
 "À tua direita, Senhor, resplandeceu de poder" (Ex. 15, 
6) é o tema da semana ecuménica de oração pela 
unidade dos cristãos que decorre de 18 a 25 de Janeiro.

 Segunda-feira, dia 22, celebra-se, no Patriarcado de 
Lisboa, a Solenidade de São Vicente, diácono e mártir, 
padroeiro principal do patriarcado de Lisboa. O Senhor 
Patriarca, juntamente com os Senhores bispos auxiliares, 
bem como o Cabido  da Sé e de outros sacerdotes,  pre-
sidirão a uma solene concelebração comemorativa, às 
19h, na Sé Patriarcal de Lisboa. Neste mesmo dia, à 
noite, pelas 21h30, o Patriarcado de Lisboa e a Editora 
Althum promovem um concerto de Ano Novo, que vai 
decorrer na Igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa. A 
entrada é livre, mas de reserva obrigatória. 

 Certamente que guardamos em nossas casas "Os 
ramos" que, depois de benzidos elevámos nas mãos 
aclamando o Senhor. Estamos a quatro semanas da 
Quarta-Feira de Cinzas. Como  sabem, é costume entre-
gar no cartório os ramos benzidos para que sejam trans-
formados nas cinzas que serão impostas na cerimónia 
das cinzas. Pedimos a todos os que guardaram esses 
ramos o favor de os entregarem no cartório paroquial 
entre os dias 1 e 7 de Fevereiro.

O “Mar Solidário” – projeto social da paróquia – 
continua a aceitar móveis em bom estado que já não 
precise, para  posterior venda e angariação de fundos 
para ajudar as famílias pobres da paróquia. 

 Bar da Paróquia
O serviço de bar da paróquia funciona todos os 
Domingos e dias Santos de Guarda, no hall do Centro 
paroquial, das 09h às 13h. Nele encontrará variedade de 
doces e salgados. Pode também fazer, previamente, a 
sua encomenda.

Fundo Paroquial
É a forma habitual de prover às necessidades da Igreja. 
Precisamos que nos ajude, com a sua oferta, a dispor do 
necessário para o culto divino, para o apostolado, para o 
exercício da caridade e para a sustentação do clero.

I Leitura: Jonas 3,1-5.10; Salmo: 24 (25); II Leitura: 1 Coríntios 7, 29-31; Evangelho: Mc 1,14-20
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A força da Palavra

Em tempos como os nossos, em que a palavra 
está  descredibilizada  de  uma  forma  preocu-
pante, somos hoje confrontados com  textos bí-
blicos nos quais é por demais evidente a força 
da Palavra: é uma cidade  inteira (Nínive), que 
se deixa interpelar pela  palavra  de um Jonas 
– desconhecido e sem credenciais – e inicia 
um processo global de conversão; é a palavra 
de Paulo, que  nos  convida  a não absolutizar-
mos as realidades terrestres; é a palavra de 
Jesus, que faz com que quatro pescadores 
abandonem prontamente tudo e todos para O 
seguir.
Uma palavra assim não pode ser simples pala-
vra humana, mesmo que a voz que a pronuncia  
não seja  ‘credenciada’ pela vida (caso do pro-
feta  Jonas: inicialmente,  desobediente  e, de-
pois, resmungão e mal humorado). Só  Cristo é 
a Palavra – o Verbo – encarnada e, mesmo  
esta, aparece-nos envolta nas roupagens da 
fragilidade humana.
Por isso, o papa Francisco afirma em ‘A Alegria 
do Evangelho’: “A  Palavra  possui, em si mes-
ma, uma tal potencialidade que não a podemos 
prever. O Evangelho fala da semente que, uma 
vez  lançada  à terra,  cresce por si mesma, in-
clusive quando o agricultor dorme (cf. Mc 4, 26 
-29). A Igreja deve aceitar esta liberdade incon-
trolável da Palavra, que é eficaz a seu modo e 
sob formas tão variadas que muitas vezes nos  

 Pe. José de Castro Oliveira

escapam,  superando  as  nossas  previsões e 
quebrando os nossos esquemas.” - (nº 22).
Mas, se é verdade que a força da Palavra de 
Deus não está confinada à força da voz que a 
pronuncia, também não deixa de ser verdade 
que a ‘ressonância’ da voz – o testemunho – 
ajuda e facilita o acolhimento da Palavra.  É o 
que nos  recorda o  mesmo papa Francisco, ci-
tando Paulo VI: “Que o mundo do nosso tempo, 
que procura, ora na angústia ora com esperan-
ça, possa receber a Boa Nova dos lábios, não 
de evangelizadores tristes e descoroçoados, 
impacientes ou ansiosos, mas sim de ministros 
do  Evangelho  cuja vida  irradie fervor, pois fo-
ram quem primeiro recebeu em si a alegria de 
Cristo. De facto, a Igreja não cresce por prose-
litismo, mas “por atração.” – (nº 14).
Mais que  linguagem  douta  ou frases tecnica-
mente bem  construídas, o mundo de hoje pre-
cisa de ouvir dos nossos lábios palavras  carre-
gadas  de uma experiência profunda, portado-
ras de uma jubilosa esperança. “Mais do que 
nunca, o testemunho da vida tornou-se uma 
condição essencial para a eficácia profunda da 
pregação. Sob este ângulo,  somos, até  certo 
ponto, responsáveis pelo avanço do Evangelho 
que proclamamos” – afirmava Paulo VI. Como 
seria  bom que pudesse  ser  revisto o conheci-
do provérbio: “Bem prega Frei Tomás: olha 
para o que ele diz e para o que ele faz”!

Tempo Comum e Pastoral Eucarística

S.D.L.

Terminado o  ciclo  festivo do Natal/ Epifa-
nia, com o seu tempo preparatório (Adven-
to), entramos  em dia  de semana, sem fa-
zer ruído, no “Tempo Comum”. É sempre 
assim: o ciclo festivo da Incarnação termi-
na com a Festa do Batismo do Senhor – 
celebração que desde as origens pertence 
de pleno direito à “Epifania” ou manifesta-
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Confissões

ção do  Senhor.  Como  regra, essa festivi-
dade deve ocupar o domingo após 6 de 
Janeiro. Entretanto, dado que, entre nós, a 
Epifania é transferida para o domingo 
ocorrente entre 2 e 8 de janeiro, quando 
esse domingo acontece depois de 6 de Ja-
neiro a Festa do Batismo do Senhor deslo-
ca-se para a segunda-feira  sucessiva, co-



Educar para o mundo digital

Rodrigo Lynce de Faria

É absolutamente inegável que o ambiente 
digital forma parte da vida quotidiana de 
muitas pessoas, especialmente dos mais 
jovens. Também é evidente que esta nova 
cultura de comunicação possui muitos be-
nefícios. E que contribuiu para o desenvol-
vimento de inúmeras capacidades até um 
nível que era simplesmente inimaginável 
no passado.

As novas tecnologias não são um simples 
acessório para muitíssimas pessoas: são 
uma autêntica  extensão da vida do dia-a-
-dia. 
Por este motivo, é indispensável que os 
pais percebam  que educar nas novas tec-
nologias é essencial nos dias de hoje. Não 
é nenhuma opção. É uma obrigação - e 
das grandes!
Porque o mundo digital - quer queiram 
quer não - influirá muitíssimo na vida e na 
felicidade dos seus filhos.
O ideal é que o uso das novas tecnologias 
redunde  numa  melhora  integral  da pes-
soa. É preciso ajudar os filhos a usarem 
estes meios  com  liberdade,  responsabili-
dade e temperança.
Seria absurdo, por exemplo, que os filhos 
não dormissem  as horas necessárias por-
que não conseguem deixar de responder 
a mensagens no telemóvel ou jogar com o 
computador. É, sem dúvida nenhuma, dis-
paratado. No entanto, segundo alguns es-
tudos recentes, parece que é um aconteci-
mento  bastante  comum  em muitas famí-
lias.

Senhores pais: não deixem de ajudar os 
vossos filhos a refletir sobre os modos 
sensato e insensato de utilizar estes meios 
digitais. E, por favor, não se esqueçam de 
educar também com o exemplo.
Se no passado havia falta de informação, 
nos dias que correm, um problema sério é 
o seu excesso. A mente humana pode cair 
facilmente na dispersão e passar a ter difi-
culdades graves de concentração.
Diante destes mundos de informação que 
são tudo menos inócuos convém ajudar a 
refletir: como  posso  servir-me  destes re-
cursos de um modo positivo? Como posso 
evitar que  o seu uso me faça perder o do-
mínio próprio sobre as minhas ações e 
emoções?

Alegria no amor dos recasados
Cón. Rui Osório

É pastoralmente louvável a proposta de 
“processo de  acompanhamento, discerni-
mento e  integração” de pessoas divorcia-
das em nova  união civil que a arquidioce-
se de Braga torna hoje pública. É uma ten-
tativa séria e responsável de aplicação do 
capítulo VIII da exortação apostólica 
“Amoris laetitia” (Alegria do amor) do Papa 
Francisco - “acompanhar,  discernir e inte-
grar a fragilidade”.
Em qualquer setor evangelizador da Igreja 
Católica é grave a pastoralite sem a cuida-
da formação teológica como se paga cara 
a improvisação por maior que seja o volun-
tarismo nervoso dos agentes pastorais.
Vão ser apresentados dois textos: a carta 
pastoral “Construir a casa sobre a rocha” 
e o “Documento Orientador da Pastoral Fa-

miliar” da arquidiocese de Braga.
“A carta pastoral aborda a educação para 
a alegria do amor na família, a preparação 
para o matrimónio e o acompanhamento 
dos jovens  casais”. Em  novembro passa-
do, a  arquidiocese  de  Braga tinha anun-
ciado a constituição de um grupo para 
acompanhamento   dos  cristãos  divorcia-
dos recasados, admitindo a possibilidade 
de acesso aos sacramentos, “de acordo 
com um processo de discernimento indivi-
dual”.
A resolução foi aprovada, “por unanimida-
de”, no Conselho Presbiteral, onde foram 
definidas orientações para a renovação da 
Pastoral Familiar. O grupo que irá acompa-
nhar os divorciados que vivem em nova 
união será composto por leigos e sacerdo-
tes. “Para além de informar e aconselhar 
sobre  processos de declaração de nulida-
de do  matrimónio, a  equipa  irá  acompa-
nhar cada  caso,  para que,  após um pro-
cesso de discernimento pessoal, seja rea-
valiado o acesso aos sacramentos e a pos-
sibilidade de virem a ser padrinhos/madri-
nhas”, adiantava  uma nota da arquidioce-
se de Braga.

O Papa, recorda-se, propõe na “Amoris 
laetitia”, publicada em 2016, um caminho 
de “discernimento” para os católicos divor-
ciados que voltaram a casar civilmente, 
sublinhando que não existe uma solução 
única para essas situações.
O objetivo da resolução assumida pela ar-
quidiocese de Braga passa por integrar as 
pessoas na comunidade cristã após um 
“verdadeiro processo de discernimento”, 
que  conduzirá a “uma conversão, um tra-
balho sério da consciência”.
“Há que evitar dar a entender que se trata 
de uma ‘autorização’ geral para aceder 
aos sacramentos. De facto, trata-se de um 
processo de discernimento pessoal, no 
foro interno, acompanhado por um pastor 
com encontros regulares, que ajuda a dis-
tinguir  adequadamente cada  caso singu-
lar à luz do ensinamento da Igreja”, pode 
ler-se no documento intitulado “Construir 
a casa sobre a rocha”.

As linhas orientadoras para a aplicação da 
“Amoris laetitia” reforçam a importância e 
a responsabilidade da Pastoral Familiar na 
preparação  matrimonial e no acompanha-
mento dos casais nos primeiros anos de 
vida conjugal.

meçando o Tempo Comum na terça-feira 
seguinte. Assim  aconteceu em  2018: Epi-
fania a 7 de janeiro, Batismo do Senhor a 
8 (segunda-feira) e  início  do  Tempo  Co-
mum a 9 de janeiro com a liturgia ferial da 
terça-feira da primeira semana.
O Tempo Comum tem dois períodos, de 
duração desigual: antes da Quaresma e 
após o Pentecostes. Concretamente, em 
2018, teremos 35 dias até terça-feira da 
6.ª semana (Carnaval: 13 de fevereiro), 
começando a Quaresma no dia seguinte 
com quarta-feira de Cinzas. Terminado o 
Tempo Pascal com o Pentecostes, retoma-
remos o Tempo Comum a 21 de maio, com 
a segunda-feira da 7.ª semana, para o 
terminarmos a 1 de Dezembro, no sábado 
da 34ª semana: um total de 194 dias. 
Somando os dois períodos, em 2018 o 
Tempo Comum preenche 229 dos 365 dias 
do ano ou seja, um pouco mais de 62,7 % 
do total do ano.
Basta essa simples constatação para se 
concluir  que  o «Tempo Comum» é muitís-
simo importante! Perdê-lo, deixá-lo correr 
em vão, é desperdiçar a parte maior do 
«ano da graça» que nos é dado para viver 
ao ritmo do mistério de Cristo. Chamamos 
«tempos  fortes» (porventura indevidamen-
te) aos ciclos  da Incarnação (Advento-Na-
tal-Epifania) e  da  Redenção  (Quaresma-
-Tríduo  Pascal-Tempo  Pascal). Talvez por-
que a «força» das dimensões e momentos 
do mistério de Cristo em que se participa 
nessas estações se impõe de tal modo à 
nossa  psicologia  que se  torna quase im-
possível passar-lhes ao lado, como que 
distraídos. E  então multiplicam-se iniciati-
vas de formação e celebração para colher 
de forma mais intensa a sua eficácia salví-
fica. Só que  nós não podemos viver sem-
pre ao ritmo da solenidade. Ficaríamos sa-
turados ou extenuados. Não é só o «coles-
 terol» que não aguenta! Precisamos – é 
também essa uma exigência da psicologia 
humana – de alternar a intensidade e, até, 
“excesso”da festa com a normalidade se-
rena e pausada do quotidiano. Sem o pre-
cioso “Tempo Comum” as solenidades e 
tempos “extraordinários” acabariam por se 
tornar «ordinários» e perder relevância. 
Lê-se no n.º 43 das Normas Gerais sobre 
o Ano Litúrgico: «trinta e três ou trinta e 
quatro semanas no ciclo do ano são desti-
nadas não  a celebrar um especto particu-
lar do mistério de Cristo, mas o próprio 
mistério de  Cristo na sua globalidade, es-

pecialmente nos domingos. Este período é 
denominado Tempo Comum». Sendo o do-
mingo a grande articulação deste Tempo e 
sendo a Eucaristia a celebração fulcral do 
Domingo, então o “Tempo Comum” é o 
tempo por  excelência da pastoral eucarís-
tica.
Se, para  muitos dos  nossos contemporâ-
neos, a missa  dominical deixou de ter im-
portância vital, se as nossas assembleias 
dão de si uma imagem de envelhecimento 
e decadência, se o «preceito dominical» já 
pouco ou nada diz a muitos católicos con-
fortavelmente  não  praticantes,  então tor-
na-se imperioso – e é até capítulo não ne-
gligenciável  de qualquer proposta de “no-
va evangelização” – dedicar o melhor das 
nossas energias  a este apostolado da Eu-
caristia. 
Para que tal aconteça, temos de cultivar a 
ars celebrandi, ou seja, a arte de celebrar 
a liturgia, tão recomendada no recente 
Magistério  da  Igreja.  Definitivamente  te-
mos de deixar para trás toda a incúria e 
negligência  que  se  repercutem em cele-
brações descuidadas e pouco atraentes. 
Temos de trabalhar incansavelmente na 
preparação de todos os que de algum mo-
do estão  envolvidos  nas  nossas celebra-
ções. E não nos podemos conformar com 
uma prática cultual que, por falta de sacer-
dotes – e, agora, até com fartura de diáco-
nos – se resigna a não ter celebração 
eucarística (e até se habitua a passar bem 
sem ela).


