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Breves

“Ouvem-se mais os 
poderosos do que os fracos”, 
lamenta Francisco
O Papa lamentou ontem que os responsáveis polí-
ticos ouçam “mais os poderosos do que os fracos”, 
para procurar soluções à crise sanitária e econó-
mica provocada pela pandemia.
“Pensemos nas grandes medidas de ajuda finan-
ceira implementadas pelos Estados. Ouvimos 
mais as grandes empresas financeiras do que as 
pessoas ou aqueles que movem a economia real. 
Ouvimos mais as empresas multinacionais do que 
os movimentos sociais”, alertou Francisco, durante 
a audiência pública semanal que decorreu no Pátio 
de São Dâmaso.
A intervenção pediu que as pessoas sejam “prota-
gonistas do próprio resgate”, criticando políticos e 
actores sociais que prometem “tudo para o povo”, 
mas não fazem “nada com o povo”.
Francisco disse que este não é um tempo de “re-
construir o passado”, especialmente o que já esta-
va mal, mas de projetar “coisas novas”, porque não 
basta “passar uma camada de verniz” na situação 
actual.
“Sair da crise significa mudar”, indicou.

Santa Sé sublinha 
necessidade de alargar 
cuidados paliativos e apela à 
objeção de consciência
O Vaticano apelou esta terça-feira à afirmação 
dos cuidados paliativos, como alternativa à euta-
násia, num novo documento sobre “o cuidado das 
pessoas nas fases críticas e terminais da vida”.
“É prioritária a difusão de uma correta e capi-
lar informação sobre a eficácia de autênticos 
cuidados paliativos para um acompanhamen-
to digno da pessoa até à morte natural”, assinala 
a Congregação para a Doutrina da Fé (Santa Sé), 
na carta intitulada ‘Samaritanus Bonus’ (O Bom 
Samaritano).
O texto considera os paliativos – incluindo assis-
tência espiritual ao doente e aos seus familiares 
– como “a expressão mais autêntica da ação hu-
mana e cristã de cuidar”, sustentando que estes 
cuidados diminuem “drasticamente o número de 
pessoas que pedem a eutanásia”.
A carta pede que os Estados “reconheçam a pri-
mária e fundamental função social da família e o 
seu papel insubstituível, também neste âmbito”.
O Vaticano defende a objecção de consciência 
por parte dos profissionais da saúde e das insti-
tuições sanitárias católicas perante leis que per-
mitam a eutanásia ou o suicídio assistido, rejei-
tando “qualquer cooperação formal ou material 
imediata”.

opinião

O Regresso

Carla Rodrigues
Advogada

Ao longo da vida va-
mos praticando a ar-
te de regressar. Va-
mos regressando aos 

lugares, às pessoas, às estações 
do ano. E se em cada regresso 
a casa, à escola, ao amor, aos 
amigos, ao trabalho, ao país, 
ao Outono, aos lugares onde 
fomos felizes, há uma histó-
ria conhecida, há também to-
da uma nova história por con-
tar, toda a emoção da desco-
berta do novo, todo um ba-
ter do relógio que não para de 
rodar, é como que o regresso 
ao abraço que nos faz bem, ao 
colo que nos protege, ao mi-
mo que nos aconchega. 

A cada Setembro vivemos 
a intensidade do regresso ao 
trabalho, ao Outono e à es-
cola. O regresso à escola, algo 
tão simples de rotineiro que é, 
praticado pelas civilizações há 
décadas, há séculos, é vivido 
todos os anos com emoção, 
como um marco importan-
te nas agendas nacionais, as-
sinalado com a cobertura dos 
vários canais de televisão, das 
rádios e jornais, com menção 

nas redes sociais e nas conver-
sas de café, sabendo-se que é 
neste regresso à escola que re-
side o primeiro passo do futu-
ro do país, que é este regresso 
à escola que se alimenta a ro-
da gigante de um mundo em 
contínua construção. A escola, 
a aprendizagem, o crescer em 
saber, ser e estar é homena-
gem ao passado, é motivação 
para o presente e é alavanca 
para o futuro. 

Este ano, por preocupan-
tes motivos sobejamente co-
nhecidos de todos, o regres-
so foi muito mais cauteloso, 
mais apreensivo, mais duvi-
doso. Levamos os nossos fi-
lhos à escola como quem leva 
um recém-nascido pela pri-
meira vez ao berçário, com a 
diferença que agora aos mais 
crescidos é dito e repetido, ve-
zes sem conta, todo um rol de 
cuidados a ter. Cuidados que 
são fundamentais para se pro-
tegerem e para protegerem os 
colegas, professores e funcio-
nários. Para protegerem, no 
regresso a casa, as suas pes-
soas mais queridas, os seus 
familiares, especialmente os 
mais idosos e os mais frágeis 
perante a doença. Para pro-
tegerem o país e os postos de 
trabalho que não se compade-
cem com mais paralisações.

Nos quatro cantos do 
mundo, os nossos mais novos 
saem de casa, diariamente, 
com a bagagem mais pesada, 
carregando o material escolar, 
o lanche e a máscara, mas so-
bretudo levando aos ombros 
o peso da responsabilidade 
de quem se sabe parte funda-

mental para o eficaz funcio-
namento desta máquina que 
envolve a saúde, as finanças 
públicas e privadas, a econo-
mia e o ensino. Aos nossos fi-
lhos é-lhes pedido muito, sem 
dúvida, mas eles estão à altura 
do desafio, aliás, estão em me-
lhor posição no ranking desta 
responsabilidade social que 
muitos adultos! Caminham, 
maioritariamente, cuidado-
sos e com a energia própria da 
idade, carregando no peito so-
nhos e projectos, vivendo este 
tempo atípico com coragem 
e responsabilidade, movidos 
por ousadia e ambição. E nós, 
adultos, agimos com a caute-
la que nos é pedida? Agimos 
com a responsabilidade do 
bom pai de família (bonus pa-
ter familias)? Ou agimos com 
a inconsequência de quem vi-
ve eternamente a irresponsa-
bilidade da sua juventude? 

A propósito do tempo que 
vivemos, num misto de medo, 
esperança e incertezas quanto 
à decisão correta a tomar, re-
cordo as palavras do Cardeal 
Tolentino de Mendonça, que 
diz sentir-se dentro da obra 
de Charles Dickens, “História 
em Duas Cidades”: “Era o me-
lhor de todos os tempos, era o 
pior de todos os tempos, era a 
idade da sabedoria, era a ida-
de da loucura, a época da fé 
e a época da incredulidade, 
o período da luz e o período 
das trevas, a primavera da es-
perança e o inverno do deses-
pero. Tínhamos tudo à nossa 
frente, não tínhamos nada à 
nossa frente...”
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Papa francisco

22 DE SETEMBRO 2020 · A vida hu-
mana se baseia sobre três rela-
ções fundamentais intimamen-
te ligadas: as relações com Deus, 
com o próximo e com a terra. 
#TempoDaCriação.

23 DE SETEMBRO 2020 · O caminho 
da #solidariedade precisa da subsi-
diariedade: não há verdadeira soli-
dariedade sem participação social, 
sem a contribuição das famílias, das 
associações, das cooperativas, das 
pequenas empresas, da sociedade 
civil. #AudiênciaGeral

Eutanásia

Vaticano reforça oposição 
à eutanásia e suicídio 
assistido, responsabilizando 
políticos e instituições
O Vaticano publicou esta terça-feira um novo do-
cumento sobre o fim da vida, no qual reforça a opo-
sição à eutanásia e suicídio assistido, responsabili-
zando políticos e instituições católicas que interve-
nham directa ou indirectamente nestas práticas.
“A Igreja considera que deve reafirmar como en-
sinamento definitivo que a eutanásia é um crime 
contra a vida humana porque, com tal acto, o ho-
mem escolhe causar directamente a morte de um 
outro ser humano inocente”, assinala a Congrega-
ção para a Doutrina da Fé (Santa Sé), na carta inti-
tulada ‘Samaritanus Bonus’ (O Bom Samaritano).
O documento, aprovado pelo Papa, reflecte ao lon-
go de 12 pontos sobre “o cuidado das pessoas nas 
fases críticas e terminais da vida”, abordando ques-
tões ligadas ao testamento vital, obstinação tera-
pêutica, estado vegetativo ou cuidados paliativos.
A Santa Sé realça o “valor permanente da digni-
dade humana”, lamentando que muitos doentes 
sejam “considerados um peso para a sociedade”.
O texto alerta para a perda da relação de con-
fiança entre médico e paciente “sobretudo nos 
países onde estão a ser aprovadas leis que legi-
timam formas de suicídio assistido e eutanásia 
voluntária”.

opinião

Caminhos de esperança

josé lima
padre

Com avanços e recuos, 
vamos tentando viver 
em tempo de pande-
mia, meio ano já pas-

sado. No horizonte paira o 
desejo de mais normalidade, 
enquanto muitos enfrentam 
a doença, outros lutam por 
a erradicar. O nosso tempo 
exige muita serenidade e es-
colhas responsáveis e sensa-
tas: é tempo de novas iniciati-
vas, de muita imaginação e de 
acrescida responsabilidade nas 
decisões. 

O que passou deu-nos al-
gumas lições e talvez necessi-
temos de reflectir mais pro-
fundamente sobre o que fize-
mos até aqui. Tantas experiên-
cias novas vieram ao cenário 
da vida e ajustaram-se ao que 
nos era possível fazer. O se-
nhor arcebispo de Braga, com 
seu conselho, optou em tem-
po de emergência por ofere-
cer a todos os diocesanos ce-
lebrações online, transmitidas 

a partir da capela da sua resi-
dência habitual, que foram 
imensamente apreciadas por 
muitos. As pessoas manifesta-
ram o desejo de obter em su-
porte mais vulgar, em livro, o 
essencial duma reflexão breve 
e nobre, que acariciou tanto 
os minhotos, num tempo que 
deixou marcas.

O livro, com título em 
epígrafe, acaba de ser edita-
do pelas oficinas tipográficas 
da Empresa do Diário do Mi-
nho. Um presente para todos. 
As sucessivas reflexões consti-
tuem autênticos Caminhos a 
serem percorridos por quem 
quer. Numa linguagem mui-
to acessível, o que é usual no 
senhor arcebispo, traçam-se 
rotas místicas que potenciam 
mais vida para todos. As suas 
páginas (umas 215) são carre-
gadas de Esperança, da pri-
meira à última. Não se enfada 
o leitor com aspetos circuns-
tantes, mas apontam-se sendas 
dignas na marcha incessante 
de um povo que é norteado 
pelo Deus revelado em Jesus 
(leiam-se as páginas 157 e se-
guintes). É maravilhoso e ine-
briante o passeio que se pode 
efetuar com este vademécum 
tipográfico. 

Experimente: os caminhos 
abertos são para todos; livro 
digno da biblioteca paroquial 
das comunidades espalhadas 
pela arquidiocese; livro apto 
para ofertas a pessoas que pas-

sam tempos de solidão; livro 
excelente para nortear jovens 
em encruzilhada de opção.

Os caminhos não se apre-
sentam apenas na forma mais 
corrente de belas inspirações 
de momento, mas enraízam-
-se na vetusta tradição da Igre-
ja e são afetuosamente burila-
dos por um pastor que “cheira 
às suas ovelhas”, sabe facilitar 
alimento em tempo agres-
te, conhece os caminhos que 
indica, admoesta para não se 
resvalar. Os carreiros dignos 
apontados são claros, expe-
rimentados e sugeridos com 
mansidão. A prosa é rica, qual 
carta escrita a todos que inci-
ta a uma caminhada comum, 
bem provada já por milhares 
de gerações.

São Caminhos de Esperan-
ça os “da alegria de dar” (161), 
os “da Igreja família” (83), os 
“da comunidade” (199), os “da 
Páscoa permanente” (133), os 
“da mística do horizonte” (63), 
os “do laço social responsável” 
(43), os “da coerência de pro-
ximidade” (47), os “da acção 
concreta” (145), os “do tesouro” 
(147), os “da riqueza de afetos” 
(157), os “do além preceitual” 
(71), os “da ousadia destemi-
da” (177), os “da solidão habita-
da” (55). Também o são todos 
os caminhos “do Bom Pastor” 
(215). 

Um livro a ter bem à mão 
para abrir futuro. Palavras 
com vida e com futuro.
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[Igreja Viva] Em que mo-
mento é que surgiu a ideia de 
abrir uma cantina solidária 
no CLIB?
[Helena Pina Vaz] Surgiu 
precisamente quando co-
meçou o confinamento, em 
Março, no dia 13 de Março, 
em que se soube que as es-
colas iam fechar e ao mesmo 
tempo se soube que algu-
mas instituições que apoia-
vam pessoas com dificulda-
de iriam fechar. Pela indis-
ponibilidade dos voluntários, 
porque muitos iam para ca-
sa, porque muitos são idosos 
e vulneráveis, etc. E então, 
ao fechar o CLIB enquan-
to escola, ficava a cantina li-
vre. Por outro lado, pela ex-
periência que eu tenho, no-
meadamente nesta área de 
apoio social, imaginava facil-
mente que as carências das 
pessoas, com todas as restri-
ções que estavam a começar 
nesse momento, iriam ser 
maiores. Organizações a fe-
char com carências a aumen-
tar, certamente seria dramá-
tico e alguém teria de ir pa-
ra a rua ajudar um pouco a 
resolver essas emergências 
que fossem surgindo. Dispo-
nibilizei logo ajuda pelas pa-
róquias, aquela onde eu vi-
vo, que é São Victor, e a do 

colégio, que é Gualtar. Per-
guntei aos párocos se havia 
idosos, alguém que precisas-
se de ajuda, portanto esse foi 
o começo. Depois, com essas 
organizações a fechar e com 
a quantidade de pessoas que 
já passavam mal nesse mo-
mento, vi que as pessoas ain-
da iriam passar muito pior, 
com tudo fechado... Seria 
dramático. Então resolvemos 
disponibilizar a cozinha do 
colégio e assim começou, no 
dia 16 de Março, com a cozi-
nha aberta e com os volun-
tários que, nesse fim-de-se-
mana anterior, consegui jun-
tar através do passar da pala-
vra pelo Facebook. 

[Igreja Viva] Teve logo gran-
de adesão de voluntários, ou 
o medo fez com que hou-
vesse uma demora nesse 
entusiasmo?
[Helena Pina Vaz] Não, não 
demorou nada. Aliás, isso foi 
também o que me fez decidir 
começar logo naquela segun-
da-feira, porque várias pes-
soas me disseram para contar 
com elas, algumas eu já co-
nhecia doutras situações de 
voluntariado – já sabia com 
o que podia contar e agarrei-
-as logo –, e facilmente se fez 
uma equipa. Não foi por fal-

ta de voluntários, a nossa difi-
culdade não foi essa. Foi mes-
mo angariar donativos sufi-
cientes, que também temos 
conseguido.

[Igreja Viva] Na questão dos 
donativos para as refeições, 
tem havido suficiente?
[Helena Pina Vaz] No iní-
cio, havia várias empresas 
que, por terem que fechar, 
tinham coisas a perder va-
lidade e, portanto, encami-
nharam logo para nós esses 
bens – isto para além de em-
presas a quem habitualmen-
te pedimos ajuda, muitas de-
las de pais de alunos aqui do 
colégio, a que recorremos, e 
isso garantiu-nos o funcio-
namento das primeiras se-
manas. Depois tivemos de 
alimentar constantemen-
te esses pedidos, e por isso 
é que aproveitamos todas as 
oportunidades de divulgação 
com o único objectivo de 

conseguir mais voluntários e 
mais donativos. E é disso que 
vivemos, voluntariado e do-
nativos particulares.

[Igreja Viva] E faz sempre 
falta mais.
[Helena Pina Vaz] Sim, por-
que os donativos não são pa-
ra bens imóveis, são para um 
consumível, são para alimen-
tação. Todos os dias têm que 
entrar donativos porque to-
dos os dias saem refeições. 
Os voluntários, na altura ha-
via pessoas completamen-
te disponíveis ora porque ti-
nham as empresas fechadas, 
ou porque passaram a dar au-
las a partir de casa, diferentes 
situações... Mas essas pessoas 
tinham uma disponibilida-
de que agora deixaram de ter. 
Estamos sempre num esforço 
de obter mais voluntários que 
consigam dispor de algum 
tempo, do que puderem, pa-
ra ajudar.

[Igreja Viva] Quantas refei-
ções é que já serviu desde o 
início desta cantina?
[Helena Pina Vaz] Nestes seis 
meses foram distribuídas 65 
mil refeições.

[Igreja Viva] A um núme-
ro mais ou menos estável de 
pessoas?
[Helena Pina Vaz] Este pro-
jecto pretende ser uma so-
lução temporária na vida 
das pessoas, por isso é que 
se chama 'Virar a Página'. É 
na altura em que as pessoas 
estão a passar um mau mo-
mento e depois esse mo-
mento passa, arranjam tra-
balho... São os próprios que 
nos dizem que já vão voltar a 
receber um salário no dia se-
guinte ou que já arranjaram 
emprego e deixam de pre-
cisar. Por vezes pedem-nos 
ajuda também a procurar 
trabalho, ajuda com mobília, 
roupa... A intenção é que não 

O 'Virar a página' surgiu em março, logo no início do 
primeiro estado de emergêngia, pelas mãos de helena 
pina vaz. é ela que nos explica como já deram dezenas de 
milhares de refeições – sempre com um carinho especial 
– e como um projecto que era suposto ser temporário 
começou a prolongar-se no tempo e agora não tem fim à 
vista.

ENTREVISTA

"ESTE PROJECTO 
PRETENDE SER 
UMA SOLUÇÃO 
TEMPORÁRIA"
JOÃO PEDRO QUESADO (TEXTO)
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go quem precisa e conseguir, 
ainda assim, conseguir filtrar 
tentativas de aproveitamento 
deste apoio. Na emergência, a 
burocracia é zero e apoiamos. 
Depois, é feito o mínimo para 
verificar.

[Igreja Viva] Através dos nú-
meros das refeições e das 
pessoas e famílias apoiadas, 
consegue perceber o impacto 
da pandemia especificamen-
te em Braga?
[Helena Pina Vaz] O impac-
to, imagino que seja semelhan-
te ao de outros sítios. Na nossa 
sociedade, muitas pessoas vi-
vem o dia-a-dia a contar o va-
lor que recebem dos seus salá-
rios para bater certinho com 
o dia de chegar o próximo sa-
lário e manter uma forma de 
fazer face às despesas. Ou se-
ja, não há poupanças, não há 
dinheiro acumulado. Aconte-
cendo uma desgraça de perde-
rem o trabalho, as pessoas fi-
cam sem rede, sem bóia de sal-
vação. O maior problema foi 
esse. Depois, foram as pessoas 
que julgavam que tinham uma 
situação minimamente está-
vel e que não tinham. Nem ti-
nham contratos de trabalho 
válidos, ou inscrição na Segu-
rança Social que, ao ter de ir 
para casa porque os filhos dei-
xaram de ter escola, garantisse 
um rendimento, o direito de 
assistência aos familiares. Com 
o fecho das escolas, as crian-
ças também não tinham as re-
feições escolares, que foi outro 
problema grave. Muitos não 
saberiam que podiam ir bus-
car a refeição, outros vivem 
demasiado longe da escola. E, 
por outro lado, foi dito a toda a 
gente para não sair de casa. De-
via ter havido estruturas que se 
encarregassem de fazer as re-
feições e levar às crianças. Essa 
foi uma da coisa que nós fize-
mos, entregar as refeições para 
evitar, também, grandes ajun-
tamentos. Todos estes proble-
mas fizeram com que as pes-
soas não tivessem outra solu-
ção que não fosse recorrer a 
este tipo de apoios. Depois há 
os negócios que não aguenta-
ram o encerramento forçado, 
migrantes em situações muito 
vulneráveis, pessoas com for-
mação académica que tinham 
emprego de acordo com as 
suas habilitações mas que os 
perderam, e depois a questão 
dos idosos, em que muitas ve-
zes as próprias famílias evita-
vam ajudar por medo de con-
tágio, mas em que há muitos 
idosos efectivamente sozinhos. 
Isto para além das pessoas que 
vivem na rua e ficaram ainda 
mais sozinhas.

seja uma solução a que as 
pessoas se vão agarrar para o 
resto da vida, mas para que o 
problema seja resolvido, em 
escalas de tempo diferentes 
de família para família. Cla-
ro que estamos numa fase 
muito complicada em que os 
problemas são muitos e di-
fíceis de resolver, em que se 
resolve o problema de uma 
pessoa e aparecem logo mais 
dez com problemas graves e 
portanto este projecto, que 
se previa temporário, man-
tém-se, porque a necessida-
de continua. Aliás, vê-se que 
há tão poucas respostas de 
apoio na alimentação – na 
cidade de Braga, pelo menos 
–, daí se estar a prolongar no 
tempo este projecto, e que-
remos manter uma respos-
ta social na cidade. Por isso 
é que colocamos o projecto 
fora de portas, para que a ci-
dade o tome e cuide dele co-
mo seu.

[Igreja Viva] O projecto está 
onde, neste momento?
[Helena Pina Vaz] Desde que 
em Maio os alunos mais velhos 
regressaram às escolas era im-
possível continuar a fazer o pro-
jecto funcionar aqui, com tanta 
pessoa a entrar e sair. Felizmen-
te a paróquia de Gualtar tinha 
uma cozinha livre no centro pa-
roquial, que nos emprestou de 
imediato, e portanto instalamo-
-nos lá no início de Maio. Mas 
como é uma oferta temporária, 
estamos a procurar um espaço 
definitivo para tentar constituir 
esta cantina como uma ofer-
ta duradoura, como mais um 
equipamento social da cidade 
de Braga.

[Igreja Viva] O que é preci-
so a nível da cidade de Bra-
ga para estas pessoas te-
rem acesso consistente a um 
apoio como este?
[Helena Pina Vaz] É preciso, 
primeiro, uma solução que 
funcione sete dias por sema-
na, feriados, tudo. E esta fun-
ciona, já funcionou nos feria-
dos de Abril, de Maio, da Pás-
coa e já nos estamos a pre-
parar para o Natal. Porque as 
refeições se fazem todos os 
dias, portanto não vale a pena 
pensar que se fecham as por-
tas ao sábado ou domingo, is-
so não faz sentido. As respos-
tas sociais ou existem, ou não 
existem. Isso é um princípio 
que temos para nós e para es-
te projecto. Segundo, a tercei-
ra cidade do país tem de dis-
por de um espaço onde to-
dos possam comer, nem que 
seja por um dia ou dois por-
que aconteceu um problema 
qualquer na família e perde-
ram outro apoio, o que for. 
Existir e ter uma estrutura ca-
paz de se ajustar aos números 
variáveis das necessidades. 
Por outro lado, deve ser pou-
co burocrático. Deve ser algo 
que, sim, filtra as necessida-
des, que analisa, mas o prin-
cípio deve ser que, quando al-
guém nos vem dizer que tem 
fome, nós achamos que não 
nos vem dizer que tem fome 
à toa. E então damos. Mas, nas 
24 ou 48 horas seguintes, está 
verificada a real necessidade 
de apoio para essas pessoas.

[Igreja Viva] Como é que fa-
zem essa verificação?
[Helena Pina Vaz] Com vo-
luntários, que são técnicos es-
pecializados, muito habitua-
dos a fazer as perguntas certas 
às pessoas, e a pedir os docu-
mentos certos, e fazemos cru-
zamento de dados na Rede de 
Emergência Alimentar. Preci-
sa de ser assim para ajudar lo-

A terceira cidade do 
país tem que dispor de 
um espaço onde todos 
possam comer, nem 
que seja por um dia ou 
dois poruqe aconteceu 
um problema qualquer 
na família e perderam 
outro apoio, o que for.
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LITURGIA da palavra

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), 9.12.13-14.15-16.19-20    
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, 

“Tudo isto veio do Senhor”

itinerário

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”.     

REFLEXÃO
A vinha continua a ilustrar a maravilhosa 
história testemunhada em toda a 
Escritura. “Um cântico de amor” descreve 
a relação de Deus com o seu povo, como 
a de um dedicado vinhateiro com a sua 
vinha: “lavrou-a e limpou-a das pedras, 
plantou-a de cepas escolhidas”.

“Um cântico de amor”
O texto do profeta Isaías é um poema de 
grande beleza, ‘um cântico de amor’. Em 
linguagem simbólica, descreve a desilusão 
e a esperança do enamorado: a desilusão 
brota da infidelidade alheia; a esperança é 
fruto do seu amor.
O Evangelho, também em parábola, 
apresenta a mesma contradição entre as 
ações do dono da vinha, cheio de amor e 
dedicação, e as acções dos vinhateiros, 
cheios de injustiça e violência. A diferença 
está reflectida nos verbos: o dono da 
vinha plantou, cercou-a, cavou, levantou, 
arrendou-a; os vinhateiros espancaram, 
mataram, apedrejaram, lançaram-no fora, 
mataram-no.
O amor é tão forte que continua a 
sustentar a esperança de bons frutos. 
É isto que nos vem do Senhor: não um 
castigo (apesar de merecido!), mas o 
amor que preserva a esperança da nossa 
conversão. É a entrega de Jesus Cristo na 
cruz!

Amor com amor se paga
Somos envolvidos pelo amor mais forte 
do que a morte, o amor da ressurreição. 

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 

É por cada um de nós que Jesus Cristo 
oferece a sua vida.
Diz um adágio que ‘amor com amor se 
paga’. Que a nossa ‘paga’ ao amor divino 
seja uma vida de conversão pessoal e 
comunitária. Precisamos de apostar numa 
cultura da caridade que seja mais do que 
uma questão de circunstância, que vá para 
além de uma assistência ocasional.
A caridade está no centro da mensagem 
cristã. Acreditamos em Deus que nos olha 
com amor, que perdoa, que permanece fiel 
ao seu povo, apesar de todas as nossas 
infidelidades e fugas. Deus, que é amor, 
sustenta a nossa vida: a relação pessoal de 
amizade com ele e a fraternidade com os 
irmãos.

“Tudo isto veio do Senhor”
A nossa vida é um dom divino. Este é o 
primeiro ensinamento: ‘Tudo isto veio do 
Senhor’. Deus, esse vinhateiro apaixonado, 
jamais desiste de cada um de nós. Ama-
nos sempre, continua a dar todos os dias 
provas da sua bondade para connosco.
Chamados a ser colaboradores, 
preferimos ousar ser donos, nem que seja 
à custa da injustiça e da violência. Esses 
não são frutos correspondentes ao amor!
Então, qual é a conversão que Deus espera 
de nós? Quais são os frutos que podem 
corresponder ao seu amor? Os frutos do 
amor fraterno.
A caridade reclama a nossa atenção, neste 
novo ano pastoral. Temos oportunidade, 
nesta ‘série’, de recordar o lema do nosso 
programa: ‘onde há amor há um olhar’. 
O objectivo é “viver intensamente a 
caridade para oferecer um rosto sinodal 
e samaritano à Igreja, que se faz próxima 
para cuidar e acompanhar como Jesus 
Cristo, Bom Samaritano”.
Ao pensar na minha vida, pode ser que se 
encham os olhos de lágrimas e o coração 
se aperte de angústia. São muitas as vezes 
em que me esqueço dos frutos do amor. 

XXVII DOmingo Comum

O placard do novo Ano Pastoral ou um ícone do Bom 
Samaritano aparecerá com realce, junto de um arranjo de 
flores.
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Mas, hoje, também posso abrir os olhos 
e o coração às razões da esperança: Deus 
ama-me e quer-me feliz na prática da 
caridade.

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

Semear esperança
Acólitos
A fé não é apenas interior e afectiva; ela 
traduz-se sempre em prática, na acção 
concreta do serviço aos outros. Ser cristão 
é ter no pensamento tudo o que é bom 
e rezar em todas as circunstâncias, mas 
é também pôr em prática aquilo que 
vemos nos arautos do Evangelho. É assim 
que o Deus da Paz estará connosco. No 
exercício do meu ministério tento acordar 
o sentimento interior e a acção exterior?

Leitores
Dar voz a um texto é uma forma de o 
expandir. O canto é uma forma especial 
dessa expansão de um texto. Todavia, 
a leitura, não dilatando o texto como o 
canto o faz, não deixa de ser uma forma, 
mesmo simples, de exultar na Palavra de 

Deus. O salmista canta o Salmo, mas o 
leitor também canta a sua leitura mesmo 
que essa leitura não tenha melodia 
musical. Na primeira leitura, o profeta 
Isaías diz: “Vou cantar”. Aquando da 
proclamação da Palavra de Deus, tento 
dar musicalidade ao texto bíblico para 
lhe dilatar o sentido ou não saio de um 
registo monocórdico?

Ministros Extraordinários 
da Comunhão
Não somos proprietários do nosso 
serviço eclesial; somos vinhateiros e 
temos de prestar contas ao dono dos 
frutos da vinha. Se os frutos da vinha 
forem maus, então ela será arrendada a 
outros vinhateiros. Vivo o meu serviço 
como um bem próprio ou como uma 
missão que me é confiada na alegria do 
fruto que se leva ao altar para glória de 
Deus?

Celebrar com esperança
Acolhimento da assembleia
Antes da Eucaristia, seria importante 
alguém da comunidade acolher as 

pessoas, introduzindo-as no espaço 
sagrado em que entram, no espírito 
da celebração dominical e no caráter 
formativo e catequético da própria 
Liturgia, por palavras, gestos e silêncio, 
que não se destina apenas a crianças 
e adolescentes, mas é importante para 
todos os cristãos.

Homilia
. A parábola da vinha mostra-nos 
claramente que a missão de construir 
o Reino de Deus não é nossa, mas do 
Senhor. Nós somos seus colaboradores, 
pelo que devemos estar atentos àquilo 
que o Senhor nos pede, para podermos 
frutificar.
. Nesta tarefa não estamos sós; o Senhor 
guarda os nossos corações na sua paz, 
e capacita-nos para praticar o que é 
verdadeiro e nobre.
. A Igreja é a atual vinha do Senhor. Nela, 
todos nós temos uma missão particular, 
consoante a vocação vivida por cada um. 
Nenhum de nós está dispensado de pôr 
os seus dons ao serviço do bem de toda 
a comunidade. A fé celebrada tem de ser 
concretizada em gestos no dia-a-dia de 
cada um.

Oração Universal
Irmãos e irmãs: unidos a Cristo, como 
as vides ligadas à cepa, que as faz 
viver, peçamos ao Senhor a graça de 
dar fruto abundante, dizendo com fé e 
humildade: 
R. Abençoai, Senhor, a vossa vinha.

1. Pelos cristãos da nossa Diocese, para 
que sejam verdadeiros, justos e puros, e 
ponham em prática o que escutaram na 
Palavra, oremos.

2. Pelos governantes dos países mais 
poderosos, para que assegurem a paz 
entre as nações e edifiquem um mundo 
novo aberto a Cristo, oremos.

3. Pelo povo de Israel, vinha de Deus, 
plantada de cepas escolhidas, para que 
descubra em Jesus o Salvador, oremos.

4. Pelos estudantes que iniciaram um 
novo ano, para que o estudo dedicado 
e persistente lhes obtenha grandes 
alegrias, oremos.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Nós somos o Povo do Senhor – J. P. Martins
— Apresentação dos dons: Senhor, fazei de mim um 
instrumento – F. Silva 
— Comunhão: Não fostes vós que Me escolhestess 
– Az. Oliveira
— Final: Seguros e fortes  – F. Silva 

Eucologia
Orações presidenciais: Orações presidenciais 
do Domingo XXVII do Tempo Comum (Missal 
Romano, 421)
Prefácio: Prefácio dos Domingos do Tempo 
Comum III (Missal Romano, 478) 
Oração Eucarística: Oração Eucarística III (Missal 
Romano, 529ss)

Viver na esperança
Nesta Semana Nacional da Educação Cristã, 
tentarei perceber como tenho encarado a 
necessidade pessoal de formação cristã. Que 
formações ou encontros tenho frequentado para 
melhor servir a vinha do Senhor e dar bons frutos?

A versão completa do subsídio litúrgico encontra-se
disponível em www.arquidiocese-braga.pt/liturgia/
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livro da semana

Livraria diário do minho

Fale connosco no
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“Caminhos de esperança” reúne as 
homilias do Arcebispo de Braga, 
resultado das eucaristias a que 
presidiu diariamente às 18h e ao 
Domingo às 11h na capela do Paço 
Arquiepiscopal. Foram dois meses e 
meio de eucaristia transmitidas pela 
internet para mais de 1500 pessoas 
que acompanhavam em directo.

caminhos 
de esperança 

D. Jorge Ortiga

9€ 10% 
Desconto

Compre online em 
www.livrariadm.pt

Momentos de Oração pela Vida e Vocações 
regressam a Braga a 1 de Outubro

Pastoral Penitenciária nacional lança guião 
para “Peregrinação ao Interior"

Os Momentos de Oração pela Vi-
da e Vocações estão de regresso à 
zona pastoral da cidade de Braga a 
partir do dia 1 de Outubro. A inicia-
tiva, em parceria com o Departa-
mento Arquidiocesano para a Pas-
toral Vocacional, tem lugar na pri-
meira quinta-feira de cada mês, às 
21h15.
Depois do primeiro momento, em 
São Lázaro, o encontro assume 
contornos particularmente dife-
rentes a propósito da Semana de 
Oração pelos Seminários: decorre a 
uma sexta, dia 6 de Novembro, com 
uma vigília de oração na Igreja de S. 
Pedro e S. Paulo.
No dia 3 de Dezembro será a vez de 
Gualtar receber esta iniciativa. Se-
guem-se S. Vicente, a 7 de Janeiro; 
São Victor, a 4 de Fevereiro; a Igreja 
do Pópulo, a 4 de Março; e a Igreja 
de Senhora-a-Branca, a 8 de Abril. 
Em Maio, acontece o único momen-
to de oração que obedece a um ho-
rário diferente, sendo às 17 horas, 
no dia 6, na Igreja de Sto. Adrião. O 

último dos encontros volta ao horá-
rio habitual, no dia 10 de Junho, na 
Igreja paroquial de Maximinos.
Apesar de todas as restrições trazi-
das pela pandemia da Covid-19, os 
promotores desta iniciativa procu-
ram dar-lhe continuidade, sempre 
garantindo o cumprimento de todas 
as normas de saúde pública.
A iniciativa procura interpelar to-
dos os fiéis baptizados, chamados 
à fundamental e universal vocação 
à Santidade, promovendo momen-
tos propícios à oração pelas voca-
ções específicas, como a do matri-
mónio, a do sacerdócio ministerial 
e a de vida consagrada em geral, ou 
também, mais genericamente, vo-
cações a ministérios laicais ligados 
aos carismas recebidos, de modo a 
que todos, particularmente os mais 
jovens, se sintam e saibam cha-
mados a ser edificadores de “Uma 
Igreja Sinodal e Samaritana”, no-
meadamente pelo exercício da cari-
dade e do serviço aos irmãos, pro-
curando ver com o coração.

Com a V Peregrinação Nacional 
da Pastoral Penitenciária cancela-
da este ano, a coordenação nacio-
nal da Pastoral Penitenciária lançou 
um guião para uma 'Peregrinação 
ao Interior'.
A intenção é que, no dia 26 de Se-
tembro – para o qual estava marca-
da a peregrinação nacional –, cada 
pessoa, onde estiver, faça uma pe-
regrinação "ao coração de cada um 
enquanto lugar mais íntimo de toda 
e qualquer peregrinação".

A proposta inclui, para além de 
uma mensagem de D. Joaquim 
Mendes enquanto membro da Co-
missão Episcopal da Pastoral Social 
e Mobilidade Humana e do Pe. João 
Gonçalves enquanto Coordenador 
Nacional da Pastoral Penitenciária, 
um programa com a oração do ter-
ço, com a possibilidade de Eucaris-
tia ou celebração da Palavra e com 
ummomento de oração comum. 
O momento da oração do Terço fica 
ao critério de cada um; o momen-

to da Eucaristia ou da celebração 
da Palavra, onde for possível, fica 
ao critério de cada estabelecimen-
to prisional ou de cada paróquia, 
em consonância com o respeti-
vo assistente espiritual e religioso 
ou pároco; e o momento da oração 
em comum é proposto a todos, em 
sintonia, às 17 horas do dia 26 de 
Setembro.
O guião está disponível nesta no-
tícia no site da Arquidiocese de 
Braga.


