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I nfluenciadores católicos também 
participaram no processo sinodal 
aberto por Francisco para descobrir 
qual é a Igreja com que sonham os 

missionários digitais. Assim o traduz 
uma síntese elaborada a partir da inicia-
tiva “A Igreja escuta-te”, que nasceu pe-
la mão da RIIAL (Rede Informática da 
Igreja na América Latina) e promovida 
por até cem entidades eclesiais.

No documento enviado à Secreta-
ria Geral do Sínodo, o continente vir-
tual é reivindicado como um “canal 
formativo de valor e futuro” que po-
de servir de ponte para “chegar aos que 
estão longe”. Ao mesmo tempo, as re-
des sociais também levantam a neces-
sidade de lançar “um ministério digital 
de forma orgânica, sistemática e insti-
tucional” que promova a comunhão, a 
participação e a missão.

Além disso, propõe-se ainda “o de-
senvolvimento de uma reflexão teoló-
gica e do enquadramento jurídico do 
Direito Canónico”, para além do senti-
mento dos influenciadores serem ofi-
cialmente convocados e enviados “co-
mo se faz com os catequistas, para que 
sejam e se sintam parte do Corpo e da 
Missão da Igreja”.

“A web permite chegar a tantas vidas 
do Povo de Deus que demonstram sen-
tir-se perdidas”, diz um texto que apre-

INTERNACIONAL

O Sínodo dos “influencers”: 
67% dos católicos digitais querem 
mudanças ao estilo de Francisco

senta a cultura digital como “local de 
encontro, como meio de diálogo, como 
forma de educar e informar”.

Em apenas dois meses e meio, 
mais de 110.000 questionários foram 
preenchidos com mais de 150.000 
propostas sinodais. No total, a consulta 
foi realizada em 7 idiomas com a pre-
sença de 115 países e o apoio de 244 
especialistas em redes sociais. Destes 
244 influenciadores, 27% são padres; 
10% religiosos; e 63% são catequistas e 
leigos comprometidos.

Na a principal reflexão nascida des-
ta consulta aponta-se que 67% dos ha-
bitantes católicos dos “espaços digitais” 
consultados querem mudanças como 
as propostas pelo Papa; 24% são neutros 
em relação às propostas do Papa e 9% 
divergem ou opõem-se abertamente, 
em linha com um regresso determina-
do à tradição pré-conciliar.

As 150.000 propostas lançadas po-
deriam ser agrupadas em quatro ei-
xos temáticos, entre os quais se des-
taca o pedido de 37% delas que dese-
jam “uma Igreja exemplar e corajosa 
nas suas estruturas, atitudes e modo 
de proceder”. Neste sentido, as redes 
sociais apelam a “padres e bispos mais 
próximos e mais abertos à participa-
ção”, bem como a um diálogo com a 
sociedade “sem preconceitos”.

Leia a notícia completa em https://www.diocese-braga.pt/
revistaimprensainternacional/noticia/35005/

opinião

Vamos preparar o Outono

Carla Rodrigues
advogada

Está a acabar o Verão. Estão a chegar ao fim os dias lon-
gos e quentes, os pores-do-sol mágicos, que pincelam o 
céu de laranja e amarelo, as caipirinhas, os churrascos, 
os calções e chinelos de dedo. Se é verdade que o calen-

dário dita que o Verão está a acabar, este não dá sinais de querer 
arredar pé, persiste em ficar e fazer-se presente nos nossos dias, 
como quem diz “eu vou embora quando quiser”. Convenhamos 
que, no mínimo, está a fazer uma despedida em grande, com 
temperaturas superiores a 30 graus, obrigando-nos a recuperar 
as peças de roupa mais frescas que já iam a caminho do armá-
rio, onde permaneceriam até 2023.  

O calendário pode ditar a proximidade do Outono, mas os 
dias ainda são de Verão. As nossas roupas falam a linguagem do 
Verão. As nossas bebidas sabem a Verão. Os dias têm perfume 
de Verão. A pele respira Verão. O Outono vai ter de ter paciên-
cia, este ano corre o risco de ninguém dar conta da sua chegada. 

Com ou sem esta crise de ciumeira do Verão, que clara-
mente está com dificuldade em gerir a falta de protagonismo 
que se avizinha e que durará alguns meses, o Outono vai che-
gar, vai entrar e vai ficar. E é bom que chegue e é bom que fi-
que com tudo a que tem direito. É assim que deve ser, até para 
o nosso bem e para o bem dos nossos, sob pena de pagarmos 
uma elevadíssima factura, especialmente as futuras gerações 
que herdarão um planeta destruído e sem capacidade de pro-
duzir matérias-primas e todos os bens essenciais à sobrevi-
vência, como a água. 

Há quem não goste do Outono. Ainda que possam gostar de 
toda a poesia contida nesta estação, da paleta de cores formada 
pela folhas caídas, do perfume das castanhas, do cheiro a vindi-
mas e vinho novo, do conforto dos agasalhos mais quentes, das 
comidas mais calóricas, não gostam do frio, das primeiras chu-
vas, do cair da folha, dos dias pequenos e das noites longas, das 
primeiras constipações, dores de cabeça e de garganta, não gos-
tam da nostalgia desta estação.

De repente, vem-me à ideia a canção da Mariza “O melhor 
de mim está para chegar”. Esta letra, qual fórmula de vida, não 
se pode aplicar à natureza, aos seus ciclos, aos seus ritmos, bri-
gas e amuos? “É preciso perder para depois se ganhar/ E mesmo 
sem ver, acreditar/ É a vida que segue e não espera pela gente/ 
Cada passo que demos em frente/ Caminhando sem medo de 
errar/ Creio que a noite sempre se tornará dia/ E o brilho que o 
sol irradia/ Há-de sempre me iluminar”. 

É bom termos dias quentes, sabe tão bem! Mas tudo tem de 
ter o seu tempo, o seu início e o seu fim. O seu ritmo, o seu lu-
gar próprio e os seus ciclos. As suas características que as tor-
nam únicas e belas. Pelo mundo fora, as vozes levantam-se pa-
ra alertar para a urgência em limitar o aquecimento global, em 
diminuir as emissões de dióxido de carbono, em travar as alte-
rações climáticas, uns ouvem, outros fingem ouvir, uns fazem, 
outros fingem fazer. E, neste entretanto, vamos ouvindo o ge-
mido da Terra, sabendo que mantém um prognóstico reserva-
do, enquanto nos preparamos para receber o Outono.
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Papa francisco

18 DE SETEMBRO 2022 ·  Nos momentos 
de crise, às vezes deixamo-nos vencer 
pelo desânimo ou caímos em lamenta-
ções. Em vez disso, no Evangelho de ho-
je Jesus diz para sermos sagazes segun-
do o Evangelho, atentos para discernir a 
realidade, criativos para buscar boas so-
luções para nós e para os outros.

20 DE SETEMBRO 2022 · A oração não 
é uma actividade a desempenhar so-
mente em momentos de repouso, mas 
também durante a nossa vida quotidia-
na, como respiro da nossa relação viva 
com Deus

Ano Santo de 2025

Aberto concurso para o hino 
oficial do Jubileu de 2025

O Vaticano anunciou a abertura de um concurso 
internacional para a composição da música do hi-
no oficial do Ano Santo de 2025, que tem como le-
ma “Peregrinos da Esperança”.
As propostas podem ser apresentadas até ao dia 
25 de Março de 2023. O Regulamento refere que 
estas devem “levar em conta o objectivo litúrgico e 
a possibilidade de o hino ser executado por um co-
ro, bem como por uma assembleia litúrgica”. 
O texto do hino, em italiano, foi escrito por Pieran-
gelo Sequeri.
Este será o 27.º Jubileu Ordinário da história da 
Igreja. O primeiro foi proclamado em 1300 por Bo-
nifácio VIII. O Papa Francisco, através de uma carta 
publicada a 11 de Fevereiro, pediu que “o próximo 
Ano Santo na Igreja Católica fosse uma mensagem 
de esperança para pós-pandemia,  associando a 
dimensão espiritual e a preocupação social”.
Um Jubileu de carácter ordinário ocorre, habitual-
mente, a cada 25 anos. O último foi no Pontifica-
do de S. João Paulo II, no ano 2000. Extraordina-
riamente o Santo Padre pode proclamar outro ano 
jubilar, como foi o caso do Ano Santo da Misericór-
dia em 2015.
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Angeologia para adultos

Jorge Vilaça
Padre

1 Há músicas e músicas. 
Quando ouvimos o 
“Adeus de Fátima”, to-
dos nos sentimos en-

corajados a deixar escapar pe-
lo menos um sopro por entre 
os lábios. Com mais ou menos 
fé, difícil é não sentirmos uma 
franca comoção. De facto, 
pouco importam as palavras. 
Outra sonoridade com esse 
efeito contagiante começa as-
sim: “Santos anjos e arcanjos, 
vinde em nossa companhia”. 
Basta a entoação das primeiras 
notas e forma-se um coro es-
pontâneo em qualquer igreja 
tradicional. Há músicas e mú-
sicas. A diferença entre ambas: 
a capacidade de harmonizar 
diferenças, de alavancar um 
sentir comunitário e de trans-
formar sem arrombar. Pouco 
importam as palavras: ser vi-
sitado pelo infinito é primei-
ramente uma experiência de 
Graça e só depois da ordem 
das ideias. 

2. Mas vamos lá também 
às ideias. A segunda música, 
atrás mencionada, pede a aju-
da dos santos anjos e arcanjos 
para louvar a Eucaristia. Mas 
acredita-se em anjos e arcan-
jos? Sim. Não. Talvez. Irrele-
vante. Energia. Infantilida-
de. Protecção. Mito. Espírito. 
Fantasia. Símbolo. Supersti-
ção. Ruptura com o racional. 
Irrupção do transparente. Pa-
rentes dos duendes e fadas. A 
teologia católica, na sua gene-
ralidade, deixa-os em segun-
do plano. A arte manteve-os 
alados, assexuados, gorduchi-
nhos, híbridos manuseando 
harpas e trombetas. Popular-
mente ficam no limbo, um 
pouco abaixo de Deus, um 

pouco acima dos humanos. O 
calão reduziu-os a “anjinhos” e 
“anjolas”. Curiosamente, pelo 
contrário, os esoterismos e os 
novos movimentos religiosos 
têm vindo a recuperá-los as-
sim como as novas ritualida-
des associadas a práticas má-
gicas. Comercialmente propa-
gam-se livros e filmes sob es-
sa batuta. Funcionalmente, os 
anjos estão na moda.

3. Os 73 livros da Bíblia es-
tão povoados de anjos, sobre-
tudo os livros apocalípticos e 
os evangelhos. A literatura ex-
tra-canónica confirma-lhes a 
existência. Há anjos bons (da 
guarda) e anjos maus (demó-
nios): sempre anjos, criaturas 
espirituais cujos nomes corres-
pondem a uma missão. Por si 
só não dizem muito, mas por 
referência a Deus ou, concre-
tamente, a Cristo, explicitam a 
sua missão, quer os bons, quer 
os maus. A linguagem litúrgica 
da Igreja Católica solidifica es-
ta fé, com menções múltiplas 
nas orações dos diferentes ri-
tuais. Na verdade, a existência 
dos seres espirituais, não-cor-
porais, a que a Sagrada Escritu-
ra habitualmente chama anjos, 
é uma verdade de fé. O teste-
munho da Escritura é tão cla-

ro como a unanimidade da 
Tradição (CIC, 328). “Enquan-
to criaturas puramente espi-
rituais, são dotados de inteli-
gência e vontade: são criatu-
ras pessoais e imortais (CIC, 
330). Santo Agostinho expli-
cou: “Anjo é nome de ofício, 
não de natureza. Desejas saber 
o nome da natureza? Espírito. 
Desejas saber o do ofício? An-
jo. Pelo que é, é espírito: pelo 
que faz, é anjo (=mensageiro)”. 
Portugal vive sob protecção do 
Santo Anjo de Portugal (reve-
lado em Fátima) e a vida hu-
mana é acompanhada pela sua 
assistência e intercessão. Ca-
da fiel tem a seu lado um an-
jo como protetor e pastor para 
o guiar na vida (CIC, 336). Anjo 
da guarda, minha companhia... 

4. Creio em um só Deus, 
criador das coisas visíveis e in-
visíveis. Que coisas invisíveis? 
Habitualmente encontro pes-
soas que se sentem possuídas 
por anjos com más intenções 
(satanás, o diabo e outros de-
mónios). Obra prima é encon-
trar alguém possuído por an-
jos bons. Parabéns ao Miguel, 
ao Gabriel ou ao Rafael que 
existem seguramente na sua 
família. No dia 29 deste mês 
lembre-se deles. Dos anjos.  
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[Igreja Viva] Como está orga-
nizado o Departamento para 
a Liturgia?
[Pe. Rui Sousa] O Departa-
mento Arquidiocesano pa-
ra Liturgia está integrado na 
Comissão Arquiepiscopal pa-
ra a Celebração da Fé, junta-
mente com o Departamento 
para a Música Sacra. Este De-
partamento para a Liturgia, 
no qual sou o responsável, in-
tegra dois serviços: o serviço 
de pastoral litúrgica e o ser-
viço de ministérios litúrgicos. 
O serviço de pastoral litúrgi-
ca conta com duas equipas. 
Uma que se dedica à prepa-
ração da liturgia de cada Do-
mingo do ano e outra respon-
sável pela preparação das ca-
minhadas litúrgicas do Ad-
vento/Natal e da Quaresma/
Páscoa. A Equipa que prepara 
as sugestões para a liturgia de 
cada Domingo do ano é com-
posta aproximadamente por 
quinze pessoas. Estes volun-
tários, além de prepararem a 
liturgia, colaboram também a 
nível da sugestão dos arranjos 
florais, sugestão de cânticos, 
propostas para os ministérios 
e para os diversos momentos 
da liturgia. Esta equipa traba-
lha em articulação com o La-
boratório da Fé, no que diz 
respeito à imagem, e com o 
Departamento Arquidiocesa-
no para a comunicação So-
cial (DACS) no que diz respei-

to à divulgação dos materiais 
no suplemento “Igreja Viva”. 
A outra equipa do serviço de 
pastoral litúrgica é compos-
ta por seis elementos, leigos e 
padres, e é responsável pelas 
caminhadas litúrgicas, reali-
zadas nos tempos fortes da 
liturgia: o Advento/Natal e a 
Quaresma/Páscoa. 
No serviço de ministérios li-
túrgicos, que conta com a co-
laboração de oito pessoas, são 
dinamizadas todas as activi-
dades para Acólitos, Leitores e 
Ministros Extraordinários da 
Comunhão. Dinamizam tam-
bém algum trabalho de pre-
paração com os Agentes Fu-
nerários e os “agentes de ima-
gem”, como os fotógrafos, por 
exemplo. São ainda responsá-
veis por aconselhar os cuida-
dores das igrejas, ou seja, as 
Equipas de Acolhimento, os 
Zeladores, Sacristães, etc. Este 
grupo, essencialmente com-
posto por leigos, vai propon-
do formações anuais para to-
dos estes ministérios e servi-
ços ligados à liturgia.

[Igreja Viva] Qual a origem 
do Departamento?
[Pe. Rui Sousa] Eu integro o 
Departamento há cerca de 
nove anos, altura em que co-
mecei a colaborar com o có-
nego Manuel Joaquim. Co-
mo é óbvio, o Departamen-
to já existia quando iniciei a 

minha colaboração. Contudo, 
penso que este tenha surgi-
do como uma resposta às al-
terações implementadas pelo 
Concílio Vaticano II. Realiza-
do na década de 60, o Concí-
lio veio consciencializar os in-
tervenientes para a necessida-
de de a liturgia ser valorizada, 
como fonte e cume de toda  a 
vida cristã. À semelhança das 
outras dioceses, Braga não foi 
excepção e foi fundado o De-
partamento para a Liturgia. 
Penso que inicialmente tenha 
surgido com a necessidade de 
dinamizar o trabalho ligado 
aos ministérios, aos Ministros 
Extraordinários da Comu-
nhão, Leitores, Acólitos e Mú-
sicos. Ao longo dos tempos, o 
Departamento foi sofrendo 
várias alterações.  A actual es-
trutura foi definida em 2019 
por D. Jorge Ortiga, na altura 
Arcebispo de Braga. Uma das 
alterações feitas nesse ano foi 
a criação de um Departamen-
to dedicado exclusivamente à 
Música Sacra.

[Igreja Viva] Que objectivos 
tem o Departamento?
[Pe. Rui Sousa] O principal 
objectivo é fazer com que a 
liturgia seja o centro vivo de 
cada comunidade cristã, ou 
seja, ser a fonte e o cume de 
toda a vida cristã, gerando as-
sim unidade em toda a dio-
cese. Este é o nosso grande 

Esta semana o "Igreja Viva" foi conhecer o Departamento Arquidiocesano 
para a Liturgia. o Pe. Rui Sousa falou-nos do trabalho desenvolvido 
pelo Departamento, assim como dos desafios que que se avizinham 
no que diz respeito à correcta celebração da Liturgia.

ENTREVISTA

"PARA DEUS,  
O MELHOR É 
SEMPRE POUCO"
PAULO GABRIEL SOUTO (ENTREVISTA E FOTOS)  

objectivo. Tentamos alcan-
çá-lo, sobretudo, através das 
propostas de pastoral litúr-
gica e das propostas para os 
ministérios.

[Igreja Viva] A nível prático, 
que trabalho tem sido desen-
volvido pelo Departamento?
[Pe. Rui Sousa] A nível de or-
ganização e planeamento, os 
dois serviços do Departamen-
to acabam por ter ritmos dife-
rentes. No serviço de pastoral 
litúrgica reunimos anualmen-
te e definimos os objectivos a 
cumprir para cada ano litúr-
gico. Apesar de só agora o ano 
pastoral na nossa Arquidioce-
se coincidir com o ano litúr-
gico, nós, como Departamen-
to para a Liturgia, obviamente 
que já funcionávamos com o 
ano litúrgico. Em suma, pro-
curamos estar sempre em sin-
tonia com o plano pastoral da 
Arquidiocese e fazer a arti-
culação com os vários orga-
nismos. Isto numa visão mais 
alargada. É óbvio que depois 
há o trabalho realizado a ca-
da Domingo. Perceber como 
é que podemos valorizar a li-
turgia no dia-a-dia, como por 
exemplo através da oração 

universal… Analisamos os pe-
didos que estão feitos no es-
quema de preces que já existe 
e, quando é pertinente, tenta-
mos ajustar conforme as cir-
cunstâncias que a igreja uni-
versal vai vivendo. Ou seja, 
vamos tendo a sensibilidade 
de adaptar, de certa forma, a 
liturgia à nossa realidade.
Às vezes auxiliamos também 
na preparação de actividades 
mais pontuais, como foi a re-
cepção dos símbolos da Jor-
nada Mundial da Juventude. 
Esse é um tipo de trabalho 
bastante específico, de acor-
do com o acontecimento, e 
que por vezes fica nos bas-
tidores porque os fiéis aca-
bam por ver e participar ape-
nas nas celebrações, sem per-
ceber o trabalho feito ao nível 
da sua preparação. No que diz 
respeito ao serviço dos mi-
nistérios litúrgicos, reunimos 
mensalmente. Há uma sé-
rie de actividades que desen-
volvemos ao longo do ano e, 
devido a isso, temos a neces-
sidade de reunir para as pre-
parar e também para avaliar 
o nosso serviço. Nós, em co-
laboração com um grupo de 
formadores, organizamos a 
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turgia é em si própria. A litur-
gia como um espaço formati-
vo. O grande desafio para a li-
turgia tem muito a ver com a 
criatividade. Agora, por exem-
plo, foi disponibilizada a nova 
tradução do Missal Romano, 
da 3ª edição típica. Esta nova 
tradução vem dar-nos alguns 
elementos que permitem va-
riedade a quem celebra todos 
os dias. Traduz essa necessida-
de de ir aos textos que temos 
no Missal e procurar aquele 
que seja mais adequado a cada 
dia. Sou padre há oito anos e 
há uns tempos disseram-me 
que tinham ouvido, numa 
das minhas celebrações, ora-
ções eucarísticas que não fa-
ziam ideia de que existiam. 
Elas efectivamente estão no 
missal, eu não inventei nada. 
Assim, o nosso trabalho passa 
pela centralidade da palavra 
de Deus, porque é ela que dá 
corpo à liturgia. Depois pro-
curamos que a criatividade 
seja uma estratégia para que 
as pessoas, a comunidade, se 
encontrem com Jesus. Há ar-
ranjos florais que se limitam a 
ser florais, ou seja, não recor-
rem a outros elementos da na-
tureza. Uma vez vi um desses 
arranjos despegado do altar e 
colocado no centro da igreja. 
Aquilo fez-me pensar. Habi-
tualmente colocamos este ti-
po de ornamentos no altar, 
ou, quanto muito, no pres-
bitério. Só os quatro primei-
ros bancos, ou as pessoas que 
os ocupam, é que conseguem 
ver e ter a percepção dos ele-
mentos que constituem o ar-
ranjo, que na maioria das ve-
zes foram bem escolhidos, e 
de acordo com a Palavra de 
Deus, de acordo com a litur-
gia que se está a celebrar. Este 
tipo de imaginação não choca 
do ponto de vista daquilo que 
é a orgânica da liturgia, mas 
foi um elemento criativo e, 
portanto, acho que é essa jus-
ta medida que nós precisamos 
de trabalhar, e que nós no De-
partamento para a Liturgia 
também procuramos cum-
prir. O desafio é, sem dúvida, 
a formação litúrgica. Às vezes 
achamos que o que fazemos 
está bem feito. E está. Con-
tudo, podemos fazer melhor, 
porque, para Deus, o melhor é 
sempre pouco. Podemos sem-
pre fazer um trabalho de va-
lorização da celebração da co-
munidade para louvar a Deus 
e ajudar no processo de santi-
ficação das pessoas. 

formação inicial para os Mi-
nistros Extraordinários da 
Comunhão, dirigida àque-
les que vão assumir a missão 
pela primeira vez. Nesse âm-
bito, ajudamos os Arcipresta-
dos na preparação desses en-
contros, tanto para os que vão 
fazer a formação anual como 
para os que vão fazer a recon-
dução. Organizamos também 
o encontro diocesano dos Mi-
nistros da Palavra, destinado 
a Leitores e Salmistas. Habi-
tualmente decorre no Sába-
do antes do Domingo da Pa-
lavra, (III Domingo do Tempo 
Comum) e tentamos que o es-
quema seja variado. Fazemos 
também questão que o tema 
vá correspondendo às neces-
sidades que aos participan-
tes nos vão fazendo chegar. 
Quanto aos Acólitos, acompa-
nhamos aqueles que queiram 
fazer a peregrinação connos-
co a Fátima, no encontro na-
cional, a 1 de Maio, e prepara-
mos o nosso encontro dioce-
sano, no primeiro Sábado de 
Julho. Para aqueles que cha-
mamos “cuidadores da Igre-
ja", ou seja, Zeladores, Sacris-
tães e Equipas de Acolhimen-
to, costumamos preparar uma 
noite de formação, em Outu-
bro. Este ano será no dia 14.  
Faz também parte do nos-
so calendário uma manhã de 
formação, em Fevereiro, des-
tinada aos Agentes Funerá-
rios e repórteres de imagem. 
É importante que as pessoas 
saibam comportar-se no es-
paço litúrgico.  Alguns inter-
venientes na liturgia não sa-
bem entrar numa igreja, nem 
sequer distinguir, por exem-
plo, onde é o presbitério. As-
sim, vamos procurando tam-
bém dar formação a estes ser-
viços que, embora não sendo 
litúrgicos, têm alguma ligação 
com a liturgia.

[Igreja Viva] Que meios usam 
para divulgar os vossos mate-
riais e actividades?
[Pe. Rui Sousa] Nós temos 
consciência de que não há li-
turgia de crianças, de adul-
tos, nem de idosos. A liturgia 
é necessariamente uma acção 
pública, portanto, é multige-
racional. Assim, ao publicar 
os subsídios para a liturgia, 
precisamos de vários meios 
de divulgação. O Igreja Viva, 
de facto, é o único meio que 
nos dá este apoio na divulga-
ção em papel, precisamente 
porque há pessoas que ain-

da se socorrem muito do su-
porte físico. Obviamente que 
nós fazemos também a divul-
gação através de meios digi-
tais. Até porque acreditamos 
que potenciar o digital aca-
ba por ajudar à criatividade. 
Nas caminhadas litúrgicas, 
por exemplo, nós optamos 
por não dar o trabalho já to-
talmente feito. Divulgamos os 
materiais, fazemos a propos-
ta, mas deixamos espaço pa-
ra a criatividade. Isso é que é 
importante e gera unidade. 
Pegando na mesma ideia, op-
timizar o resultado final de 
acordo com a realidade de ca-
da comunidade. Em termos 
práticos, não é ter uma cruz 
igual em todas as paróquias 
e todas as igrejas da diocese. 
Isso não gera unidade. O que 
nós queremos é pôr as comu-
nidades a reflectir como é que 
podem pegar na nossa ideia e 
concretizá-la na sua comuni-
dade.. Se há igrejas que têm 
vinte metros quadrados, ou-
tras têm uma amplitude mui-
to maior. O mesmo símbo-
lo não tem o mesmo impacto 
numa igreja pequena ou nu-
ma igreja de grandes dimen-
sões, numa catedral do sé-
culo XI ou numa Igreja con-
temporânea. Assim, o nosso 
principal meio de divulgação 
é a nossa página da internet 
e as nossas redes sociais. Em 
acréscimo, também dispomos 
de uma cloud, um local onli-
ne que permite o acesso aos 
materiais de forma gratuita e 
em qualquer lugar. Isso per-
mite-nos também disponi-
bilizar os materiais em dife-
rentes suportes.

[Igreja Viva] Tem a percep-
ção de que a Liturgia, em vá-
rios locais, ainda não é ce-
lebrada de forma “correc-
ta”? Qual o desafio destas 
situações?
[Pe. Rui Sousa] Um dos pon-
tos que às vezes é um bocado 
esquecido é a formação litúr-
gica. Por vezes esquecemo-
-nos de que o nosso trabalho 
é dinâmico e constante, por-
que as pessoas nascem, cres-
cem e morrem. Daqui a 20 
anos temos uma nova gera-
ção e temos de continuar es-
te processo formativo. Em 
Junho passado, o Papa Fran-
cisco escreveu um documen-
to fantástico,  Desiderio Desi-
deravi, no qual o destaque é a 
formação para a liturgia, mas 
também a formação que a li-

"O nosso trabalho 
passa pela centralidade 
da palavra de Deus, 
porque é ela 
que dá corpo 
à liturgia"

© PAULO GABRIEL SOUTO
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Hab 1, 2-3; 2, 2-4 
Leitura da Profecia de Habacuc
“Até quando, Senhor, chamarei por Vós 
e não me ouvis? Até quando clamarei 
contra a violência e não me enviais 
a salvação? Porque me deixais ver a 
iniquidade e contemplar a injustiça? 
Diante de mim está a opressão e a 
violência, levantam-se contendas e reina 
a discórdia?” O Senhor respondeu-me: 
“Põe por escrito esta visão e grava-a em 
tábuas com toda a clareza, de modo que a 
possam ler facilmente. Embora esta visão 
só se realize na devida altura, ela há-de 
cumprir-se com certeza e não falhará. Se 
parece demorar, deves esperá-la, porque 
ela há-de vir e não tardará. Vede como 
sucumbe aquele que não tem alma recta; 
mas o justo viverá pela sua fidelidade”. 

Salmo responsorial
Salmo 94 (95), 1-2.6-7.8-9 (R.8)
Refrão: Se hoje ouvirdes a voz do 
Senhor, não fecheis os vossos corações.  

LEITURA II 2 Tim 1, 6-8.13-14
Leitura da Segunda Epístola do 
apóstolo São Paulo a Timóteo
Caríssimo: Exorto-te a que reanimes 
o dom de Deus que recebeste pela 
imposição das minhas mãos. Deus não 
nos deu um espírito de timidez, mas de 
fortaleza, de caridade e moderação. Não 
te envergonhes de dar testemunho de 
Nosso Senhor, nem te envergonhes de 
mim, seu prisioneiro. Mas sofre comigo 
pelo Evangelho, confiando no poder de 
Deus. Toma como norma as sãs palavras 

“Aumenta a nossa fé””

itinerário

modo de facilitação da vida, como se as 
coisas se tornassem menos complicadas, 
pelo facto de sermos crentes. Não são 
as circunstâncias que mudam. O que se 
altera é a maneira como vivemos essas 
circunstâncias.
Para os apóstolos, os ensinamentos do 
Mestre estão cheios de sabedoria e de 
vida. Por isso, pedem-lhe mais, pedem-
-lhe que incremente neles uma fé mais 
enérgica e apaixonada, viva e activa, 
uma fé fortalecida pela confiança e pela 
esperança.
Quando as coisas não nos correm de 
feição, logo levantamos a voz: “Até 
quando, Senhor, chamarei por Vós e 
não me ouvis?”. Habacuc, profeta da 
esperança, convida a avivar a fé e a sentir 
dentro de nós essa energia divina que 
nos fortalece nas adversidades. Porque 
a promessa de Deus “há-de cumprir-se 
com certeza e não falhará. Se parece 
demorar, deves esperá-la, porque ela há-
-de vir e não tardará”.
A fé “é a única gasolina da minha vida” – 
disse o chef Kiko numa entrevista à Rádio 
Renascença (conversa conduzida pela 
jornalista Ângela Roque e reproduzida 
no livro “Gente feliz com fé”, das Paulinas 
Editora). “As outras são pequenas forças 
diárias, agora a fé é uma gasolina, é 
motor, é aquilo que dá sentido, é aquilo 
que me faz viver”.
Kiko Martins confessa que se alimenta 
quotidianamente da amizade com 
Deus. Para ele, Deus é como “um 
confidente, alguém com quem partilho 
as minhas ideias, opiniões, alguém que 
me acompanha a correr, alguém que 
me acompanha a fazer surf, alguém 
que me acompanha a cozinhar, alguém 
que me acompanha nas dificuldades” e 
nas alegrias.
Deus é o amigo por excelência, “é alguém 
que eu vejo que está sempre ao meu lado, 

que me ouviste, segundo a fé e a caridade 
que temos em Jesus Cristo. Guarda a 
boa doutrina que nos foi confiada, com o 
auxílio do Espírito Santo, que habita em 
nós.  

EVANGELHO Lc 17, 5-10  
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, os Apóstolos disseram 
ao Senhor: “Aumenta a nossa fé”. O 
Senhor respondeu: “Se tivésseis fé como 
um grão de mostarda, diríeis a esta 
amoreira: «Arranca-te daí e vai plantar-te 
no mar», e ela obedecer-vos-ia. Quem 
de vós, tendo um servo a lavrar ou a 
guardar gado, lhe dirá quando ele voltar 
do campo: «Vem depressa sentar-te à 
mesa»? Não lhe dirá antes: «Prepara- 
-me o jantar e cinge-te para me servires, 
até que eu tenha comido e bebido. 
Depois comerás e beberás tu?». Terá 
de agradecer ao servo por lhe ter feito 
o que mandou? Assim também vós, 
quando tiverdes feito tudo o que vos foi 
ordenado, dizei: «Somos inúteis servos: 
fizemos o que devíamos fazer»”.

REFLEXÃO

Os Apóstolos, abalados pelas exigências 
apresentadas por Jesus Cristo, suplicam-
-lhe: “Aumenta a nossa fé”. Aceitemos ser 
questionados sobre a vivência da nossa 
fé. Porque não é preciso «aumentar» a fé. 
O essencial está numa fé viva e activa.
 
“Aumenta a nossa fé”
A fé diz-se como confiança. Jesus Cristo 
ensina-nos que a fé consiste em confiar 
em pleno no poder de Deus, muito 
além de todas as possíveis razões para 
acreditar. Precisamos de pôr de lado 
qualquer tentação de pensar a fé em 

quer eu lhe ligue, quer não lhe ligue, o 
que é uma coisa fantástica, (…) é alguém 
que me ama tão profundamente que me 
dá tudo de forma livre e gratuita.  
É fantástico”.

A gasolina da minha vida
A fé não tem uma métrica de quantidade. 
A fé exprime-se através da qualidade da 
nossa vida, do modo como encaramos 
as diversas circunstâncias quotidianas. 
Consiste numa disposição vital de 
abertura à presença divina, de modo a 
deixar-se surpreender por Deus.  
Tal acção de Deus em nós resulta num 
testemunho feliz, num estar de bem com 
a vida, qualquer que seja o momento que 
atravessamos.
Nesta série, vamos conhecer “gente feliz 
com fé”. Gente que não se resigna perante 
as injustiças e as desigualdades. Gente 
que se dedica a melhorar a vida dos 
outros. Gente que encara a vida e olha 
para o mundo à luz da fé, sem vergonha 
de se assumir amigo de Deus. Gente 
como o chef Kiko Martins: “a fé é a única 
gasolina da minha vida”.

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

Semear caridade
Acólitos
No rito da instituição do acólito, o Bispo 
entrega-lhe o vaso com o pão ou com o 
vinho a consagrar, dizendo: “recebe este 
vaso com o pão (ou: com o vinho) para 
a celebração da Eucaristia, e vive de tal 
modo que possas servir dignamente a 
mesa do Senhor e da Igreja”. Este dom 
recebido pelo gesto e pela palavra deve 
ser constantemente reavivado pelo são 
orgulho de ser ministro da mesa santa 
do altar.

XXVII Domingo Comum

Integrar no arranjo floral diante do altar uma tina com água e 
colocar a flutuar uma pequenina vela acesa.

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES
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“Aumenta a nossa fé””

Leitores
A profecia de Habacuc diz: “põe por 
escrito esta visão e grava-a em tábuas 
com toda a clareza, de modo que a 
possam ler facilmente”. O cuidado que 
Deus pede ao profeta para escrever a 
profecia deve servir de exemplo para 
o cuidado que o leitor deve colocar 
na preparação e na proclamação da 
Palavra de Deus. Ao profeta é pedido 
que grave em tábuas, o leitor deve 
gravar no coração dos leitores com 
clareza e firmeza.

Ministros Extraordinários da 
Comunhão
Muitos MEC vão levar a Eucaristia aos 
doentes no final da Eucaristia dominical. 
Os que participaram na Eucaristia já 
estão em casa a almoçar quando chega 
o MEC, depois de ter ido levar o Pão 
do Banquete celeste aos doentes. Com 
humilde alegria, eles devem sentir que 
cumprem a Palavra de Jesus: “prepara- 
-me o jantar e cinge-te para me servires, 
até que eu tenha comido e bebido. Depois 
comerás e beberás tu”.

Músicos
O cristianismo é a religião da música. 
O culto na sinagoga tem canto, mas é 
musicalmente pobre e com escasso 
reportório. O islão ainda é mais pobre 
musicalmente. Os talibãs até proíbem 
todo o tipo de música, mesmo profana, 
baseando-se na sorata 31, 6. Para os 
cristãos, a música e o canto são um 
imperativo. A própria Palavra de Deus o 
ordena explicitamente quando diz: “ao 
som de cânticos aclamemos o Senhor”.

Celebrar em comunidade 

Evangelho para a vida
“Aumenta a nossa fé!”. Os discípulos 
pedem a Jesus que lhes aumente a 
sua fé, mas Ele recorda que a fé não 
é algo que esteja relacionado com a 
quantidade, mas com a qualidade. O 
humilde, o mais pequeno (o grão de 
mostarda), pode ser mais importante 
que aquele que tem mais protagonismo 
(a amoreira plantada no mar).  
O Evangelho faz-nos ver as coisas da 

vida de outra maneira, como o criado 
que faz o seu trabalho, não porque lhe 
pagam ou é mandado, mas porque é 
sua obrigação e seu dever. Esta é a 
gratuidade da fé. Assim, Jesus diz-nos 
que a fé só pode ser aumentada com o 
serviço gratuito aos outros. Confiando 
e não esperando uma gratificação (por 
muito merecida que seja). Talvez este 
estilo despojado do nosso estilo cristão 
possa ser contagiante para os jovens, 
criando uma maior proximidade com 
eles e perscrutando os caminhos que 
eles nos apontam a seguir, como Igreja.

Oração Universal
Irmãs e irmãos: com o ardor da fé que o 
Senhor nos deu e que é capaz de fazer 
milagres, vamos pedir-Lhe pela Igreja 
e pelo mundo, dizendo (ou cantando), 
humildemente:
R. Senhor, aumenta a nossa fé.

1. Pela Igreja santa de Deus e por aqueles 
que receberam o Espírito Santo, para 
que anunciem a fé que leva à salvação, 
oremos.

2. Pelos homens e mulheres do mundo 
inteiro que não são respeitados na sua 
dignidade, para que encontrem quem 
defenda os seus direitos, oremos.

3. Pelos estudantes que iniciaram um 
novo ano, para que em cada professor 
tenham um mestre e nos pais os seus 
maiores amigos, oremos.

4. Pelos membros da nossa assembleia 
de oração, para que vivam a sua vocação 
no serviço a Deus e ao próximo com fé e 
alegria, oremos.

Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que 
enviastes o vosso Filho Jesus Cristo 
como servidor no meio da humanidade, 
dai-nos o seu Espírito e aumentai a 
nossa fé, para sermos fiéis no vosso 
serviço. Por Cristo, Senhor nosso.
R. Ámen. 

(...) 

Sugestão de cânticos
– Entrada: Vinde, prostremo-nos em terra  – Az. 
Oliveira
– Ap. Dons: Apresentamos, Senhor  – H. Faria 
– Comunhão: Senhor, aumentai a nossa fé – F. Santos
– Final: Quero bendizer-Vos  – A. Cartageno

Eucologia
Orações presidenciais: Orações do Domingo 
XXVII do Tempo Comum (Missal Romano, 451 /
edição com canto, 453)
Prefácio e Oração Eucarística: "Para as diversas 
necessidades III “Jesus, caminho para o Pai” 
(Missal Romano, edição com canto, 770ss)

Sair em missão de amar
Ao longo desta semana, vamos pedir 
insistentemente ao Senhor que aumente a nossa 
fé, mas também que ela seja criativa e contagiante, 
sobretudo dos mais jovens.

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

Livro da semana

Livraria diário do minho

Quinze anos depois da publicação das suas 
memórias em que recorda a infância e a 
ordenação, o padre jesuíta António Vaz Pinto 
(1942-2022) recupera os acontecimentos mais 
recentes da sua vida.

História de Deus 
Comigo II e Outras 
Memórias
António Vaz Pinto

17€

Compre online em 
www.livrariadm.pt

10% 
Desconto*

* Na entrega deste cupão.
Campanha válida de 22 a 28 de Setembro de 2022.

www.dmtv.pt

UMA CONVERSA COM
SANDRA COSTA

Terça-feira, 27/09, às 21h

Comissão de 
Proteção de 
Menores e Adultos 
Vulneráveis

comissao.menores@
arquidiocese-braga.pt 
 

913 596 668

BLCSBLCSHOMENAGEM MONS. SILVA ARAÚJO
18H30

22
set

AVENIDA CENTRAL (BRAGA)

AVENIDA CENTRAL (BRAGA)ABERTURA REGIONAL DO ANO ESCUTISTA12H00

24
SET

Missionárias Combonianas abriram 
em Braga primeira comunidade
As Irmãs Missionárias Combo-
nianas, no decorrer do 150º ani-
versário de Fundação (1872-
2022), abriram na cidade de Bra-
ga a sua primeira comunidade. A 
abertura oficial foi celebrada no 
dia 15 de Setembro com a pre-
sença do Arcebispo Metropolita 
de Braga, D. José Cordeiro. Esta 
será uma comunidade de cinco 
irmãs, estando já quatro a residir 
em Braga, acolhidas pelas Irmãs 
Hospitaleiras do Coração de Je-
sus. A decisão de abrir uma co-

munidade foi fruto de um longo 
processo de reflexão e discer-
nimento. “As nossas casas das 
comunidades aqui em Portugal 
sempre foram casas de formação 
e Animação Missionária. Agora 
as exigências são outras e neces-
sitamos ambientes para as irmãs 
que regressam das missões, de-
pois de longos anos de serviço, 
com problemas de saúde e ne-
cessitadas de outros serviços, 
incluindo ambientes e cuidados”, 
explica a responsável.

"Multidão" de fiéis na peregrinação 
à Senhora do Alívio
O Santuário de Nossa Senho-
ra do Alívio, em Soutelo, voltou a 
acolher a peregrinação arcipres-
tal de Vila Verde. O ponto alto, 
como habitual, foi a procissão 
desde a Igreja de S. Miguel de 
Soutelo até ao Santuário onde, 
à chegada, foi celebrada Missa 
Campal. O Arcebispo de Braga, 
no início da sua reflexão, expres-
sou uma “enorme alegria” por 
celebrar com tantos peregrinos e 
por ter feito esta “caminhada de 
fé” desde a igreja de S. Miguel de 
Soutelo. D. José Cordeiro, duran-
te a homilia, apelou aos pastores 
da igreja, a quem tem responsa-
bilidade económicas, políticas e 
sociais no arciprestado de Vila 
Verde e na Arquidiocese de Bra-
ga, para “que sejam mais e me-
lhor administradores” em prol do 
bem-comum. Tomando como 
exemplo o Evangelho de S. Lu-

cas proclamado durante a cele-
bração, o prelado alertou para os 
riscos de uma vida em função 
dos bens materiais e convidou a 
“fazer um esforço para olhar pa-
ra os outros, para o bem comum, 
numa sã harmonia”.  
D. José Cordeiro destacou ainda 
a presença de muitos movimen-
tos e grupos paroquiais, Confra-
rias, Escuteiros e Guias de Por-
tugal na peregrinação, tornan-
do-a num “movimento de Igreja 
viva”. No final da Celebração, o 
Pe. Carlos Lopes, arcipreste de 
Vila Verde, agradeceu a todos 
pela participação e colaboração 
na organização da peregrinação. 
O Sacerdote destacou também 
a  presença, pela primeira vez, 
do Arcebispo D. José Cordeiro. 
A eucaristia foi solenizada pelos 
coros das paróquias de Soutelo 
e da Lage.


