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Breves

Papa institui Domingo 
dedicado à Bíblia 
O Papa Francisco anunciou a instituição de um 
dia dedicado à valorização da Sagrada Escritura 
no calendário litúrgico católico.
Num motu proprio com o título “Aperuit illis” – 
que significa “Abriu-lhes” – Francisco afirma que 
“a dedicação de um domingo do Ano Litúrgico 
particularmente à Palavra de Deus permite, an-
tes de mais nada, fazer a Igreja reviver o gesto do 
Ressuscitado (...).”
A ideia deste dia já tinha sido introduzida pelo 
Papa no Jubileu Extraordinário da Misericórdia e 
é agora instituída depois de Francisco ter recebi-
do muitos pedidos dos fiéis nesse sentido.
A celebração anual vai ser assinalada pela pri-
meira vez a 26 de Janeiro de 2020, num momen-
to em que decorrem tradicionalmente iniciativas 
que visam o diálogo entre confissões cristãs e 
com o mundo judaico. 

Bispos europeus analisam 
sinais de esperança
A Assembleia Plenária anual do Conselho das 
Conferências Episcopais da Europa (CCEE), com 
o tema "Europa, hora de acordar? Os sinais de 
esperança", decorre em Santiago de Compostela, 
na Hospedaria San Martín Pinario, a partir de ho-
je e até 6 de Outubro. 
A localização partiu do convite do Arcebispo de 
Santiago, D. Julián Barrio Barrio, e conta com o 
apoio de toda a Conferência Episcopal Espanhola. 
"O trabalho assumirá a forma de uma análise cul-
tural, política e social da situação europeia, espe-
cialmente da história recente, confiada à filóso-
fa francesa Chantal Delsol durante as sessões. 
O plenário continuará a identificar os elemen-
tos mais significativos que influenciam o tecido 
eclesial e civil do nosso continente, lembrando as 
raízes cristãs inerentes à história e cultura euro-
peias", afirma a CCEE.

opinião

É urgente acreditar

carla rodrigues
advogada

Abrimos a torneira e a 
água corre. Descarre-
gamos o autoclismo e 
a água [potável] corre. 

Em maior ou menor quan-
tidade, vamos tendo comi-
da, água, luz, condições para 
uma vida saudável. Podemos 
fazer exercício ao ar livre, ir 
à praia, à montanha. Temos 
[ainda com razoável estabili-
dade] Verão, Outono, Inverno 
e Primavera. Mas, até quan-
do? E os nossos filhos terão? 
E os filhos dos nossos filhos? 

Há cerca de um ano li uma 
notícia que começava mais 
ou menos assim: “Tique-ta-
que! Tique-taque! O relógio 
está a contar.” Não se trata-
va da abertura de um festi-
val de Verão, do lançamento 
de uma nova temporada da 
Guerra dos Tronos ou da festa 
dos Globos de Ouro. Este re-
lógio, que nos conta o tempo, 
fala-nos, diariamente, de al-
go mais sério. Lembra-nos os 
disparates sucessivos que têm 
sido feitos, com danos, espe-
remos que reversíveis, con-
tra o nosso planeta, impondo 
urgência na mudança tam-

bém dos hábitos domésticos, 
industriais e empresariais. E, 
parafraseando o Papa Fran-
cisco, “A janela da oportuni-
dade ainda está aberta, mas 
o importante é não deixá-la 
fechar”.

A nova geração, Geração 
Z, aponta-nos o dedo e exige 
a mudança dos nossos hábi-
tos e consumos. Olha-nos nos 
olhos e pede-nos uma opor-
tunidade de vida saudável. E 
nós, adultos? Vamos agir? Ou 
vamos permitir que os nos-
sos filhos herdem um plane-
ta destruído, pagando uma es-
pécie de imposto sucessório? 
Todos concordam que não 
podemos roubar o futuro aos 
nossos filhos! Não podemos 
destruir-lhes a capacidade de 
sonhar! 

Apesar das vozes que, ao 
longo das décadas, se erguem 
para classificar as gerações 
mais novas como menos ca-
pazes, infantis, irresponsá-
veis, sem ambições para além 
do consumo imediato, os jo-
vens têm feito história. Algu-
mas com final triste e trági-
co, outras com final feliz. Mas 
sempre histórias repletas de 
vida, de entrega, de luta, de 
coragem e ousadia. Histórias 
que entusiasmam e conta-
giam outros jovens (e adultos) 
a fazer mais e melhor. A lutar, 
de forma incansável, e não só 
pela protecção do ambiente, 
mas também pela igualdade 
de direitos, melhores condi-
ções de vida, exploração in-
fantil, mutilação genital fe-
minina, escravatura e tráfico 
de crianças, genocídio. His-
tórias que nos lembram a im-

portância da vida. Como a jo-
vem alemã de origem judaica, 
Anne Frank, que morreu aos 
16 anos num campo de con-
centração nazi e que deixou 
a sua vida retratada num diá-
rio, considerado hoje um dos 
livros mais importantes sobre 
a era do holocausto; a jovem 
Severn Cullis-Suzuki, conhe-
cida como a menina que ca-
lou o mundo por 5 minutos 
ao falar aos líderes mundiais 
sobre ambiente, pobreza e 
condições de vida da popu-
lação mundial; o jovem Iqbal 
Masih, que aos 4 anos foi ven-
dido pela sua família para tra-
balhar numa fábrica, come-
çando aos 10 anos, após a sua 
fuga, a lutar contra o traba-
lho infantil; ou a jovem Greta 
Thunberg, activista incansá-
vel que reivindica acções con-
cretas de combate às altera-
ções climáticas, convidada da 
Cimeira do Clima da ONU, e 
que tem suportado toda uma 
campanha de ódio. A par des-
tes jovens existem milhares 
de outros que vivem de for-
ma anónima, sem impacto 
mediático, mas fazem a dife-
rença na vida das pessoas que 
os rodeiam, na vida das co-
munidades onde estão inseri-
dos. Seres maravilhosos e ac-
tivos que abraçam as lutas so-
ciais e ambientais de forma 
destemida, motivam as famí-
lias a adoptarem novos hábi-
tos saudáveis, mobilizam-se 
em campanhas de solidarie-
dade, abraçam o voluntariado 
sem hesitarem. 

Os jovens podem e mudam 
o mundo. E nós devemos-lhes 
este acreditar. 
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EXPLICADOR

OUTUBRO 
MISSIONÁRIO
PORQUE PRECISAMOS DELE?

Em Outubro de 2017, no Dia Mundial das Missões, 
o Papa Francisco anunciava formalmente um Mês 
Missionário Extraordinário para reforçar na Igreja a 
“consciência do dever missionário”.

A iniciativa já tinha sido anunciada em Junho do mesmo 
ano e pretende assinalar também o centenário da 
promulgação da Carta Apostólica Maximum Illud, da 
autoria de  Bento XV.

“A grande e sublime missão que Nosso Senhor Jesus 
Cristo, quando estava para regressar ao Pai, confiou aos 
seus discípulos ao dizer-lhes «ide pelo mundo inteiro, 
proclamai o Evangelho a toda a criatura», não podia 
terminar com a morte dos Apóstolos mas devia continuar, 
através dos seus sucessores, até ao fim dos tempos, isto 
é, enquanto existirem na terra pessoas para salvar pelo 
ensino da verdade”, escrevia Bento XV há cem anos.

O Papa Francisco já tinha reforçado esta ideia quando 
publicou a Evangelii Gaudium (Alegria do Evangelho), a 
primeira Exortação Apostólica pós-Sinodal que escreveu. 
Na altura afirmou que “a acção missionária é o paradigma 
de toda a obra da Igreja”, citando o Papa João Paulo II na 
Carta Encíclica “Redemptoris Missio – Sobre a validade 
permanente do Mandato Missionário”.

A preparação deste Mês Missionário Extraordinário, que 
começou na terça-feira, foi confiada à Congregação para a 
Evangelização dos Povos, dirigida pelo Cardeal Fernando 
Filoni, e às Obras Missionárias Pontifícias, presididas pelo 
Arcebispo Giampietro Dal Toso.

No dia 20 de Outubro assinala-se o encerramento do 
Ano — em Portugal o ano de 2018 foi de preparação 
para o Outubro Missionário – e do Mês Missionário 
Extraordinário com uma Peregrinação Nacional a Fátima.

Apoios dados pela Igreja e relativos a mais de mil 
dioceses missionárias em todo o mundo, segundo as 
Obras Missionárias Pontifícias (números actualizados a 
31 de Dezembro de 2014).

16.523 
dispensários 
e clínicas em 

todo o mundo

53.277.784 
crianças a estudar em 

escolas católicas

368.520 
leigos missionários

9.492 
orfanatos

15.679
casas para 

idosos, doentes 
crónicos ou 

aposentados



4 IGREJA VIVA // QUINTA-FEIRA | 03 DE OUTUBRO | 2019 

EXPLICADOR

Porquê?
O Papa Francisco escolheu para este Outubro Extraordinário o tema 
“Baptizados e enviados: a Igreja de Cristo em missão no mundo”. O 
mês foi convocado com o objetivo de despertar a consciência para a 
missão “ad gentes” e incentivar a transformação missionária da vida e 
da pastoral.

Missão “ad gentes”
“O nome de «missões» [ad gentes] dá-se geralmente àquelas 
actividades características com que os pregoeiros do Evangelho, indo 
pelo mundo inteiro enviados pela Igreja, realizam o encargo de pregar 
o Evangelho e de implantar a mesma Igreja entre os povos ou grupos 
que ainda não crêem em Cristo”, explica o Decreto “Ad gentes – Sobre 
a actividade missionária da Igreja”.

Como viver o Outubro Missionário?

O Papa Francisco e o Cardeal Filoni apontam quatro dimensões 
essenciais para viver o mês Missionário:

— Encontro Pessoal com Jesus Cristo: viver a Sua Igreja através da 
Eucaristia, a Palavra de Deus, oração pessoal e comunitária;

“As ajudas que se podem dar às Missões e que os 
Missionários não cessam de pedir, são de três espécies. 
A primeira, que está ao alcance de todos, é confiá-los ao 
Senhor através da oração.” (Maximum Illud)

— Testemunho: olhar os Santos missionários, mártires e confessores 
da fé como expressão da Igreja espalhada pelo mundo;

“Mesmo durante os três primeiros séculos do cristianismo, 
quando a fúria das perseguições, desencadeadas pelo 
inimigo, inundava de sangue a Igreja nascente, a voz do 
Evangelho foi proclamada em todo o Império Romano.” 
(Maximum Ilud)

— Caridade missionária: comprometer-se a apoiar a actividade 
missionária da Igreja e as comunidades mais pobres através da 
Missão;

“Para sustentar as Missões, são necessários também 
muitos meios materiais, especialmente porque cresceram 
imenso as necessidades depois da guerra que devastou 
e destruiu escolas, lares, hospitais, dispensários e outras 
instituições de caridade. Apelamos veementemente a todas 
as pessoas de boa vontade para que, nos limites das suas 
possibilidades, queiram largamente ajudar.” (Maximum Ilud) 
 

— Formação missionária: através da formação bíblica, catequética, 
espiritual e teológica.

“Daí que, antes de iniciar o seu apostolado, o Missionário 
deve ter uma cuidadosa preparação. Poder-se-ia pensar 
que não há necessidade de tanta ciência para quem vai 
pregar Cristo a povos não civilizados. Embora seja verdade 
que, para converter e salvar as pessoas, é muito mais eficaz 
a virtude do que o saber, todavia se o missionário não se 
muniu primeiro duma certa bagagem de doutrina, dar-
se-á conta depois que lhe falta consistência para ser bem 
sucedido no seu ministério” (Maximum Ilud)

Os números
De acordo com a Rede de Voluntariado Missionário coordenada 
pela FEC – Fundação Fé e Cooperação, no ano de 2019 são 1059 
os portugueses a partir em voluntariado missionário. O número 
aumentou em comparação a 2018, mas regista-se uma descida no 
número de missões com duração igual ou maior que seis meses.  

365 jovens e adultos realizam projectos em países em desenvolvimento 
e 691 desenvolvem actividades de voluntariado/missão em Portugal. 

1059 
portugueses a partir em 
voluntariado missionário

368
em missão ad gentes

691
em missão ad intra

72%
mulheres

28%
homens

Educação
35% 

 de voluntários

Pastoral
22% 

 de voluntários

Animação sociocultural
19% 

 de voluntários

Cabo Verde 44
São Tomé e Príncipe 80 
Moçambique 63 
Angola 55 
Guiné-Bissau 53 
Portugal 22 
Brasil 22 
Tanzânia 6 

Timor Leste 1 
Etiópia 2
Zâmbia 5
Espanha 4
Equador 4
África do Sul 2
Marrocos 2
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Crise de Vocações não chega a África

De acordo com os dados estatísticos do Annuarium Statisticum 
referentes ao ano de 2016, o número de católicos baptizados no 
mundo passou de 1 bilião 285 milhões em 2015 para 1 bilião 299 
milhões em 2016, registando um aumento total de 1,1%. 

Só a África era composta por 17,6% dos católicos de todo o planeta e 
era "caracterizada pela difusão de uma Igreja Católica muito dinâmica": 
o número de católicos subiu de pouco mais de 185 milhões em 2010 
para mais de 228 milhões em 2016,  registando-se assim um aumento 
de 23,2%. 

Não deixa de ser curioso que este continente acabe a contrariar 
muitas das estatísticas a nível mundial. Em relação ao número de 
seminaristas, por exemplo, a África tem exibido um crescimento 
constante: o número de seminaristas maiores viu um aumento 
absoluto de 358% de 2010 a 2016.

Se olharmos para o que mencionámos anteriormente, vemos que dos 
quinze países que este ano recebem missionários, dez pertencem ao 
continente Africano como, aliás, tem sido tendência nos últimos anos. 
Coincidência?

Como podemos fazer missão?

Ad Intra

Não é necessário ir para outro continente para ser missionário. 
Apesar de o Papa Francisco apelar a uma "Igreja em saída", que vá ao 
encontro das "periferias", não é necessário sair de casa para anunciar 
o Evangelho. Se pensarmos que as situações humanas de privação 
material ou espiritual podem surgir ao virar da esquina, percebemos 
que há muitas formas de fazer missão:

— Em casa: habitue as crianças a rezar desde tenra idade. Crie um 
cantinho de oração com recurso a livros e materiais didácticos, 
adequados à idade das crianças. Conte histórias e vidas de 
missionários, há uma grande oferta de livros com esta temática 
direccionados ao público infanto-juvenil. Ao fazer isto estará não só a 
evangelizar, mas também a ajudar a despertar uma maior consciência 
missionária.

— Através do computador: as redes sociais podem ser grandes 
ferramentas de Evangelização. Criar um grupo no Facebook ou uma 
conta no Instagram pode ajudar a espalhar a mensagem cristã. Não 
se esqueça que o testemunho é uma das mais eficazes formas de 
anunciar o Evangelho. Seja criativo!

— Nas paróquias: envolva-se na sua e outras paróquias, como a da 
sua área geográfica de trabalho. Pode participar num grupo bíblico ou 
fazer voluntariado, por exemplo. No local de trabalho tente convencer 
os colegas a participarem nestas acções consigo. Seja testemunho da 
alegria do Evangelho!

— Acção Social: separe roupas e calçado que já não usa e doe peças 
em bom estado a instituições ou pessoas em situação económica 
desfavorecida. Se não conhece ninguém nestas situações, fale com o 
seu pároco, certamente saberá de alguém que precisa de uma ajuda.

Ad Gentes

Se acha que reúne as condições para rumar às "periferias", há alguns 
locais que podem ajudá-lo a levar a missão "ad gentes" a bom porto.

— Centro Missionário Arquidiocesano de Braga: Rua de S. Domingos, 
94 B, 4710-435 Braga / centromissionario@arquidiocese-braga.pt / 

— Fundação Fé e Cooperação: Quinta do Bom Pastor, Estrada da 
Buraca, 8 a 12, 1549-025 Lisboa / 218 855 478 / geral@fecongd.org

— Obras Missionárias Pontifícias: Rua Ilha do Príncipe, 19, 1170-182 
Lisboa / 218148428 / missio.omp@netcabo.pt

 

No total são 336 as pessoas que partem para projectos de curta 
duração, isto é, em missões que podem ir de quinze dias a seis meses, 
e 32 pessoas partem em projectos de longa duração (de sete meses 
a dois ou mais anos). Dos voluntários, 72% são mulheres e 28% 
homens, indica a FEC. A maioria dos que partem entre Janeiro e 
Dezembro deste ano tem idades compreendidas entre os 18 e 30 anos: 
35% são estudantes e 32% das pessoas estão empregadas, ou seja, 
“dedicam o seu tempo de férias para se integrar no desenvolvimento 
de projectos de voluntariado internacional”. Os recém-licenciados 
correspondem a 8% do número total de missionários.

Com idades compreendidas entre os 18 e os 50 anos, há 16 pessoas 
capazes de deixar o emprego para partir em missão e outras 17 que 
pedem uma licença sem vencimento. Há 27 aposentados que decidem 
dedicar o seu tempo a experiências de voluntariado missionário, o que 
representa um total de 7% do número de partidas.

Principais áreas de actuação: a agricultura, a animação sociocultural, 
a construção de infraestruturas, a educação e formação, a 
pastoral, a saúde e a dinamização comunitária continuam a ser as 
principais áreas de intervenção dos voluntários. A educação e a 
formação continuam a ser o maior interesse nas missões, como 
é possível verificar com os 35% de entidades envolvidas nestes 
projetos. Logo a seguir aparecem o trabalho pastoral (22%), a 
animação sociocultural (19%) e a saúde (16%).

Curiosidade: a FEC destaca o facto o ano de 2019 ficar marcado por 
uma nova tendência, a de fazer missão em família, e dá o exemplo de 
Joana e Miguel Morais, um casal que parte para Moçambique com os 
seus 4 filhos (de 5, 9, 12 e 15 anos). A FEC sublinha o facto de a filha 
mais nova do casal ter Trissomia 21.

Oração...

... para o Mês Missionário Extraordinário 2019

Pai Nosso
o teu filho unigénito Jesus Cristo ressuscitado de 
entre os mortos confiou aos seus discípulos:
“ide e fazei discípulos todos os povos.” 
Recorda-nos que através do batismo
nos tornamos participantes da missão da Igreja.
Pelos dons do Espírito Santo, concedei-nos a Graça 
de ser testemunhas do Evangelho, corajosos e 
vigilantes,
para que a missão confiada à Igreja,
ainda longe de estar realizada,
possa encontrar novas e eficazes expressões
que levem vida e luz ao mundo.
Ajudai-nos, Pai Santo, a fazer que todos os povos 
possam encontrar-se com o amor
e a misericórdia de Jesus Cristo,
Ele que é Deus convosco, e vive e reina
na unidade do Espírito Santo,
agora e para sempre.
Ámen.

Timor Leste 1 
Etiópia 2
Zâmbia 5
Espanha 4
Equador 4
África do Sul 2
Marrocos 2
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LITURGIA da palavra

LEITURA I 2 Reis 5, 14-17 
Leitura do Segundo Livro dos Reis 
Naqueles dias, o general sírio Naamã 
desceu ao Jordão e aí mergulhou sete 
vezes, como lhe mandara Eliseu, o 
homem de Deus. A sua carne tornou-
-se tenra como a de uma criança e 
ficou purificado da lepra. Naamã foi 
ter novamente com o homem de Deus, 
acompanhado de toda a sua comitiva. 
Ao chegar diante dele, exclamou: 
“Agora reconheço que em toda a terra 
não há outro Deus senão o de Israel. 
Peço-te que aceites um presente deste 
teu servo”. Eliseu respondeu-lhe: “Pela 
vida do Senhor que eu sirvo, nada 
aceitarei”. E apesar das insistências, 
ele recusou. Disse então Naamã: “Se 
não aceitas, permite ao menos que 
se dê a este teu servo uma porção de 
terra para um altar, tanto quanto possa 
carregar uma parelha de mulas, porque 
o teu servo nunca mais há-de oferecer 
holocausto ou sacrifício a quaisquer 
outros deuses, mas apenas ao Senhor, 
Deus de Israel”. 

Salmo responsorial
Salmo Salmo 97 (98), 1-4 (R. cf. 2b) 
Refrão: O Senhor manifestou a salvação 
a todos os povos. 

LEITURA II 2 Tim 2, 8-13 
Leitura da Segunda Epístola do 
apóstolo São Paulo a Timóteo 
Caríssimo: Lembra-te de que Jesus 
Cristo, descendente de David, 
ressuscitou dos mortos, segundo o 
meu Evangelho, pelo qual eu sofro, 

“Levanta-te e segue o teu caminho”

itinerário ATITUDE
Orar

porque O veremos na sua glória. 
cf. Salmo 118, 9-5 

A manifestação definitiva de Deus, 
promessa escatológica, é realidade 
que se revela no nosso quotidiano. 
A existência terrena é oportunidade 
para deixar germinar essa “glória” que 
nos torna semelhantes a Deus. O dom 
da salvação começa aqui e agora. 
Da experiência da graça já recebida 
nasce a gratidão.

“Levanta-te e segue o teu caminho”
Dez são os leprosos curados por 
Jesus Cristo, segundo o episódio 
descrito no evangelho do Vigésimo 
Oitavo Domingo (Ano C). Apenas um 
passa da cura à conversão. Volta para 
agradecer, prostrando-se aos pés 
do Salvador. Dele recebe a missão: 
“Levanta-te e segue o teu caminho”.
Jesus Cristo concretiza o desejo divino 
de “curar” o ser humano de todas as 
enfermidades (físicas e espirituais), 
limpar as nossas “lepras”, devolver 
a dignidade, eliminar os obstáculos 
que nos fazem sentir marginalizados, 
recuperar a alegria da vida.
A gratuidade da cura é reconhecida 
na atitude de acção de graças. Há um 
deles que é capaz de perceber que o 
mais importante não é a cura física, 
mas a transformação profunda da 
vida. Todos pedem: “Jesus, Mestre, 
tem compaixão de nós”. Todos 
confiam na palavra de Jesus Cristo. 
Apenas um “voltou atrás, glorificando 
a Deus em alta voz, e prostrou-se de 
rosto em terra aos pés de Jesus, para 
Lhe agradece”.
O Mestre não reclama agradecimento. 
Envia-os aos sacerdotes, conforme a 
lei judaica. O que volta para agradecer 
fá-lo por vontade própria, percebe a 
cura como uma dádiva.

até ao ponto de estar preso a estas 
cadeias como um malfeitor. Mas a 
palavra de Deus não está encadeada. 
Por isso, tudo suporto por causa dos 
eleitos, para que obtenham a salvação 
que está em Cristo Jesus, com a glória 
eterna. É digna de fé esta palavra: 
Se morremos com Cristo, também 
com Ele viveremos; se sofremos com 
Cristo, também com Ele reinaremos; se 
O negarmos, também Ele nos negará; 
se Lhe formos infiéis, Ele permanece 
fiel, porque não pode negar-Se a Si 
mesmo. 
    
EVANGELHO Lc 17, 11-19 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, indo Jesus a caminho 
de Jerusalém, passava entre a 
Samaria e a Galileia. Ao entrar numa 
povoação, vieram ao seu encontro dez 
leprosos. Conservando-se a distância, 
disseram em alta voz: “Jesus, Mestre, 
tem compaixão de nós”. Ao vê-los, 
Jesus disse-lhes: “Ide mostrar-vos 
aos sacerdotes”. E sucedeu que no 
caminho ficaram limpos da lepra. 
Um deles, ao ver-se curado, voltou 
atrás, glorificando a Deus em alta 
voz, e prostrou-se de rosto em terra 
aos pés de Jesus, para Lhe agradecer. 
Era um samaritano. Jesus, tomando 
a palavra, disse: “Não foram dez os 
que ficaram curados? Onde estão os 
outros nove? Não se encontrou quem 
voltasse para dar glória a Deus senão 
este estrangeiro?”. E disse ao homem: 
“Levanta-te e segue o teu caminho; a 
tua fé te salvou”. 
    

REFLEXÃO

Quando o Senhor Se manifestar, 
seremos semelhantes a Ele, 

O samaritano demonstra a sua 
maturidade. O grau de agradecimento 
é proporcional ao reconhecimento da 
graça recebida. Agradecemos com mais 
empenho quanto maior for a percepção 
que temos da dádiva. Podemos assim 
dizer que quem não sente necessidade 
de agradecer é porque não foi capaz de 
reconhecer a grandeza da oferta.
“Deus dá-nos incessantemente o ser, a 
vida, e as acções de tudo quanto há no 
universo criado. Esta é a sua ocupação 
na natureza. Já a nossa deve ser a de 
receber sem cessar aquilo que Ele nos 
envia de todas as partes e devolver-
-Lho em ação de graças, louvando-O 
e reconhecendo-O como o autor de 
todas as coisas. Prometi a Deus fazer 
sempre a minha parte” (São Cláudio de 
la Colombière).
O dom reconhecido dá lugar à gratidão, 
à acção de graças. É uma possibilidade 
a explorar sobre o verdadeiro sentido 
da eucaristia. Será vivida como acção 
de graças, se formos capazes de 
reconhecer o dom, o presente que Deus 
traz à nossa vida.

Orar
O Salvador valoriza o agradecimento do 
samaritano e convida-o a levantar-se 
para seguir o seu caminho. Envia-o em 
missão. A vida espiritual alimenta-se 
deste duplo dinamismo: oração e missão. 
Apoiados na acção de graças (oração, 
eucaristia), o presente ano pastoral 
lança-nos na missão: “Levantar-se e 
semear esperança”.

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

XXVIII Domingo Comum

CONCRETIZAÇÃO: Introduzir no Presbitério o cartaz do Ano 
Pastoral. Além disso, manter-se-á o Evangeliário em lugar de 
destaque, marcado no Domingo correspondente. Colocar um 
corrente e uma tina de vidro com água.
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“Levanta-te e segue o teu caminho”

Elementos celebrativos  
a destacar
Ser comunidade acolhedora
Momento Pós-Comunhão
[Leitor 1] Da Nota Pastoral “Todos, 
Tudo e Sempre em Missão” da 
Conferência Episcopal Portuguesa: “As 
iniciativas e actividades de cooperação 
missionária são dirigidas e coordenadas 
em toda a parte, por mandato do Sumo 
Pontífice, pela Congregação para a 
Evangelização dos Povos. Contudo, cabe 
às Igrejas locais, quer a nível nacional, 
através das Comissões Episcopais 
das Missões, quer a nível diocesano, 
na pessoa do próprio Bispo, tarefas 
semelhantes”.
[Todos]
Pai Nosso 
o teu filho unigénito Jesus Cristo 
ressuscitado de entre os mortos 
confiou aos seus discípulos:
“ide e fazei discípulos todos os povos.” 
Recorda-nos que através do baptismo
nos tornamos participantes da missão 
da Igreja. 

Pelos dons do Espírito Santo, 
concedei-nos a Graça de ser 
testemunhas do Evangelho, 
corajosos e vigilantes,
para que a missão confiada à Igreja,
ainda longe de estar realizada,
possa encontrar novas e eficazes 
expressões que levem vida e luz ao 
mundo. 
Ajudai-nos, Pai Santo, 
a fazer que todos os povos possam 
encontrar-se com o amor
e a misericórdia de Jesus Cristo,
Ele que é Deus convosco, 
e vive e reina na unidade do Espírito 
Santo, agora e para sempre. Ámen.

Ser comunidade missionária
1. Homilia
. No caminho para Jerusalém, Jesus 
coloca a temática da fé no centro da 
conversa com os seus discípulos. O 
grito dos dez leprosos desperta-nos 
a estarmos atentos à urgência que 
temos de Deus.
. Os excluídos que pedem inclusão. 
Estes “excomungados” pedem, 
através de Jesus, uma oportunidade 

de rever o seu lugar na comunidade. 
Enquanto todos gritam para que se 
afastem (“impuro”, impuro”), Jesus 
pede que se aproximem, fazendo-se 
apresentar ao sacerdote. 
. O duplo marginalizado (leproso e 
samaritano), portanto o que teria 
menos agradecer a Deus, numa 
imagem infantil de Deus, é o único 
que volta com o intuito de O louvar. A 
confiança é “omnipresente” em toda 
a nossa vida. Portanto, que confiança 
tenho como expressão da minha fé?

2. Envio missionário
V. Ide, o Pai manda sair em missão, 
gritando com voz de profeta.
R. Ámen.
V. Ide, o Filho acompanha o teu grito de 
alegria de quem semeia a Esperança. 
R. Ámen.
V. Ide, o Espírito Santo, pela 
relação, desenvolve o olhar atento e 
permanente de cada um para o sucesso 
da missão.
R. Ámen.

Oração Universal
V. Caríssimos irmãos e irmãs: 
elevemos as nossas súplicas a Deus 
Pai, que quer salvar todas as pessoas, 
mesmo aquelas que O não invocam 
nem adoram, e supliquemos, dizendo:
R. Deus omnipotente, vinde em nosso 
auxílio. 

1. Para que o nosso Bispo D. Jorge, os 
presbíteros e os diáconos acolham 
sem distinções nem preconceitos 
os mais rejeitados que deles se 
aproximam, oremos.

2. Para que os médicos, capelães 
e enfermeiros, que assistem aos 
doentes que perderam toda a 
esperança, recebam como prémio a 
vida eterna, oremos.

3. Para que os leprosos e doentes 
incuráveis encontrem em cada 
pessoa que os serve um irmão, uma 
irmã e a própria mãe, oremos.

(...)

Eucologia
Orações presidenciais: Orações 
presidenciais próprias do XXVIII Domingo do 
Tempo Comum (Missal Romano, 422)
Oração Eucarística: Oração Eucarística 
V/D com prefácio próprio (Missal Romano, 
1175ss)

Viver na esperança
Com o intuito de crescer na esperança, vamos 
convidar cada cristão a contactar as duas pessoas 
mais esquecidas da sua família. 

Sugestão de cânticos
— Entrada: Os povos Vos louvem, A. 
Cartageno
— Apresentação dos Dons: Tomai, Senhor, e 
recebei, J. Santos (NRMS 70)
— Comunhão: Senhor, eu creio que sois Cristo, F. 
Silva (NRMS 67)
— Final: Senhora do manto lindo, H. Faria 
(NRMS 103-104)
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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, João Pedro Quesado) 
Design: Romão Figueiredo · Multimédia: Ana Marques Pinheiro · Contacto: comunicacao@arquidiocese-braga.pt

Neste livro, o autor distancia-se do modelo 
de missão evangelizadora com tradição 
proselitista e reforça a importância do 
testemunho e modelos a seguir. Para 
George Augustin, a missão de cada cristão 
reside nele mesmo, devendo ser missão em 
todos os aspectos ao longo da vida. O autor 
nasceu em 1955, é membro da Congregação 
dos Palotinos, professor de Teologia 
Fundamental e de Dogmática e desde 2005 
que dirige dirige o Instituto de Teologia, 
Espiritualidade e Ecumenismo "Cardeal 
Walter Kasper".

* Na entrega deste cupão. 
Campanha válida de 3 a 10 de Outubro de 2019.

George 
Augustin 
Eu Sou uma 
Missão

14€
10% 
Desconto

O convidado desta semana do Ser 
Igreja é Varico Pereira, membro da 
Confraria do Bom Jesus do Monte.

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

Domingo, das 10h00 às 11h00

Agenda

IGREJA DE S. LÁZAROMOMENTO DE ORAÇÃO PELA VIDA E VOCAÇÕES 21H15 

03
out

UCP BRAGACONGRESSO INTERNACIONAL DE PEDAGOGIA 09H30 

10
ouT

ESPAÇO VITACONFERÊNCIA FREI BARTOLOMEU 21H00

30
out

Nomeações Eclesiásticas

Dom Jorge Ferreira da Costa Ortiga, por mercê de 
Deus e da Santa Sé, Arcebispo de Braga e Primaz 
das Espanhas;

Perante novas necessidades pastorais, surgi-
das nos últimos tempos, procedo às seguintes 
nomeações:

– Padre Armandino Pires Lopes, dispensado, a 
seu pedido e por razões de saúde e idade, da pa-
róquia de São João Batista de Arnoia e de São 
Miguel de Caçarilhe, Arciprestado de Celorico de 
Basto, vindo residir para a Casa Sacerdotal.

– Padre António de Oliveira Gonçalves, nomea-
do Pároco de São Miguel de Caçarilhe, Arcipresta-
do de Celorico de Basto, contado com a ajuda do 
Padre Adelino Ximenes, sem prejuízo das paro-
quialidades anteriormente assumidas.

– Padre Alexandre Agostinho Teixeira de Sá, 
nomeado Pároco de São João Batista de Arnoia, 
Arciprestado de Celorico de Basto, sem prejuízo 
das paroquialidades anteriormente assumidas.

– Padre Manuel Ribeiro Alves, confirmado Ca-
pelão da Santa Casa da Misericórdia de Guima-
rães, ficando, ainda, com o encargo da assistência 
espiritual dos respetivos lares da mesma.

– Padre Domingos Ferreira de Oliveira, nomea-
do colaborador do Lar Dr. Emídio Guerreiro, da 
Santa Casa da Misericórdia de Guimarães, sem 
prejuízo dos outros encargos pastorais.

– Padre Paulino Alfredo de Oliveira Carvalho, 
nomeado colaborador da Igreja da Santa Casa da 
Misericórdia de Guimarães, sem prejuízo da paro-
quialidade anteriormente assumida.

Braga, 3 de Outubro de 2019

† Jorge Ferreira da Costa Ortiga, Arcebispo Primaz


