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Breves

Vaticano defende distribuição 
universal de vacina da 
covid-19
A Academia Pontifícia para a Vida defende a dis-
tribuição universal de uma vacina assim que esti-
ver disponível.
“O único objectivo aceitável, coerente com uma 
oferta justa da vacina, é o acesso para todos, sem 
excepções”, refere o documento.
A APV convida a implementar a cooperação in-
ternacional e promover a solidariedade respon-
sável na resposta à crise, para que se reconheça 
como “direito humano universal”, o “acesso à as-
sistência médico-sanitária de qualidade e medi-
camentos essenciais para todos”.
Segundo o organismo da Santa Sé, a pandemia 
aumentou a diferença entre países ricos e pobres, 
frequentemente atingidos por outras doenças, 
como a malária e a tuberculose.

Bispo de Pemba alerta para 
crise humana e cenário de 
fome em Cabo Delgado
O bispo de Pemba alerta para a crise humana 
em Cabo Delgado, norte de Moçambique, onde já 
existem mais de 250 mil deslocados internos e 
um cenário de “muita destruição”.
“Em Cabo Delgado está a acontecer uma crise 
humana. E a essa crise responde-se com solida-
riedade, com partilha, com comunhão”, referiu à 
Agência ECCLESIA D. Luiz Fernando Lisboa.
O responsável católico falou das consequências 
dos ataques na província, primeiro nas aldeias 
mais recônditas e, desde o início de 2020, nas 
vilas: “Ainda continuam, embora nestes dias te-
nhamos um certo silêncio, mas também isso nos 
preocupa: das últimas vezes, sempre que tive-
mos esse silêncio, depois vieram ataques muito 
fortes”, assinalou.
Para o bispo de Pemba, os ataques resultam da 
“soma de vários elementos” – como o extremis-
mo religioso e a riqueza do subsolo – e da “situa-
ção de abandono em que esta região ficou duran-
te muito tempo, uma situação de pobreza extre-
ma, de falta de políticas públicas”.

opinião

Dias bons! Dias felizes!

Carla Rodrigues
Advogada

No mimo de alguns 
dias vividos em fa-
mília, sem televisão e 
sem internet, dei por 

mim a pensar na felicidade. 
O que cada um de nós alme-
ja é ser feliz. Ainda que o nos-
so quotidiano seja, por vezes, 
pincelado com dias maus, é a 
imagem dos dias felizes que 
alimenta os nossos passos, 
qual miragem no meio do de-
serto, qual brisa fresca num 
dia quente de Verão. Mas, 
inexplicavelmente, a felici-
dade parece ser um tema ta-
bu. Quando o tema é saber se 
estamos bem, a resposta mais 
comum é, em tom de pesar, 
“vou indo” ou “que nunca pio-
re”. Temos medo de assumir 
a felicidade, de falar aberta-
mente sobre os dias felizes 
que vivemos, de dizer, sem 
pudor, sou feliz (sem negar a 
existência de dias cinzentos). 
É como se a felicidade fosse 
pecado e não o pudéssemos 
confessar. 

A felicidade não tem a ver, 
necessariamente, com o que 
as figuras públicas expõem 

nas redes sociais, onde todos 
os casais são perfeitos, todas 
as famílias são família mode-
lo, todos os dias são bons, to-
dos os corpos são maravilho-
sos, onde não falta amor, fe-
licidade, bom gosto e dinhei-
ro. Não me refiro à felicidade 
que rende milhares de gostos 
e milhares de euros em patro-
cínios, que às vezes (muitas) 
não passa de um negócio co-
mo qualquer outro, uma fon-
te de rendimentos aliado a um 
espaço de entretenimento so-
cial, que pode ou não ter um 
fundo de verdade. Refiro-me 
à felicidade interior, aquela 
que se sente na alma, a felici-
dade que vivemos na perfei-
ção dos dias imperfeitos, nas 
famílias que se chateiam, que 
brigam, nos casais que discu-
tem, nos irmãos que disputam 
o comando da televisão e que, 
em dias birrentos, se zangam 
por tudo e por nada, nos ami-
gos que nos querem por perto 
nos dias coloridos e nos dias 
cinzentos, na vida que se vive 
onde habita o Amor. 

A esta altura do Verão as 
férias já espreitam pela frin-
cha da porta. E com os ter-
mómetros atingirem tempe-
raturas altíssimas, que mais 
parecem embaciar a lucidez, 
triplicando a dificuldade em 
manter a mente desperta fa-
ce ao ar quente que nos tolhe 
o pensamento, que nos en-
curta os passos e suplica por 
uma pausa entre as correrias 
profissionais e pessoais, mui-
tos optam por encontrar re-
fúgio noutros locais, ruman-
do ora até à praia na esperan-

ça da brisa marítima, ora até 
ao Gerês e às suas maravilho-
sas paisagens pintadas em vá-
rios tons de verde, ora até ao 
rio, ora até uma serra. E nes-
ta busca de dias bons, depa-
ramo-nos de frente com dias 
perfeitos, simples e felizes! Só 
temos de os viver e saborear 
com a felicidade que é nossa.  

Será que na azáfama dos 
dias conseguimos perceber o 
lado bom da vida? Será que 
conseguimos desligar, por 
alguns dias, da televisão e da 
internet e saborear os dias 
como eles são, sem adornos 
supérfluos, sem comparações 
a outras vidas e sem más no-
tícias? A verdade é que, agir e 
gerir os dias com responsabi-
lidade e dedicar todo o tem-
po do nosso dia a nós e aos 
nossos, sem distracções, é 
um luxo! Viver uns dias sem 
televisão nem internet po-
de não ser fácil, mas dá-nos 
outra dimensão dos dias, das 
pessoas e da família. Dá-nos 
tempo. Dá-nos tempo pa-
ra sermos gente sem pressa, 
para sermos família sem re-
lógio, para sermos amor sem 
cronómetro. Permite-nos 
desligar do mundo, saborear 
o silêncio nos finais de tar-
de, deliciarmo-nos com as 
cores do pôr-do-sol, brindar 
à vida. Permite-nos conhe-
cermo-nos melhor. Permi-
te-nos conversar mais, brin-
car mais, passear mais, ler 
mais, namorar mais. Permi-
te-nos, quiçá, descobrir que 
temos tudo para sermos feli-
zes e não nos tínhamos dado 
conta…
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[Igreja Viva] Ser presidente da 
Conferência Episcopal Portu-
guesa trouxe mais escrutínio 
público às suas palavras – e não 
apenas dos católicos portugue-
ses. Sente esse escrutínio? Já se 
habituou?
[D. José Ornelas] Claro que, co-
mo presidente da Conferência, 
isso significa que as pessoas, no 
início, vão querer ouvir o que 
tenho para dizer, o que é natu-
ral – faz parte de todo o sistema 
de comunicação –, e eu nessas 
coisas sinto-me relativamente à 
vontade neste sentido: acho que 
nós temos, como cristãos, de ter 
algo para dizer à sociedade, dizê-

D. José Ornelas foi eleito no mês passado presidente da conferência 
episcopal portuguesa. EM conversa com o igreja viva, o bispo da 
diocese de setúbal falou da igreja em portugal e no mundo, dos 
desafios que enfrenta e como deve conservar os seus valores.

ENTREVISTA

“A DIFERENÇA NÃO ME ASSUSTA. 
ASSUSTA-ME O ISOLAMENTO E O 
EGOÍSMO, ISSO SIM”
JOÃO PEDRO QUESADO (TEXTO) / DIOCESE DE SETÚBAL (FOTOS)

-lo, o mais possível, com clareza, 
mas também, ao mesmo tempo, 
inserido num sentir a Igreja que 
não é simplesmente uma ques-
tão pessoal, mas é uma questão 
que a gente procura construir em 
comum. É nesse sentido que, por 
exemplo, as questões que publi-
camos no último documento da 
Conferência Episcopal são con-
siderações que não vêm do na-
da, foram preparadas, amadure-
cidas para que pudessem servir 
uma expressão comum da Igreja 
em Portugal. 

[Igreja Viva] Como tem si-
do, para já, equilibrar o cuida-

do que uma diocese exige com 
as necessidades da Conferência 
Episcopal?
[D. José Ornelas] Isso não é fá-
cil porque, de facto, esta dio-
cese é a quarta diocese do país 
em termos de população – não 
tem muito menos população 
do que Braga – mas tem uma 
configuração totalmente dife-
rente e é uma Igreja que tam-
bém é recente, jovem, com que 
isso tem de bom mas também 
com o que acarreta de cresci-
mento que é preciso fazer, no 
sentido de preparação de pes-
soas, de fazer um caminho da 
sua própria organização e a mi-

nha maior preocupação des-
de o início foi precisamente es-
sa. Não me tinha passado pela 
cabeça a hipótese de ser eleito 
presidente e a minha preocu-
pação foi perceber como é que 
iria coordenar uma coisa com a 
outra. É um desafio que vamos 
enfrentar e vamos enfrentar 
com o melhor que nós temos, 
de boa vontade e também apro-
veitando esta ocasião para reor-
ganizar algumas coisas. Temos 
um secretariado da Conferên-
cia muito capaz e muito orga-
nizado, com os quais estamos a 
trabalhar bem. Isto é um esque-
ma para melhorar mas, dentro 
das possibilidades que nós te-
mos, procuramos dar o melhor 
possível.

[Igreja Viva] Que coisas são 
essas que precisam de ser 
reorganizadas?
[D. José Ornelas] Desde lo-
go, coisas muito simples co-

mo... Uma conferência episco-
pal tem de ter uma coordena-
ção para que a vida normal da 
Igreja em Portugal decorra – 
se nós queremos ser uma Igre-
ja em Portugal –, respeitando 
aquilo que nós todos temos 
como claro que a base da or-
ganização da Igreja em termos 
locais são as dioceses. Mas es-
sas dioceses, num contexto 
próprio como Portugal e cada 
país, formam uma conferência 
episcopal no sentido que es-
tas dioceses não podem sim-
plesmente trabalhar lado a la-
do, justapostas, mas precisam 
de estar em ligação e em rede 
umas com as outras. Isto sem-
pre foi uma tradição da Igreja, 
enquanto se respeita o interior 
de cada Igreja local e a orga-
nização de cada uma. Isso sig-
nifica, porém, um esforço de 
viver em comum e, sobretu-
do, de ter uma Igreja que tem 
uma missão neste país e, por-
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tanto, deve coordenar-se to-
da e solidariamente para esta 
missão. Porque hoje, num país 
tão pequeno como o nosso, as 
pessoas viajam de um lado pa-
ra o outro, e uma diocese tem 
recursos que outras não têm. 
A nossa missão ficaria muito, 
muito limitada se cada um se 
fechasse no seu quintal. Isto 
não significa que a Conferên-
cia Episcopal vá anular aqui-
lo que é a raiz fundamental 
da Igreja local, o bispo, o seu 
presbitério e todos os cristãos 
que fazem parte dessa Igreja.

[Igreja Viva] Na passada quin-
ta-feira disse, na missa crismal 
da diocese de Setúbal, que, “na 
Igreja pós-pandemia, não que-
remos simplesmente voltar ao 
que era antes”. O que é que is-
to implica?
[D. José Ornelas] Implica mui-
tas coisas. Aquilo que se foi fa-
zendo neste período de crise, 
com esforço e com criativida-
de, foi algo que, dentro da si-
tuação em que ainda estamos, 
foi surgindo com a vitalidade 
que temos dentro de nós. E es-
sa vitalidade não é para perder. 
Por exemplo, um lugar comum 
agora é falar do papel novo que 
os meios de comunicação tive-
ram. Eles não vão substituir a 
comunidade, nunca, mas vão 
ajudar a consolidar a comuni-
dade de um outro modo. Nós 
temos que ter, nesse aspecto, 
uma sinodalidade que utiliza 
melhor estes meios. Não signi-
fica que estes meios vão subs-
tituir a presença, porque são as 
pessoas que contam. Nós não 
queremos uma Igreja simples-
mente virtual, queremos uma 
Igreja real, personalizada, com 
pessoas que se entendem, que 
se abraçam, etc. Mas há certas 
ocasiões em que o abraço não 
é conveniente. Se não é conve-
niente, não vamos fazê-lo. Mas 
isso não põe em causa aquilo 
que nós somos. Portanto, em 
primeiro está o esforço de nos 
adaptarmos ao mundo em que 
vivemos, com capacidade, sem 
perder a esperança, e criando 
formas – as possíveis – de ir ao 
encontro das pessoas. Isso de-
senvolve sempre novas formas 
de estar. Segundo, num ou-
tro aspecto, nós ainda repou-
samos muito na minha gera-
ção, na geração dos anos 70. O 
que nós vemos neste período 
de tempo é muita mais gen-
te jovem a trabalhar. Por uma 
razão simples: quem estava no 
auxílio, na linha da frente, eram 
as pessoas reformadas e de ida-
de mais avançada. Com o que 
aconteceu, começaram a apa-
recer mais jovens, no acolhi-
mento às pessoas, nas platafor-

mas digitais... Esta passagem de 
geração vai ser importante pa-
ra nós e para a nossa juventu-
de, para que a nossa Igreja pos-
sa respirar de todos os alvéolos 
dos seus pulmões – sem des-
prestígio nenhum das pessoas 
que trabalharam. Os jovens têm 
um potencial novo que faz fal-
ta à vida económica, social, ar-
tística, cultural, eclesial. Espero 
bem que esta Igreja que vai sair 
desta pandemia seja uma Igre-
ja mais jovem. Não porque os 
‘velhinhos’ não interessam ou 
são postos de parte, mas por-
que contamos com toda a gen-
te. Não é concebível que, por 
exemplo, nos conselhos paro-
quiais, não existam jovens re-
presentados. Porque eles tra-
zem uma nova perspectiva.

[Igreja Viva] Sente que ainda 
falta, na Igreja portuguesa, um 
pouco da Igreja sinodal em que 
o Papa Francisco tanto insiste? 
Esse caminho está a ser feito?
[D. José Ornelas] É um cami-
nho que eu acho que se põe a 
toda e qualquer Igreja. Nós não 
podemos parar simplesmen-
te no tempo, particularmen-
te em tempos como o de ho-
je, em que a sociedade se es-
tá a transformar dia-a-dia, de 
uma forma radical e rápida, 
não pode ser cada um a encon-
trar a sua resposta porque es-
se não vai ser o melhor cami-
nho. Nós precisamos, de qual-
quer modo, de estar sempre a 
refazer, senão hoje muito ra-
pidamente chegaríamos a um 
‘jurássico eclesial’. Nós precisa-
mos de uma Igreja que acom-
panhe os tempos, de uma Igre-
ja peregrina. Um caminho em 
conjunto significa aceitar es-
te carácter peregrino da Igreja, 
em que não é cada um a cami-
nhar por si, mas em que a Igre-
ja é una e portanto, mesmo na 
sua diversidade em termos geo-
gráficos, culturais, linguísticos e 
etc, nós temos um caminho em 
comum. Esse caminho é preci-
so ser feito de uma nova forma. 
Temos que começar aqui por 
dentro, e há sempre um cami-
nho a fazer porque há sempre 
novos domínios... Agora, nesta 
questão da pandemia, foi mui-
to importante e determinante 
para todos os cristãos do país 
que uma conferência episco-
pal, a partir das suas dioceses e 
bispos mas também a partir das 
equipas específicas que se for-
maram, encontre caminhos pa-
ra todos. Isto não está acabado, 
estamos todos ainda sem saber 
bem quais são as condições que 
vamos encontrar para o próxi-
mo ano pastoral, mas estamos a 
tentar encontrar algumas linhas 
de orientação que sirvam a to-

dos, respeitando sempre, e com 
a necessária flexibilidade, não 
só entre dioceses mas também 
dentro de cada diocese, porque 
as paróquias têm várias realida-
des diferentes. A diferença não 
me assusta. Assusta-me o iso-
lamento e o egoísmo, isso sim. 
Mas a diferença é importante, 
sobretudo no mundo de ho-
je, onde as pessoas, particular-
mente nas grandes cidades, são 
de uma grande diversidade de 
sensibilidades, de expectativas 
e também de capacidades. Nós 
temos, primeiro, que aproveitar 
para pôr ao serviço das pessoas 
aquilo que nós temos e as pes-
soas que temos, as capacidades 
que temos. Nós precisamos de 
convergir para soluções, de es-
cutarmo-nos melhor uns aos 
outros e de procurar caminhos 
mais comuns. Mas isso está 
constantemente a ser feito. Há 
quem diga que nós temos uma 

Igreja dividida. Eu não concor-
do em nada com isso. No senti-
do de pensarmos de formas di-
ferente, nós desunidos não es-
tamos. Não temos é sempre en-
contrado a melhor maneira de 
coordenar aquilo que nós so-
mos e de trabalhar mais em re-
de, isso sim.

[Igreja Viva] Considera a Igreja 
verdadeiramente aberta a todas 
as pessoas na sociedade portu-
guesa? Por outras palavras, acha 
que a Igreja portuguesa dialoga 
com o mundo à sua volta?
[D. José Ornelas] Há de tudo. 
Eu estou na Conferência Epis-
copal há cinco anos mas estive 
muitos anos fora do país e sem-
pre vi com simpatia aquilo que 
se vai fazendo neste país. A ca-
pacidade de diálogo – pelo me-
nos a possibilidade e a dispo-
nibilidade para ele – existe da 
parte da Conferência. Dispo-

nibilidade para o diálogo não 
significa que agora a gente vai 
prescindir daquilo que é a nos-
sa identidade, o nosso modo 
de estar no mundo, como Igre-
ja, à luz do Evangelho. Mas, pa-
ra todas as novas questões que 
o mundo nos coloca – a nível 
da ciência, da filosofia, dos cos-
tumes, de organização da eco-
nomia e tudo isto –, nós temos 
de encontrar caminhos, onde o 
mapa ainda não está desenha-
do. Isto não significa impro-
visar, mas sim conjugar e coa-
dunar a mensagem do Evange-
lho com os dias de hoje. Essa é 
a nossa missão. Jesus veio trazer 
para este mundo um modo no-
vo de estar. Ele veio da parte de 
Deus, trazendo um projecto de 
Deus, mas como homem, pas-
sando através da cultura on-
de ele vivia, das expectativas, 
mas, ao mesmo tempo, abrin-
do-se para além daquilo que já 
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O que nós procuramos 
é que esta mentalidade 
seja clara e que não se 
usem nem subterfúgios 
nem desculpas, nada 
de defender a honra 
de alguém escondendo 
coisas. Isso não é 
caminho. A clareza e 
a seriedade a tratar 
destes assuntos são 
muito importantes.

mia e os relacionamentos tem 
que ser revista. Criámos uma 
certa globalização da econo-
mia, mas essa economia hoje 
não pode ser gerida do mesmo 
modo que antes. A questão da 
propriedade, por exemplo. Co-
mo é que hoje um número tão 
pequeno de pessoas é que tem 
a maioria da riqueza deste pla-
neta? Isto em nome da proprie-
dade privada, que é um bem e 
um direito mas que tem que ser 
regrada. Globalizamos as finan-
ças mas acabámos por não glo-
balizar uma ética, um sistema 
internacional que permita pôr 
tudo isso ao serviço da huma-
nidade. Temos um fosso cada 
vez maior entre ricos e pobres, 
entre sociedades diferentes. Is-
to não é viável para nós. Quan-
do eu digo que não renuncia-
mos aos nossos valores, é ver-
dade, mas para não renunciar, 
temos que ser criativos e não 
simplesmente aplicar o que 
vem do passado. Não vai dar 
certo. Porque a chapa do pas-
sado não tem os componentes 
com que nós hoje nos depara-
mos. A Igreja tem que ser gen-
te que ajuda a criar este mundo 
em mudança.

[Igreja Viva] Falou da visão que 
algumas pessoas têm de uma 
Igreja dividida. Acha que admi-
tir publicamente, como já fez, o 
fim do celibato obrigatório, por 
exemplo, lhe pode trazer a opo-
sição de sectores, digamos, mais 
conservadores da Igreja?
[D. José Ornelas] Vamos lá ver, 
eu acho que é honesto que as 
pessoas possam pensar de for-
ma diferente. E não está mini-
mamente em causa uma menor 
apreciação do valor do celibato 
no ministério sacerdotal. Isso 
não me passa pela cabeça por-
que é a minha opção e não vou 
pedir indemnização. Eu identi-
fico-me com o caminho do ce-
libato e vejo o valor que tem – 
aliás, foi o caminho que Jesus 
seguiu. Mas Jesus não o impôs 
aos seus discípulos. Aliás, pre-
cisamente o discípulo que se-
ria o ‘representante’ do grupo 
era casado. O celibato tornou-
-se disciplina da Igreja a partir 
do Concílio de Trento. Mas nas 
Igrejas orientais, por exemplo, 
na Igreja greco-católica, não se 
seguiu esse caminho, e há pa-
dres casados. Isto significa que é 
natural ponderar se esta é a me-
lhor forma de organização, so-
bretudo quando nos confronta-
mos com uma Igreja missioná-
ria que está a iniciar o proces-
so da fé cristã. Esta questão não 
é teórica, é real, e é tão legítima 
que foi posta a discussão no Sí-
nodo especial sobre a Amazó-
nia, e aí chegou-se à conclusão 

de que, para já, não seria caso 
de mudar este princípio, o que 
para mim é tranquilo. Eu sinto-
-me confortável com isso. Ago-
ra, o assunto ficou arrumado de 
vez? Acho que não. Mas tam-
bém quero que fique claro que 
eu não vou ordenar homens ca-
sados enquanto isso não for de-
cisão da Igreja. Porque isso não 
é uma decisão que cada um to-
ma, tem que ver com a tal sino-
dalidade da Igreja, que se reúne 
e decide.

[Igreja Viva] Também na pas-
sada quinta-feira, o Vaticano 
publicou um “manual” para a 
investigação das denúncias de 
abusos sexuais. Esse manual 
obriga a notificar as autorida-
des civis de qualquer denúncia 
recebida. Sente que este passo 
em direcção à transparência se-
rá benéfico para uma Igreja que 
tem a imagem de se fechar e 
não lidar com este tema como 
deve há décadas?
[D. José Ornelas] Na Igreja afir-
mou-se bem claro que situa-
ções destas... Não podemos di-
zer em absoluto que não vão 
acontecer. A natureza humana 
é sempre frágil. Mas não po-
dem ser toleradas. Para mim 
não é simplesmente uma ques-
tão dos casos... Este documento 
é sobretudo uma guia prático 
do que fazer. O problema, acho 
eu, é bem maior, para a Igreja e 
para todos. Falo em criar uma 
mentalidade e uma cultura ver-
dadeiramente de respeito e de 
protecção de todas as fragilida-
des. A Igreja está a procurar fa-
zê-lo a nível mundial, com to-
das as diferenças culturais que 
existem e que, neste caso, não 
são assim tão pouco impor-
tantes quanto isso. Não estou a 
justificar nem a dizer que uma 
é pior ou melhor do que ou-
tra, a questão é que, se não se 
conta com as diferenças cul-
turais também nesse campo, 
nós não conseguimos fazer a 
evolução que é necessária. O 
que nós procuramos é que es-
ta mentalidade seja clara e que 
não se usem nem subterfúgios 
nem desculpas, nada de defen-
der a honra de alguém escon-
dendo coisas. Isso não é cami-
nho. A clareza e a seriedade a 
tratar destes assuntos são mui-
to importantes. Estas coisas, no 
passado... Sabia-se que era uma 
coisa má, mas a sociedade toda 
não tinha bem consciência da 
gravidade de tudo isto, do mal 
que faz a uma pessoa. Isto era 
a sociedade inteira e, lamenta-
velmente, a Igreja não fez aqui-
lo que devia ter sido feito pa-
ra evitar tudo. E para o fazer, 
não se pode esconder. Não se 
faz justiça nem ao perpetrador 

do crime, nem à vítima, a ne-
nhum deles. Mais recentemen-
te, as normas em Portugal e em 
toda a Igreja têm sempre como 
ponto de partida a colaboração 
com as entidades judiciais e as 
normas de cada país. Estas co-
missões [de protecção de crian-
ças, jovens e pessoas vulnerá-
veis] não são para substituir as 
investigações das autoridades. 
Ninguém o permitiria, e ain-
da bem. O que estas comissões 
são é comissões de acompanha-
mento das situações em colabo-
ração com as autoridades judi-
ciais. Até porque as comissões 
não podem convocar ninguém, 
não têm autoridade, não têm 
capacidade jurídica no sistema 
civil português.

[Igreja Viva] Pessoalmente, co-
mo tem vivido este tempo des-
de Março, com a agitação e in-
certeza trazida pela pandemia?
[D. José Ornelas] Eu sou uma 
pessoa que se adapta, realista, 
que vai procurando soluções 
dentro do ambiente onde se 
encontra. Eu não posso escre-
ver a estrada onde vou passar. 
Eu vou passar e vou contar com 
aquilo que encontro. A fé ajuda-
-nos muito nisto. Eu tenho aqui 
à minha frente uma frase que 
diz assim: “Não sei aonde Deus 
me leva, mas sei que Ele me 
conduz”. Isto é, eu tenho a pos-
sibilidade de olhar para o mun-
do com alguma tranquilidade 
no meio da agitação que tudo 
isto provoca. Dizer que isto não 
me afecta? Não, afecta e muito. 
E é bom que afecte, porque se 
não eu não me mexia, nem me 
dava conta do mal que isto es-
tá a fazer e das necessidades e 
problemas que estão a aparecer 
e que é preciso resolver. Eu te-
nho que sentir essa angústia, is-
so faz parte. O que a fé me diz 
é outra coisa. Há um amanhã. 
Vamos sair desta crise. Como, 
não sei. Só sei o seguinte: Deus 
não nos abandona em nenhu-
ma fase desta vida. E acho que 
esta Igreja, nesta pandemia... 
As pandemias nunca são boas, 
obviamente, mas delas podem 
sair energias novas e capacida-
des novas de nos inteirarmos 
que este mundo precisa de no-
vos esforços para ser viável por-
que, se não, como hoje está ao 
sabor desta pandemia, amanhã 
vai estar ao sabor de outros ví-
rus, e ameaçada. O que nós te-
mos que ter é uma atitude de 
ver o que temos para resolver o 
problema. O que é que eu pes-
soalmente, como bispo, como 
Igreja, nós como Conferência 
Episcopal, nós como Igreja por-
tuguesa, o que é que nós pode-
mos fazer. E é aí que começa a 
solução.

era conhecido e que já era feito. 
A Igreja tem que ter sempre es-
te dinamismo de dizer que po-
mos em causa aquilo que foi, 
não como rejeição mas como 
capacidade de, neste mundo, 
com estas novas ferramentas e 
expectativas, encarnar o Evan-
gelho de sempre. Mas, para ser 
de sempre, é preciso encontrar 
novas formas e novas lingua-
gens. Porque, de outra forma, 
fica no passado, não vai res-
ponder aos problemas de hoje. 
Uma das primeiras frases que 
eu encontrei, que me ficaram 
do primeiro encontro que tive 
como superior-geral dos Deho-
nianos, em Roma, com os ou-
tros superiores-gerais e com o 
Papa Francisco, foi precisamen-
te nesse sentido. Perguntamos-
-lhe o que ele teria para dizer à 
vida religiosa hoje e ele, depois 
de pensar, disse: “Não procu-
rem responder aos problemas 
de hoje com as receitas de on-
tem. Não vai dar certo.” Até por-
que muitos dos problemas que 
hoje temos, ‘ontem’ nem pen-
saríamos que existiriam – vá-
rios problemas éticos e morais 
relacionados com a genética, a 
justiça, a cooperação interna-
cional... Isto não está feito. E 
ninguém sonhou com isto as-
sim. Hoje, são oportunidades 
novas. O mundo não nos pe-
de licença para estar aí, está aí, 
e ir ao encontro do mundo foi 
o que Jesus fez, o que nos ensi-

nou a fazer e é isso que vamos 
procurar fazer.

[Igreja Viva] Precisamente so-
bre o modo de estar da Igre-
ja, a eleição do Papa Francisco 
em 2013 deu a muitos crentes 
e não-crentes a esperança de 
que a Igreja iria alterar radical-
mente a sua doutrina e os valo-
res que defende em muitos te-
mas que assumem grande im-
portância na sociedade de hoje. 
A realidade e as próprias pala-
vras de Francisco já provaram 
que isso não vai acontecer e que 
os valores que a Igreja defende 
são inalteráveis. Como é que se 
equilibra a conservação desses 
valores com a mudança para 
uma Igreja mais aberta, inclu-
siva, virada para as periferias e 
“em saída”? É conciliável?
[D. José Ornelas] Eu acho que... 
Em muitos destes problemas 
nós temos fronteiras novas e 
enquadramentos novos. O pro-
blema aí é esse. Quando eu di-
go que defendo, por exemplo, 
o valor da vida, isto não é ques-
tionável. Eu nunca vou pôr es-
se valor em questão. Agora, o 
que é que significa o valor da 
vida hoje? Que vida é? São te-
mas novos que se inserem. As-
sim como as questões da eco-
nomia e da sociedade. Temos 
uma capacidade real de tomar 
o pulso ao mundo em tempo 
real. Isto significa que a forma 
de conceber a política, a econo-
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Is 55, 1-3 
Leitura do Livro de Isaías  
Eis o que diz o Senhor: “Todos vós 
que tendes sede, vinde à nascente das 
águas. Vós que não tendes dinheiro, 
vinde, comprai e comei. Vinde e 
comprai, sem dinheiro e sem despesa, 
vinho e leite. Porque gastais o vosso 
dinheiro naquilo que não alimenta e o 
vosso trabalho naquilo que não sacia? 
Ouvi-Me com atenção e comereis 
o que é bom; saboreareis manjares 
suculentos. Prestai-Me ouvidos e 
vinde a Mim; escutai-Me e vivereis. 
Firmarei convosco uma aliança 
eterna, com as graças prometidas a 
David”.
    
Salmo responsorial
Salmo 144 (145), 8-9.15-16.17-18 (R. cf. 16)   
Refrão: Abris, Senhor, as vossas mãos 
e saciais a nossa fome.  

LEITURA II Rom 8, 35.37-39
Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Romanos
Irmãos: Quem poderá separar-nos do 
amor de Cristo? A tribulação, a angústia, 
a perseguição, a fome, a nudez, o perigo 
ou a espada? Mas em tudo isto somos 
vencedores, graças Àquele que nos 
amou. Na verdade, eu estou certo de que 
nem a morte nem a vida, nem os Anjos 
nem os Principados, nem o presente nem 
o futuro, nem as Potestades nem a altura 
nem a profundidade, nem qualquer outra 
criatura poderá separar-nos do amor de 
Deus, que se manifestou em Cristo Jesus, 
Nosso Senhor.  

“Não temos aqui senão cinco pães e dois peixes”

itinerário

milagre da partilha e da superabundância. 
Naquele tempo, não tinham “senão cinco 
pães e dois peixes”. Não te preocupes se 
tens muito ou pouco, se sabes rezar bem ou 
mal. Coloca-te nas mãos de Deus. Confia-te 
ao amor. E verás acontecer o milagre.
O relato do Evangelho é mais do que 
um gesto maravilhoso. É a prova de que 
nada nem ninguém nos pode separar do 
amor de Deus (como lembra a Carta aos 
Romanos). Os cinco pães e os dois peixes 
são a matéria visível desse maior alimento 
(invisível): o amor.
O pão, de facto, tem um significado 
amplo e profundo. É símbolo do sustento 
necessário para a nossa sobrevivência. 
Somos mais do que o pão, mas não 
podemos dele prescindir para viver. Por 
outro lado, também expressa o trabalho e 
o esforço humano, o suor e as lágrimas de 
uma jornada em busca do melhor que nos 
pode dar a vida.
Na eucaristia, recebemo-lo como vida 
divina, sinal do amor, antecipação da 
promessa de ressuscitados, alimento de 
fraternidade para as filhas e os filhos de 
Deus. Conscientes de toda esta amplitude e 
profundidade, em cada Oração do Senhor, 
pedimos o “pão nosso de cada dia”.
O pão, dom da bondade divina, fruto 
da terra e do nosso trabalho, torna-se 
alimento da vida, no seu mais pleno 
sentido (material e espiritual, biológica 
e divina). Para o cristão, o “pão nosso de 
cada dia” é também a palavra de Deus, 
sobretudo Jesus Cristo, a Palavra (com letra 
maiúscula).

“Ficaram saciados”
Nesta ‘série’, quisemos proporcionar 
uma autêntica renovação espiritual. 
‘Aprender a orar’ é desejar e buscar cada 
dia (todos os dias!) o alimento espiritual, 
a nossa relação de amizade com Deus.
Não se trata, como vimos, de fazer 
muitas coisas. O mais importante 

EVANGELHO Mt 14, 13-21
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Mateus
Naquele tempo, quando Jesus ouviu 
dizer que João Baptista tinha sido 
morto, retirou-Se num barco para um 
local deserto e afastado. Mas logo que 
as multidões o souberam, deixando as 
suas cidades, seguiram-n’O por terra. 
Ao desembarcar, Jesus viu uma grande 
multidão e, cheio de compaixão, curou 
os seus doentes. Ao cair da tarde, os 
discípulos aproximaram-se de Jesus e 
disseram-Lhe: “Este local é deserto e a 
hora avançada. Manda embora toda esta 
gente, para que vá às aldeias comprar 
alimento”. Mas Jesus respondeu-lhes: 
“Não precisam de se ir embora; dai-
lhes vós de comer”. Disseram-Lhe eles: 
“Não temos aqui senão cinco pães e 
dois peixes”. Disse Jesus: “Trazei-mos 
cá”. Ordenou então à multidão que se 
sentasse na relva. Tomou os cinco pães 
e os dois peixes, ergueu os olhos ao Céu 
e recitou a bênção. Depois partiu os pães 
e deu-os aos discípulos e os discípulos 
deram-nos à multidão. Todos comeram 
e ficaram saciados. E, dos pedaços que 
sobraram, encheram doze cestos. Ora, 
os que comeram eram cerca de cinco mil 
homens, sem contar mulheres e crianças.      

REFLEXÃO
A boa notícia deste Décimo Oitavo 
Domingo (Ano A) é a confirmação do amor 
divino que, desde sempre, alimenta o seu 
povo: “Abris as vossas mãos e todos saciais 
generosamente” (Salmo 144). O amor de 
Deus é generoso e abundante.

“Não temos aqui senão cinco pães e dois 
peixes”
Jesus Cristo demonstra que o dom é 
tão generoso e abundante que produz o 

consiste em saborear a presença de 
Deus, alimentar-se da sua palavra, 
tornar-se permeável à sua acção, 
invocar o auxílio do Espírito Santo. Se 
o fizeres, mais do que mudar muitas 
coisas, algo começa a mudar dentro 
de ti. Começas a perceber o que é ficar 
saciado. E isso é o sinal de uma vida 
feliz.

Contemplar
Quanto mais progredimos na vida 
de oração, tanto menos se coloca a 
questão sobre ‘o que fazer’ ou ‘o que 
dizer’, na hora em que nos dispomos 
a rezar. Vai aumentando de tal modo 
em nós o amor, que ficamos saciados 
apenas a saborear a presença.
Tomemos como referência o que 
acontece entre duas pessoas que 
nutrem uma pela outra um intenso 
amor: nada as pode separar; as 
palavras são desnecessárias. O amor 
resolve todas as questões!
Feliz de quem pode dizer que a sua 
única ocupação é amar, como exclama 
a esposa, no Cântico Espiritual de 
São João da Cruz. Assim também 
na oração, extasiados pela presença 
de Deus, a nossa única ocupação é 
contemplar e saborear tão intenso 
amor.

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

Semear esperança
Acólitos
Em tempos de medo, angústia e 
sofrimento, o discípulo de Cristo deve 
mostrar que nada o pode separar do 
amor de Cristo, nada o poderá derrotar. 
A fé cristã não é uma aposta no escuro 
é, como diz são Paulo, uma certeza. O 
acólito é aquele que segue Cristo, estando 

XVIII DOmingo Comum

O baú da semana anterior permanecerá diante do altar. 
Dentro dele será colocado um cesto com pães e peixes.
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certo de que nada o separará do amor de 
Deus. Por isso, é chamado a contemplar e a 
testemunhar o Jesus que serve no altar.

Leitores
O leitor deve sempre proclamar a Palavra 
de Deus no mesmo espírito e tom com 
que Isaías escreveu a primeira leitura: 
como um convite vigoroso para um 
banquete suculento. No seu coração, 
o leitor deve dizer antes de começar a 
leitura: “Prestai-Me atenção e vinde a Mim; 
escutai e a vossa alma viverá.” Para ter viva 
consciência desta feliz responsabilidade, o 
leitor deve preparar convenientemente a 
proclamação da Palavra de Deus, para que 
esta toque verdadeiramente, em primeiro 
lugar, o seu próprio coração e, em seguida, 
o de todos aqueles e aquelas que escutam 
atentamente as Sagradas Escrituras.

Ministros Extraordinários 
da Comunhão
No Evangelho, Jesus mostra-nos a 
mediação que existe entre ele próprio, 
que alimenta a multidão, e os seus 
discípulos, que distribuem o alimento 
após o milagre da multiplicação 
dos pães e dos peixes. O discípulo é 

mediação de Jesus para alcançar a 
multidão. Assim deve ser o ministro 
extraordinário da Comunhão: apenas 
um veículo do dom preciosíssimo 
de Deus para a humanidade. 
Concretamente, no exercício do 
ministério aos doentes, leve a alegria 
de ser cristão: “Não temos aqui senão 
cinco pães e dois peixes”, mas o que 
temos partilhamos. Deus providencia a 
multiplicação.

Celebrar com esperança
Salmo Responsorial
Valorizemos nesta Eucaristia o Salmo 
Responsorial, no qual cantamos: 
“Vós abris, Senhor, as vossas mãos e 
saciais a nossa fome”. Este pode ser 
ensaiado, antes da Eucaristia, para toda 
a assembleia participar. Além disso, 
seria interessante que, depois de cada 
vez que se repita o refrão, se fizesse um 
momento de silêncio. 

Homilia
. Dom que é banquete de festa.  É 
ao redor da mesa que acontecem 

os factos importantes na vida das 
pessoas, das famílias e dos povos... 
Momento de encontro, de fraternidade, 
de comunhão... convívio, alegria. No 
banquete oferecem-se os alimentos 
mais básicos como pão e água, mas 
aqui estão também presentes o leite e o 
vinho. Apesar das infidelidades do povo, 
Deus não se desdiz das suas promessas, 
está disposto a renovar e a manter 
sempre o compromisso pelo seu povo.
. Dom que se multiplica. Jesus tem 
compaixão daquela multidão, não a 
deixa partir sem o pão da palavra e o 
pão da mesa. Os discípulos querem 
despedir a multidão. Jesus responde 
aos discípulos: “dai-lhes vós mesmos 
de comer”. Jesus transforma o pouco 
dos discípulos e dá alimento àquela 
gente toda. Jesus não fica na mera 
“compaixão”: cura os doentes, ilumina 
o povo com a sua palavra, partilha com 
eles o pão, entrega-se pessoalmente a 
eles como Pão da Vida.
. Dom que precisa de continuar a ser 
partilhado hoje. Deus capacita-nos a 
enfrentar as dificuldades. Neste tempo 
de pandemia, que estamos a viver, 
muitos precisam um pouco do nosso 

tempo, da nossa presença, mas também 
de partilha da palavra e do pão da mesa.

Oração Universal
Irmãos e irmãs em Cristo: imploremos 
a Deus Pai todo-poderoso que tenha 
compaixão dos seus fiéis e dos homens 
e mulheres que não têm fé, dizendo, com 
toda a confiança: 
R. Deus omnipotente, vinde em nosso 
auxílio.

1. Pelo Papa Francisco, pelos bispos, 
presbíteros e diáconos, para que saibam 
propor aos fiéis a certeza de que nada os 
pode separar do amor de Deus, oremos.

2. Pelos governantes de todos os povos, 
para que Deus lhes dirija a mente e o 
coração na luta sem tréguas contra a 
injustiça e a miséria, oremos.

3. Pelos homens e mulheres desiludidos 
da vida, para que descubram a força da 
Boa Nova de Cristo e nela encontrem a 
felicidade, oremos.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Deus, vinde em meu auxílio – F. Silva
— Apresentação dos dons: Peça de órgão ou Sois, Jesus, 
o meu Deus – M. Borda
— Comunhão: Vinde comer do meu pão – C. Silva
— Pós-Comunhão: Silêncio
— Final: Confiarei no meu Deus – F. Silva

Eucologia
Orações presidenciais: Orações próprias do XVIII 
Domingo do Tempo Comum (Missal Romano, 
422)
Prefácio: Prefácio X dos Domingos do Tempo 
Comum (Missal Romano, 485)
Oração Eucarística: Oração Eucarística III (Missal 
Romano, 529ss)

Viver na esperança
Procure cada cristão, na comunidade de que faz 
parte, ser dom para os irmãos, através da visita a 
quem está só, doente, por exemplo, ou da entrega 
de alimentos ou medicamentos para quem, por 
motivos de saúde ou falta de recursos, não o possa 
fazer. 

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
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

O livro apresenta a Eucaristia nas 
várias vertentes do mistério acreditado, 
celebrado e vivido, na dimensão pessoal, 
eclesial e missionária. O autor conjuga os 
aspectos teológico, litúrgico e pastoral 
dentro de um horizonte de evangelização 
e numa linguagem acessível e atraente.

No coração 
da Igreja 

Carlos cabecinhas

13,5€

Compre online em 
www.livrariadm.pt

Circo Social do Projecto Homem vence 
Prémio BPI “la Caixa” Infância de 2020

Imprensa Cristã alerta para atraso na compra antecipada 
de publicidade institucional

O Equilibrium Social Circus, do Pro-
jecto Homem, foi um dos seleccio-
nados para a edição de 2020 do Pré-
mio BPI “la caixa” Infância.
De acordo com o Centro de Solida-
riedade de Braga – Projecto Ho-
mem, o projecto apresentado a con-
curso foi valorizado pela “orientação 
para o desenvolvimento integral e a 

saúde de crianças e adolescentes em 
situação de vulnerabilidade social, 
bem como o reforço de competên-
cias parentais e a natureza inovado-
ra do projeto alicerçada na interse-
ção da intervenção social com a ar-
tes do circo”. 
O Equilibrium Social Circus é um 
“projecto de prevenção de proble-

mas de comportamento na adoles-
cência através da metodologia do 
Circo Social”.
Segundo o Projecto Homem, essa 
metodologia consiste numa “abor-
dagem baseada na fusão inovadora 
entre as artes circenses e a interven-
ção social, que actua como agente 
de transformação psicossocial”.

A Associação de Imprensa de Inspi-
ração Cristã (AIC) aprovou, na passa-
da sexta-feira, em assembleia geral 
online, duas moções em que mani-
festa a sua preocupação com atrasos, 
por parte dos CTT, na distribuição 
das publicações, e na compra anteci-
pada de publicidade institucional.
A compra antecipada foi prometida 
pelo Governo como medida de emer-
gência em Abril mas, segundo a AIC 
,“até ao presente ainda não chegou a 
nenhuma publicação”.
“A concretização desta medida é 
fundamental para ajudar a impren-
sa, sobretudo de âmbito regional e 

local, a poder ultrapassar o período 
económico difícil e adverso que está 
a enfrentar, como consequência da 
pandemia”, destaca uma das moções 
aprovadas.
A associação exorta o Governo a “im-
plementar, no mais curto espaço de 
tempo, o cumprimento da distribui-
ção da publicidade institucional para 
que, dessa forma, possa ser cumpri-
do o objetivo para o qual foi criado 
este plano”.
Outra moção destaca a “importân-
cia fulcral” da distribuição postal pa-
ra que a imprensa possa chegar aos 
seus leitores.

“Ao longo dos tempos o serviço dos 
CTT tem vindo a degradar-se e, nes-
te último ano, a distribuição postal 
não corresponde ao que seria exigí-
vel de uma empresa com a respon-
sabilidade da concessão atribuída 
pelo Estado”, lamenta a AIC.
O documento alerta para o “impacto 
negativo nas publicações, nomeada-
mente ao nível económico”, com per-
da de leitores e assinantes.
A Assembleia Geral da AIC pede às 
autoridades que “seja acautelada a 
distribuição postal dos jornais e re-
vistas, como defesa da liberdade de 
imprensa e da coesão nacional”.


