
 "Para vinho novo, odres novos" é o tema da semana da 
vida consagrada que decorre de 26 de Janeiro a 2 de 
Fevereiro. 

 Adoração Ss.mo Sacramento
Quinta-feira, dia 1, Adoração do Santíssimo Sacramento 
entre as 10h45 e 18h15. 

 Benção das Velas
Sexta-feira, dia 2, 40 dias após o Natal, a Igreja celebra 
a Festa da Apresentação do Senhor no Templo, também 
conhecida popularmente como a Senhora das Candeias 
ou Candelária. A celebração eucarística da tarde, inicia-
-se com a benção das velas, que poderá adquirir no car-
tório, no horário de expediente.

 Devoção dos Primeiros 5 Sáb.
Sábado, dia 3, após a celebração da manhã, haverá, 
como habitualmente, a devoção dos primeiros cinco 
sábados. 

 Ofertório para obras
Os ofertórios dos dias 3 e 4 de Fev. reverterão em favor 
das obras de requalificação das capelas mortuárias.

 Dia Mundial dos Doentes
A paróquia assinala, dia 11, o Dia Mundial do Doente. 
Na Celebração da Eucaristia das 11h30, far-se-à a 
unção dos  enfermos. Os doentes que são acompanha-
dos pelos MEC's fazem a sua inscrição através dos 
mesmos. Os demais interessados increvem-se no cartó-
rio paroquial. 

 Entrega dos Ramos
Certamente que  guardamos  em nossas  casas "Os ra-
mos" que, depois de benzidos elevámos nas mãos acla-
mando o  Senhor.  Estamos a três semanas  da Quarta-
-Feira de Cinzas. Como sabem, é costume entregar no 
cartório os ramos benzidos para que sejam transforma-
dos 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.

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: Deut 18,15-20; Salmo: 94 (95); II Leitura: 1 Cor 7, 32-35; Evangelho: Mc 1, 21-28
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Jesus, Supernanny

Jesus não é a Supernanny, a ama televisi-
va, ou a super-ama, que põe na linha os 
filhos malcriados  e maldizentes, os teimo-
sos e os hiperativos e que, ainda por cima, 
dá  lições de  parentalidade  a pais desori-
entados!  Jesus  goza de grande autorida-
de, e até os espíritos impuros, os mais vio-
lentos e indomáveis, Lhe obedecem, sem 
precisar do estímulo de nenhum programa 
de televisão! Não  consta que Jesus tives-
se aulas de Psicologia do Desenvolvimen-
to ou que frequentasse um Curso de Rela-
ções Humanas ou andasse em exercícios 
de terapia familiar. A autoridade de Jesus 
não tem sequer título académico, nem Lhe 
vem do  sufrágio popular, nem de uma es-
pecial competência na arte de comunicar. 
É uma autoridade muito simples, que Lhe 
vem do testemunho, daquela profunda 
coerência e unidade entre o que Jesus é, 
o que Jesus diz e o que Jesus faz. Ele não 
fala por falar, mas diz-Se Ele mesmo no 
que diz aos outros. As suas palavras são 
expressão do Seu Ser mais profundo e por 
isso a Sua autoridade não é apenas a da 
Palavra que profere, mas a d’Aquele que a 
anuncia. A autoridade de Jesus reflete-se 
num  ensino, que  não se esgota em pala-
vras avulsas, mas que se traduz em ações 
e gestos concretos, que falam por Ele e 
nos curam a nós. Jesus não nos propõe 
uma coisa, uma ideia, um caminho. Ele 
mesmo é, em pessoa, aquilo que diz. Ele 
mesmo percorre o caminho que propõe e 
vai à nossa frente. Ele é, aliás, o próprio 
Caminho. O que diz aos outros, não preci-
sa de guião. Está no Seu rosto, na Sua vi-
da, nos  Seus gestos. A Sua Palavra é au-
dível porque é visível a todos. E, quando a 
Palavra  brota de dentro, o povo mais sim-
ples, na sua fé mais genuína, intui que é 

Sacerdos Fiducia
verdadeira,  que não  é como «a dos escri-
bas», que  falam  como  quem debita pala-
vras, mas não tocam o coração de quem 
os escuta. E, depois, esta autoridade de 
Jesus é tão forte que não precisa de falar 
alto ou de se pôr em bicos de pés. É uma 
autoridade que não incha de poder. Pelo 
contrário, a autoridade verdadeira, como a 
divina, faz crescer e engrandecer o outro, 
tal como reza o salmista “abaixando-te, fa-
zes-me grande” (Sl 17/18,36). É uma auto-
ridade de serviço e não de poder.
Dito isto, está praticamente tudo dito, se 
quisermos reconquistar a autoridade dos 
pais, dos professores e dos educadores. 
Sem desconsiderar aspetos de cultura e 
de conjuntura, em que outros contextos 
educativos têm grande influência no perfil 
dos filhos ou dos educandos, a verdade é 
que a cena do Evangelho põe a nu aquela 
divisão que mina o exercício de qualquer 
autoridade: a  incoerência.  Vede:  no  ho-
mem impuro, há uma contradição mortal 
entre o que ele diz e o modo como vive, 
entre o que ele professa com os lábios e o 
que lhe vai no coração, entre a sua doutri-
na e a  sua prática. Ele diz e bem que Je-
sus é o  Santo de Deus. Mas não quer na-
da com Ele: “Vieste para nos perder”?! Ele 
professa a fé em Jesus Cristo, conhece-O 
e reconhece-O na Sua singularidade, mas 
não quer que Ele entre na sua vida, nem 
tampouco se compromete a segui-l’O até 
ao fim. Por isso, é um homem dividido, aos 
gritos, agitado, enrolado na sua própria 
contradição!
Não tenho receitas nem recomendo um 
programa  para  resolver  conflitos familia-
res. Mas  recordo  aos pais e demais edu-
cadores  cristãos: “A  autoridade, em edu-
cação,  passa  mais  pelo  que viveis e fa-
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A Igreja, os Recasados e a Salvação 
das Almas

Ricardo Perna, In Família Cristã

Anselm Grun em 
“Ao ritmo do tempo dos monges”

A Igreja portuguesa, com alguns ecos na 
Igreja  internacional,  foi abalada  nos últi-
mos dias com a publicação do documento 
“Edificar a  casa sobre a rocha”, da Arqui-
diocese de Braga. Um abalo visto por mui-
tos como uma bênção e, por outros, como 
uma catástrofe.
O subsídio da arquidiocese de Braga é 
muito vasto e toca em muitas áreas onde a 
intervenção da Igreja é urgente e necessá-
ria, desde a preparação remota para o ma-
trimónio, com a sugestão da criação de 
grupos de namorados nas paróquias, até 
ao acompanhamento regular e organizado 
dos  jovens  casais  por casais mais expe-
rientes, passando por uma preparação 
imediata do matrimónio mais incisiva na 
proposta da integração dos casais nas co-
munidades. Mas é  no ponto  sobre a inte-
gração das famílias em situação irregular 
que o documento  foca mais as suas aten-
ções, e as de todos os interessados.
Em resumo, o documento defende que é 
possível, não garantido, aos divorciados 
recasados poderem aceder aos sacramen-
tos, segundo as indicações do Papa na 
Amoris  laetitia (AL) e dos  bispos  argenti-
nos no famoso documento enviado ao Pa-
pa, que Francisco validou e definiu como 
sendo Magistério. Para isso, Braga define 
um itinerário de discernimento exigente, 
que pressupõe uma caminhada com um 
diretor espiritual de alguns meses a fim de 
conseguir compreender se, de facto, há 
condições para  o regresso aos sacramen-

Para Reflectir...

tos.
E aqui é que o obstáculo aparece: como 
conseguir conciliar a questão da indissolu-
bilidade do  matrimónio,  uma doutrina mi-
lenar, alicerçada na Tradição da Igreja, nos 
pronunciamentos de Papas e santos, e 
nas próprias palavras de Jesus, com esta 
procura da misericórdia e da integração 
de todos. É neste ponto que se geram as 
discórdias, pois o acesso à comunhão im-
plica um estado de graça, sem pecado, 
que não é possível aos recasados, à luz da 
doutrina atual, que defende que qualquer 
relação  fora do  laço sagrado do matrimó-
nio é  adultério e, por conseguinte, um pe-
cado que não acaba, já que as pessoas 
não desistem de estar casadas com essa 
segunda pessoa.
A única forma encontrada de conseguir 
conciliar as coisas, até à data, é a de ques-
tionar a doutrina da indissolubilidade, que, 
apesar das bases fortes, não é um dogma 
de fé. Só assim parece ser possível esta 
integração, com o assumir de que os laços 
do matrimónio não são inquebráveis e 
que, infelizmente, o Homem, com o seu li-
vre arbítrio, pode contrariar a proposta que 
Deus tem para ele. Esta é uma tese que 
iria colocar meio mundo católico em caos, 
principalmente aqueles casais que, estan-
do em situação irregular, aceitaram viver 
como irmãos, em abstinência sexual, por 
sacrifício  perante  o seu casamento falha-
do.
No  entanto, considerar  que a única solu-
ção para a reintegração destes casais é 
sugerir-lhes que vivam como irmãos ou 
abandonem a segunda relação é muito 
pouco, e uma proposta que não faz muito 
sentido a muitas pessoas (nem à própria 
Igreja quando dessa segunda relação já 
surgiram filhos). E, quer queiramos quer 
não, a Igreja não pode fechar-se numa 
única proposta, correndo o risco de ficar 
sozinha a pregar algo que ninguém segue. 
A Igreja existe para os homens, não para 
ficar fechada  em  si mesma, embora tam-
bém não possa mudar tanto que se desvir-
tue. O  desafio está em encontrar o equilí-
brio, que é o que o Papa procura fazer, por 
estes caminhos meio tortuosos, de abrir à 
reflexão e revisão temas que, à partida, 
muitos considerariam fechados.
A questão é pertinente, mas há algo que é 
preciso que todos tenhamos consciência. 
Se  pegarmos no universo de todos os ca-
sais em  situação irregular e os conseguir-

Sobre o mistério do tempo 

Vigie o seu tempo, para que se torne 
um tempo preenchido e abençoado, de 
modo a que,  do seu tempo, saia a bên-
ção  para  si e para os  que lhe são pró-
ximos… Quando  estou  totalmente pre-
sente, estou a ser e, então, sou simples-
mente.  Sinto, então, o mistério da exis-
tência, brota em mim o mistério do tem-
po, que é sempre um tempo sagrado, 
um tempo em que Deus opera em mim 
e me quer tornar são e completo. Faço 
votos para que descubra diariamente 
um espaço  livre no seu mundo orienta-
do para a eficácia e que, nesse tempo 
livre, possa viver o tempo de uma forma 
diferente – como um tempo que Deus 
lhe oferece, como puro presente em 
que nasce  em si aquilo a que verdadei-
ramente se chama  viver, nomeadamen-
te viver completamente no presente, co-
mo um tempo sagrado que se torna cu-
rativo para si, um tempo que lhe permite 
sentir-se completamente  restabelecido, 
como alguém que, a meio do tempo, se 
entrega a este tempo, num espaço em 
que o  tempo  não existe, no grande es-
paço intemporal da eternidade de Deus.

mos sensibilizar para a necessidade de in-
verterem  a sua  situação (o primeiro gran-
de desafio, que uma mentalidade fechada 
como a anterior nunca conseguiu fazer), 
eu arrisco  dizer que 80 a 90%  das situa-
ções irregulares dizem respeito a matrimó-
nios que  não são válidos,  porque, infeliz-
mente, a  preparação remota para o matri-
mónio tem sido escassa e a preparação 
imediata  não  consegue  levar a esse dis-
cernimento, e muitos casais uniram-se 
sem a noção do verdadeiro significado do 
sacramento (para além de outras razões 
que podem  justificar a nulidade do sacra-
mento).  Como tal, serão nulos, sacramen-
tos que nunca aconteceram, e essa decla-
ração resolve a questão nesses casos, tor-
nando as pessoas habilitadas a contraírem 
matrimónio.
Dos  10 a 20% de  matrimónios que falha-
ram e que são válidos, muitos dos casais 
terão  culpas  graves no definhar das rela-
ções e não poderão sequer ser considera-
dos para acesso aos sacramentos, coisa 
que o  processo  de discernimento irá per-
mitir perceber e explicar a esses casais, 
de um modo que eles possam entender e, 
ao mesmo tempo, respeitar (uma mais-va-
lia que este caminho vem trazer).
Destes, restarão 3 a 4% que, no final do 
processo de discernimento, até poderão 
compreender que o mais indicado será o 
que já estava definido (não terem acesso 
aos sacramentos, mas conseguirem viver 
bem com isso), e uma pequena minoria 
que faça o seu caminho até à integração. 
Esta pequena  minoria até poderá comun-
gar fora da sua comunidade, para não ser 
ocasião de escândalo, como já se ia fazen-
do ainda antes do Sínodo da Família em 
ocasiões pontuais, por este ou outro cami-
nho de discernimento, com um ou outro 
pastor ou bispo que o ia permitindo, em 
casos pontuais,  ou na própria  comunida-
de,  consoante  o  discernimento  dos inte-
ressados  e o  caminho  feito pela comuni-
dade.
É que, no final de tudo, e como diz o Papa 
na AL, ninguém se pode substituir à cons-
ciência de cada um, e cabe a cada um 
discernir o  que fazer  e arcar com as con-
sequências disso agora, nesta vida, ou 
mais tarde, quando, perante Deus, avaliar 
aquilo que foi a sua vida e as suas ações. 
À Igreja  cabe  propor, claramente, o cami-
nho. Ao fiel  cabe a  decisão de  aderir ou 
não.

Este  caminho que a Arquidiocese de Bra-
ga está a trilhar pode ter o condão de con-
seguir que pessoas afastadas da Igreja re-
tornem, na procura destes sacramentos, e 
sejam  acolhidos. Mesmo  que  não consi-
gam aceder  aos sacramentos,  terão pas-
sado por um processo de discernimento 
que os  poderá aproximar de novo da Igre-
ja, mesmo sem os sacramentos que tanto 
desejavam, mas que se calhar nunca pen-
saram que não poderiam mesmo ter e 
agora compreendem. E este é um ganho 
enorme que este subsídio pode trazer à 
Igreja de  Braga e,  seguindo  o seu exem-
plo, a outras dioceses do país. Mesmo 
que, no fim,  nenhuma  pessoa seja consi-
derada apta a receber os sacramentos, o 
caminho estará  feito e já  estarão devida-
mente integradas nas comunidades, com 
consciência da sua situação e em paz 
consigo mesmos, o que não acontece 
agora.

zeis, e não tanto pelo que dizeis. Na tradi-
ção cristã,  o testemunho faz parte essen-
cial do anúncio. O testemunho da vida é a 
forma simples e espontânea de irradiar va-
lores, é mesmo a credencial das palavras 
que  dizeis, do ensino  que praticais”. Por-
tanto, a primeira e principal educação tem 
lugar através do testemunho (CEP, Educa-
ção: Direito e dever, n. 14)! O testemunho 
é também a primeira e fundamental forma 
de evangelização. Num tempo como o 
nosso, em que conta tanto a imagem, o 
que a nossa vida mostra, no dia a dia, é a 
primeira mensagem que cada um anuncia 
aos outros. E é com tal autoridade, que até 
os maus da fita lhe obedecem, sem TV 
nem publicidade!


