Pastoral dos Ciganos, a 
Pastoral do Turismo e a Pas-
toral Penitenciária. Temos 
cinco bispos na Comissão e 
cada um dos bispos procura 
acompanhar um conjunto 
destes organismos. (...)

[Igreja Viva] Algum desses 
organismos tem carecido de 
maior acompanhamento?
[D. José Traquina] Bem, a Cá-
ritas Portuguesa, que é aque-
la que eu acompanho direc-
tamente, está sempre no ac-
tivo, está sempre presente. 
São permanentes as preocu-
pações que mexem com as 
pessoas. Mas todas as outras 
instituições têm preocupa-
ções, situações que requerem 
atenção, acompanhamento e 
também um lançar de espe-
rança em situações compli-
cadas. Não falei aqui da Pas-
toral do Mar, que mexe com 
pessoas que trabalham no 
mar e que ficaram sem traba-
lho, ou em situações que pre-
cisam de animação para um 
discernimento nas suas vidas 
familiares. Temos um rela-
cionamento muito bom com 
os reclusos em Portugal, mas 
é preciso também ajudar a 
criar credibilidade junto dos 
Estabelecimentos Prisionais. 
O voluntariado católico jun-
to dos reclusos é reconheci-
damente seguro, há grande 
segurança e reconhecimen-
to, portanto faz-se um traba-
lho muito bom. Os voluntá-
rios envolvidos ao longo dos 
anos são pessoas com grande 
mérito. Ainda há pouco fale-
ceu o Pe. João Gonçalves, co-
nhecido como o Padre das Pri-
sões, que desenvolveu um tra-
balho notável com muitos vo-

luntários a acompanharem 
os reclusos de forma pensa-
da, muito humana, capaz. To-
dos os serviços e organismos 
que esta Comissão da Pasto-
ral Social e Mobilidade Hu-
mana acompanha requerem 
uma conversão do olhar e do 
coração. O que tenho apren-
dido ao longo dos anos é que 
não se pode estar aqui apenas 
para resolver problemas; re-
solvem-se problemas na me-
dida em que o nosso olhar é, 
de facto, de olhar o outro – 
um outro “eu” – com aque-
la centralidade da pessoa hu-
mana, como centro de tudo, a 
edificação da sociedade e do 
bem comum. É preciso ter a 
primazia da pessoa humana 
como critério, seja qual for a 
sua situação. Um recluso, um 
doente, uma pessoa com defi-
ciência, um migrante, um es-
trangeiro… é a pessoa huma-
na! E este olhar é transversal 
a todos os serviços e organis-
mos da Comissão Episcopal.  

[Igreja Viva] De acordo com 
um relatório do Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras, ha-
via em 2020 mais de 600 mil 
estrangeiros a residir em Por-
tugal. O que é que este núme-

celebra-se, no dia 18 de dezembro, o dia internacional do 
migrante. O igreja viva falou com D. José Traquina, Presidente da 
Comissão Episcopal da Pastoral Social e da Mobilidade Humana 
sobre os migrantes que chegam a portugal. Não basta acolher, é 
necessário integrar, sublinha o responsável.

ENTREVISTA

"OS PORTUGUESES 
ACOLHEM QUEM 
VEM POR BEM"
FLÁVIA BARBOSA (ENTREVISTA)  

ro representa em termos de 
oportunidade para a Igreja?
[D. José Traquina] Esta si-
tuação não é uma oportuni-
dade para a Igreja no sentido 
de conquistar cristãos. A ati-
tude que se pede à Igreja é a 
de apoiar a pessoa humana e 
ajudar a criar um ambiente de 
acolhimento e de considera-
ção para as pessoas que vêm 
para trabalhar e para serem 
felizes. É preciso ter um olhar 
que seja de acolhimento! Pa-
rece-me que, na generalidade 
dos portugueses, há capacida-
de de acolhimento. 

[Igreja Viva] Os portugueses 
não são xenófobos? 
[D. José Traquina] Não, não 
são. Os portugueses acolhem 
quem vem por bem e para as 
pessoas de bem não há difi-
culdade, temos provas disso. 
Claro que ficam assustados 
quando alguém não se com-
porta neste sentido, ou vem 
por alguma razão que não se-
ja de bem, mas não tem ha-
vido dificuldades maiores. 
Aliás, o povo português é dos 
povos da Europa que mais fa-
cilmente consegue acolher 
pessoas estrangeiras. Existe 
esta capacidade de proteger 

as pessoas – e estou a servir-
-me aqui das palavras do Pa-
pa –, de acolher, proteger, 
promover e integrar… Claro! 
Não é só acolher e depois não 
promover a dignidade das 
pessoas, ou não reconhecer 
os seus direitos. Portugal deu 
um bom testemunho no que 
diz respeito aos migrantes e 
a pessoas que até não tinham 
situações legalizadas: mes-
mo em tempo de pandemia, 
não se recusou apoio médico 
e social a ninguém. O que há 
a fazer é continuar a testemu-
nhar esta capacidade de aco-
lhimento e de integração. (...) 
A caridade não tem frontei-
ras e a compaixão, a miseri-
córdia e o desejo de bem tam-
bém não têm. Portanto, não 
posso dar uma ajuda a pensar 
em conquistar o outro para a 
minha comunidade... não tem 
que ser assim! Pode aconte-
cer que uma pessoa se con-
verta, mas não podemos agir 
com essa intenção. A intenção 
é, como agora tem sido suge-
rido e bem, fazermos as coi-
sas levando o sabor do Evan-
gelho; o sabor do Evangelho 
é que me mobiliza, ilumina-
-me, fortalece-me. Ajo por 
esse amor, por esse gosto, por 
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houve capacidade de vencer o 
medo para que ninguém pas-
sasse fome, para que ninguém 
morresse à fome. Alguns gru-
pos de apoio eram constituí-
dos por pessoas muito ido-
sas, como a Cáritas ou as Con-
ferências de São Vicente de 
Paulo, pessoas com alguma 
idade e que já não se sentiam 
bem em ir para a rua levar o 
que quer que fosse. Era pre-
ciso garantir certos serviços e 
tivemos gente mais nova que 
se disponibilizou e avançou 
para resolver algumas situa-
ções de carência. O plano de 
apoio foi assegurado. Já pa-
ra não falar de outros teste-
munhos concretos também 
de jovens a apoiarem insti-
tuições. Foi o caso de lares de 
idosos, que ficaram com os 
funcionários infectados e en-
traram jovens a cooperar e a 
dar o seu testemunho notável. 
Isto aconteceu em Portugal e 
são testemunhos que eu regis-
to com grande força e grande 
coragem, testemunhos juve-
nis muito bonitos. Isto para 
dizer que houve, em tempos 
de pandemia, revelação de 
generosidade de portugueses 
e estrangeiros. Houve parti-
cipação de uns e de outros na 
resolução do problema. 

[Igreja Viva] Apesar de tudo, 
ainda somos um povo muito 
solidário…
[D. José Traquina] A minha 
experiência diz-me mes-
mo que quem vier por bem, 
não tem dificuldades. Há uns 
dias estive a falar com uma 
das minhas quatro irmãs, a 
mais nova, e junto dela vi-
ve um casal inglês. Dizia-me 
que ela e a senhora inglesa já 
se entendem muito bem, até 
lhe tinha dado um grande 
abraço, já não sei bem por-
quê. Perguntei à minha irmã: 
“mas tu falas inglês com a se-
nhora?”. Nada, nem uma pa-
lavra! (risos) O casal já mora lá 
há dois ou três anos e gerou-
-se uma empatia que mesmo 
sem falarem a mesma língua 
deu para estarem em proxi-
midade. Achei graça e pen-
sei que, de facto, isto é mes-
mo Portugal a funcionar no 
seu melhor. As pessoas que 
estão cá por bem não têm 
dificuldade nenhuma em 
integrar-se. 

essa alegria! Se o outro preci-
sa de um apoio, promovemos 
esse apoio. O Bom Samarita-
no fez o bem a um homem 
caído à beira da estrada, não 
sabia quem era, ajudou-o por-
que era preciso ajudar. É essa 
a atitude que devemos natu-
ralmente reproduzir na aten-
ção a quem tem mais necessi-
dades do que nós, ou a quem 
podemos dar algum apoio no 
caminho das necessidades da 
nossa sociedade. É isto que 
acho que devemos fazer, não 
como oportunidade para pen-
sar em conversões, mas como 
oportunidade para a Igreja 
testemunhar.

[Igreja Viva] Só assim pode-
remos sonhar o “futuro a co-
res” de que nos fala o Papa 
Francisco.
[D. José Traquina] Claro! 
Aliás, tem sido esse o teste-
munho do Papa no encon-
tro com pessoas de outras re-
ligiões, baseando-se em São 
Francisco de Assis, que há sé-
culos o testemunhou de for-
ma semelhante, indo ao en-
contro dos outros. Portanto, 
é pelo diálogo e pelo respeito 
cultural que havemos de nos 
entender. 

[Igreja Viva] Quais os princi-
pais desafios que enfrentam 
os migrantes e refugiados que 
chegam a Portugal?
[D. José Traquina] Bom, o 
primeiro desafio que existe 
para as pessoas é a língua por-
tuguesa. Mas há uma ques-
tão prévia, que é o desejo de 
uma migração segura. Temos 
o problema de os migrantes 
chegarem cá sem documen-
tos! As travessias do Mediter-
râneo levam a situações mui-
to complicadas, tudo o que é 
documentação acaba por de-
saparecer. Em Dezembro de 
2019, foi assinado em Marro-
cos um Pacto Global de coo-
peração para viabilizar migra-
ções seguras. Portugal tam-
bém assinou. (...) Existe tam-
bém a questão da segurança 
no que diz respeito ao traba-
lho: há pessoas que são iludi-
das com a promessa de uma 
empresa que não existe, ou al-
guém as leva para outro país 
e ficam debaixo de uma tra-
ficância perigosa e complica-
da. Infelizmente, temos con-
firmação que há uma proxi-
midade muito grande entre 
migrações e tráfico de pes-
soas. Há gente que se aprovei-
ta da fragilidade... Se, quan-
do estas pessoas chegam a um 
país, não têm o mínimo de 
protecção, facilmente são ar-
rastadas para estas situações. 

A pessoa tem de ser protegi-
da porque fica completamen-
te sem defesas, fica isolada e 
vai para onde lhe derem de 
comer. É preciso, com rec-
ta intenção, com respeito pe-
la pessoa humana, proteger 
as pessoas. Tem de haver es-
ta preocupação de proteger a 
pessoa, no sentido de a consi-
derar como outro “eu”. A par-
tir daí, na medida do possível, 
verificar se de facto a pessoa 
tem mercado de trabalho, se 
está ligada a alguém… Quando 
se percebe que há exploração 
humana é preciso denunciar, 
não há outra forma. Há mui-
tos cristãos que olham para 
esta realidade naturalmen-
te com preocupação e com o 
desejo de construir um mun-
do mais justo, mais fraterno. 
Se dizemos isto em discurso e 
em pregação, depois na práti-
ca é preciso concretizar. 

[Igreja Viva] As condições 
dos migrantes, forçados ou 
não, deterioraram-se com a 
pandemia?
[D. José Traquina] Sim, a 
pandemia levou a situa-
ções muito complicadas. Por 
exemplo, aqui em Santarém, 
a Cáritas Portuguesa e os ser-
viços de apoio social da Dio-
cese deram apoio a alunos ca-
bo-verdianos do Instituto Po-
litécnico que estavam aqui 
sem ajuda de ninguém. A cer-
ta altura, o Politécnico não es-
tava a funcionar, não tinha a 
cantina a funcionar e os rapa-
zes não tinham o que comer. 
E também não podiam ir para 
a sua terra, era uma situação 
dramática! Há situações limite 
e, verdade seja dita, a pande-
mia trouxe ao de cima um de-
safio muito grande do ponto 
de vista do testemunho. Devo 
confessar que foi um tempo 
de uma exigência muito gran-
de! Se nos lembrarmos, vi-
mos gente mais madura e ou-
tros mais novos que enfrenta-
ram as situações para dar de 
comer a outros! Enfrentaram 
os contágios para resolver um 
problema concreto de outras 
pessoas que, de outra forma, 
passariam fome. Não tinham 
sequer possibilidade de pedir 
esmola porque nem havia a 
quem pedir esmola. E isto foi 
um testemunho! Também, já 
agora, é preciso ter em con-
ta que muitas pessoas que em 
Portugal estiveram na linha 
da frente da pandemia tam-
bém eram estrangeiras. Não 
podemos ter um olhar que 
não seja de olhar para tudo 
e para todos com integração. 
Não há dúvida que a pande-
mia revelou dificuldades, mas 

Todos os serviços e 
organismos que esta 
Comissão da Pastoral 
Social e Mobilidade 
Humana acompanha 
requerem uma conversão 
do olhar e do coração. 
O que tenho aprendido 
ao longo dos anos é que 
não se pode estar aqui 
apenas para resolver 
problemas (...)

Entrevista completa em 
www.arquidiocese-braga.pt

©
 D
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Sir 3, 3-7.14-17a
Leitura do Livro de Ben-Sirá 
Deus quis honrar os pais nos filhos e 
firmou sobre eles a autoridade da mãe. 
Quem honra seu pai obtém o perdão 
dos pecados e acumula um tesouro 
quem honra sua mãe. Quem honra o 
pai encontrará alegria nos seus filhos 
e será atendido na sua oração. Quem 
honra seu pai terá longa vida, e quem 
lhe obedece será o conforto de sua 
mãe. Filho, ampara a velhice do teu 
pai e não o desgostes durante a sua 
vida. Se a sua mente enfraquece, 
sê indulgente para com ele e não 
o desprezes, tu que estás no vigor 
da vida, porque a tua caridade para 
com teu pai nunca será esquecida e 
converter-se-á em desconto dos teus 
pecados.    
    
Salmo responsorial
Salmo 127 (128), 1-2.3.4-5 (R. cf. 1) 
Refrão: Felizes os que esperam no 
Senhor e seguem os seus caminhos. 

LEITURA II Col 3, 12-21 
Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Colossenses 
Como eleitos de Deus, santos 
e predilectos, revesti-vos de 
sentimentos de misericórdia, de 
bondade, humildade, mansidão e 
paciência. Suportai-vos uns aos 
outros e perdoai-vos mutuamente, 
se algum tiver razão de queixa 
contra outro. Tal como o Senhor 
vos perdoou, assim deveis fazer vós 
também. Acima de tudo, revesti-
-vos da caridade, que é o vínculo 
da perfeição. Reine em vossos 

“Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura e em graça”

itinerário

Mas eles não entenderam as palavras 
que Jesus lhes disse. Jesus desceu 
então com eles para Nazaré e era-lhes 
submisso. Sua Mãe guardava todos 
estes acontecimentos em seu coração. 
E Jesus ia crescendo em sabedoria, em 
estatura e em graça, diante de Deus e 
dos homens. 

REFLEXÃO
 
Somos desafiados a imitar a confiança 
de Maria e de José, a docilidade deles à 
Palavra, ao Espírito, aos “acontecimentos” 
que os iam surpreendendo na sua vida 
pessoal e familiar. Vivamos como “filhos 
de Deus” e testemunhas missionárias do 
seu amor!
 
“Filhos de Deus”
O Filho de Deus vive numa família, no 
seio de um povo, com cultura própria, 
valores, língua, e as demais características 
que consolidam a condição humana. 
Como qualquer humano, o Menino-
Filho está aberto ao crescimento e 
ao amadurecimento, em todas essas 
dimensões: “Jesus ia crescendo em 
sabedoria, em estatura e em graça”.
Instituída pelo papa Leão XIII (em 1893), 
no Domingo depois do dia seis de Janeiro 
(Epifania), a festa da Sagrada Família 
celebra-se agora a seguir ao dia de Natal 
(no Domingo entre o Natal e o Ano Novo 
ou na Sexta-feira, 30 de Dezembro, 
quando Natal e Ano Novo coincidem ao 
Domingo).
A escolha da data ajuda-nos a perceber 
que o mistério da incarnação, afirma 
Luciano Manicardi, “não se limita ao 
acontecimento do nascimento de Jesus, 
mas estende-se ao seu crescimento físico, 
psicológico e espiritual (cf. Lucas 2, 52), 
ao seu tornar-se humano no espaço de 
uma família e num contexto cultural e 
religioso preciso (a peregrinação anual a 

corações a paz de Cristo, à qual fostes 
chamados para formar um só corpo. 
E vivei em acção de graças. Habite 
em vós com abundância a palavra 
de Cristo, para vos instruirdes e 
aconselhardes uns aos outros com 
toda a sabedoria; e com salmos, hinos 
e cânticos inspirados, cantai de todo 
o coração a Deus a vossa gratidão. 
E tudo o que fizerdes, por palavras 
ou por obras, seja tudo em nome do 
Senhor Jesus, dando graças, por Ele, 
a Deus Pai. Esposas, sede submissas 
aos vossos maridos, como convém 
no Senhor. Maridos, amai as vossas 
esposas e não as trateis com aspereza. 
Filhos, obedecei em tudo a vossos 
pais, porque isto agrada ao Senhor. 
Pais, não exaspereis os vossos filhos, 
para que não caiam em desânimo. 

EVANGELHO Lc 2, 41-52 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Lucas 
Os pais de Jesus iam todos os anos a 
Jerusalém, pela festa da Páscoa. Quando 
Ele fez doze anos, subiram até lá, como 
era costume nessa festa. Quando eles 
regressavam, passados os dias festivos, 
o Menino Jesus ficou em Jerusalém, sem 
que seus pais o soubessem. Julgando 
que Ele vinha na caravana, fizeram um 
dia de viagem e começaram a procurá- 
-l’O entre os parentes e conhecidos. Não 
O encontrando, voltaram a Jerusalém, 
à sua procura. Passados três dias, 
encontraram-n’O no templo, sentado 
no meio dos doutores, a ouvi-los e a 
fazer-lhes perguntas. Todos aqueles que 
O ouviam estavam surpreendidos com 
a sua inteligência e as suas respostas. 
Quando viram Jesus, seus pais ficaram 
admirados; e sua Mãe disse-Lhe: “Filho, 
porque procedeste assim connosco? 
Teu pai e eu andávamos aflitos à 
tua procura” . Jesus respondeu-lhes: 
“Porque Me procuráveis? Não sabíeis 
que Eu devia estar na casa de meu Pai?”. 

Jerusalém, a festa da Páscoa, o templo, a 
aprendizagem da Torá com os mestres)”.
Maria, José e Jesus, como se quer de cada 
família humana e de cada comunidade 
paroquial, constituem-se como família de 
fé: crente e credível. Este é o contexto que 
Deus quer para o(s) seu(s) filho(s).
A condição natural do cristão é viver a 
fé, ser credível, acreditar e ser digno de 
confiança. A Primeira Epístola de São 
João, na segunda leitura, diz-nos que 
o amor é a fonte da credibilidade e da 
confiança. Então, podemos também dizer 
que a condição natural do cristão é amar e 
ser amado. Por ordem: ser amado e amar, 
saber-se amado para amar.
A consciência de ser amados como filhos 
no Filho de Deus é a grande notícia, 
que jamais podemos calar, seja Natal 
ou Páscoa, em qualquer altura do ano 
e da vida. Desta dádiva nasce a nossa 
plena dignidade como humanos e a força 
necessária para defender a dignidade de 
todos os seres humanos. Todos, mesmo 
sem consciência disso, somos salvos em 
Jesus Cristo e dignos da filiação divina.

Tornar-se filho de Deus
Deus fez-se filho dos homens para 
que os homens se tornassem filhos de 
Deus. Tudo começa no amor de Deus 
por cada um de nós, a permuta de amor 
entre o Pai e o Filho: o Filho recebe do 
Pai o poder de nos unir a ele e de nos 
identificar com ele.
O amor que chega a nós como dom, é 
dado como oferenda, o maior presente 
do verdadeiro Natal. Contudo, é um 
presente a desembrulhar a pouco 
e pouco, na experiência relacional 
de cada dia, até à “altura em que se 
manifestar” por inteiro em Deus. Por 
agora, estamos em processo. Somos 
seres inacabados.
O itinerário é este: acreditar no Filho e 
amarmo-nos uns aos outros (como ele 
nos amou). Fé e amor sempre de mãos 
dadas: pela fé tornamo-nos filhos de 

sagrada família natal

Num local apropriado coloque-se a palavra “embalar”, ou uma 
foto de uma família com uma mãe que embala o seu filho. Ou 
até, porque não, no dia de Natal convidar uma família que tenha 
um filho recém-nascido e colocá-la num lugar mais destacado 
junto ao presbitério onde possa ser visível à assembleia, 
convidando à admiração, à ternura, ao acolhimento. 

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES
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“Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura e em graça”

Deus; pelo amor, vivemos como filhos 
de Deus.

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

Semear caridade
Acólitos
O ministro do altar é aquele que procura 
a felicidade seguindo Deus nos seus 
caminhos. Por isso, ele deve aproveitar 
as tarefas que executa durante a 
celebração para se exercitar sobretudo 
espiritualmente nesse seguimento de 
Cristo. O acólito não vai “daqui” para 
“ali” apenas porque é isso que tem de 
ser feito, mas porque, dessa maneira, 
ele aprende a seguir Jesus que o chama 
ao serviço divino pelo serviço aos 
irmãos.

Leitores
A proclamação da Palavra de Deus 
na liturgia deveria provocar o mesmo 
impacto que provocaram as palavras 
de Jesus adolescente no meio dos 
doutores: “Todos aqueles que O ouviam 
estavam surpreendidos com a sua 
inteligência e as suas respostas”. É claro 
que não se trata de impressionar os 
fiéis com o fulgor da proclamação, mas 

de os levar a exclamar com o salmista: 
“Como são doces as Vossas palavras”.

Ministros Extraordinários 
da Comunhão
A Sagrada Escritura exorta os filhos 
a honrarem e a ampararem os 
seus pais na velhice e para serem 
indulgentes nas fraquezas da idade. 
Este mandamento não é apenas 
para os filhos ou netos segundo a 
carne, mas é antes genericamente 
para todos os mais novos em 
relação aos anciãos. Na visita aos 
doentes que, por vezes são anciãos, 
devo lembrar-me que sou chamado 
a essa deferência para com os mais 
velhos.

Músicos
O Apóstolo Paulo exorta-nos a 
cantar de todo o coração a Deus 
a nossa gratidão. Muitas vezes 
pensamos que um bom organista 
deve ter umas mãos virtuosas e 
que um bom cantor deve ter uma 
boa maestria do seu aparelho 
fonético. Todavia, como cristãos 
somos exortados a cantar com o 
coração. É claro que o virtuosismo 
é importante, mas, bem mais 

importante aos olhos de Deus, é a 
melodia que brota do coração.

Celebrar em comunidade
Evangelho para a vida
O Evangelho relata-nos o maravilhoso 
momento da perda e do encontro de 
Jesus, onde José permanece no silêncio 
e Maria com o coração apertado 
questiona o Filho: “Filho, porque 
procedeste assim connosco? Teu pai e 
eu andávamos aflitos à tua procura”.
Para cuidarmos das feridas das 
relações familiares, um só gesto é 
urgente: acompanhar! Precisamos 
de acompanhar os filhos, para que 
descubram a beleza de continuar a 
obra dos seus pais. Precisamos de 
acompanhar os pais, para que nunca 
se sintam com o coração apertado 
nem abandonados, e confiem em 
Deus, nosso Pai, e sejam sempre luz no 
caminho dos seus filhos.
Uma família feliz acompanha, para 
que todos caminhem juntos! Crescem 
em sabedoria e graça. São unidos e 
não questionam a presença do Senhor 
que lhes dá a vida. Uma família feliz 
embala-se e deixa-se embalar...

Oração Universal
V/ Caríssimos irmãos e irmãs: na festa 
da Família de Nazaré, invoquemos a 
Deus, nosso Pai; e, porque a escuta da 
Palavra nos deixa admirados e atentos 
às pessoas que estão à nossa volta, 
cantemos:
R/ Renovai, Senhor, todas as famílias.

1. Para que a santa Igreja, nossa mãe, 
apresente o rosto de uma verdadeira 
família, onde se saiba amar, perdoar e 
acolher, oremos. 

2. Para que em todas as famílias 
do nosso tempo cresça o gosto e a 
procura da verdade e haja fome e sede 
do Deus vivo, oremos.

3. Para que as famílias cristãs de toda 
a terra façam da celebração da Páscoa, 
como no lar de Nazaré, a grande festa 
de todos os seus membros,
oremos. 

4. Para que os pais cristãos e os seus 
filhos façam de suas famílias lares de 
paz e verdadeiras Igrejas domésticas, 
oremos. 

(...)

Sugestão de cânticos
– Entrada: Os pastores vieram – F. Santos (NCT 63)
– Glória: Glória a Deus nas alturas – S. Marques (NRMS 99-100)
– Ap. Dons: Senhor Jesus, iluminai nossas famílias – F. Silva 
(NRMS 71-72) 
– Comunhão: No princípio antes da criação – A. Cartageno 
(CEC I, 58-59)
– Final: Nasceu hoje, de Maria – J. Santos (NRMS 108)

Eucologia
Orações presidenciais: Orações próprias da 
solenidade da Sagrada Família (Missal Romano, 
143)
Prefácio: Prefácio do Natal III (Missal Romano, 
459)
 Oração Eucarística: Oração Eucarística III 
(Missal Romano, 529-535)

Sair em missão de amar
Família: Trocar a imagem do presépio de Nossa 
Senhora grávida pelas habituais, Nossa Senhora 
e o Menino Jesus. Acender uma vela ao longo da 
semana no momento da oração familiar. Fazer um 
momento de adoração ao Menino. (Há também 
sugestões para a Catequese, os Jovens e as Escolas, 
que podem ser consultadas na versão completa da 
preparação da Liturgia em formato digital.)

A versão completa do subsídio litúrgico encontra-se
disponível em www.arquidiocese-braga.pt/liturgia/
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Neste livro, resultado de uma conversa 
com o jornalista Domenico Agasso, 

Sua Santidade dá-nos as suas 
reflexões, convidando-nos a encontrar 

o significado oculto e a graça num 
período de grande sofrimento como a 

pandemia de Covid-19.

Deus e o mundo 
futuro

Domenico agasso  
e papa francisco

12,69€

Compre online em 
www.livrariadm.pt

Agenda

IGREJA PAROQUIAL  
IGREJA PAROQUIAL  DE RIBEIRÃO

DE RIBEIRÃOCONCERTO DE NATAL17H00

19
dez

PÓVOA DE LANHOSO
PÓVOA DE LANHOSOCAMINHADA DOS PRESÉPIOS09H30

19
dez

10% 
Desconto*

* Na entrega deste cupão. Campanha válida 
de 16  a 22  de Dezembro de 2021.

encontro de natal do clero 
é no dia 21 de dezembro, no espaço vita
No próximo dia 21 de Dezem-
bro, no Espaço Vita, decorrerá 
o Encontro de Natal do Clero. 
O início está marcado para as 
09h30, com a oração de Lau-
des, seguindo-se, às 10h00, a 
conferência, intitulada de Elo-
gio da Estranheza. Aponta-
mentos bíblicos para uma re-
flexão cristã, proferida pelo Pe. 
Rui Santiago, cssr. 
Depois de um intervalo, às 
11h15 decorre um diálogo entre 
o conferencista, Pe. Rui Santia-
go, e os padres participantes. 
O Encontro termina com o al-
moço, às 12h30.

D. José Cordeiro toma posse 
a 13 de Fevereiro de 2022

D. José Cordeiro vai tomar 
posse como Arcebispo de Bra-
ga e Primaz das Espanhas a 13 
de Fevereiro de 2022, na Sé 
Catedral de Braga, às 16 horas. 
A data foi anunciada por 
D. Jorge Ortiga, Arcebispo e 

Administrador Apostólico.
O documento que avança a da-
ta realça a importância de re-
servar o dia "de festa para toda 
a Arquidiocese", para que to-
das as comunidades e sacer-
dotes possam participar. 


