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opinião

Acerca da Esperança

Carla rodrigues
advogada

Desde crianças que ou-
vimos histórias. E se 
as primeiras nos che-
garam pela voz dos 

nossos pais e avós, as mara-
vilhosas histórias de embalar, 
rapidamente passamos a ser 
nós a escolher as nossas his-
tórias. Desde histórias de en-
cantar, a histórias policiais e 
histórias de terror até chegar-
mos às histórias reais. Algu-
mas são deliciosamente be-
las e outras assustadoramen-
te trágicas. Há histórias reais 
e histórias ficcionais. Há his-
tórias de amor e histórias de 
terror. Há histórias que co-
movem e histórias que re-
voltam. Há histórias que vi-
ram filme e filmes que viram 
história. Há histórias de vida 
e vidas com história. Há his-
tórias e estórias...! Todos nós 
sabemos contar histórias e to-
dos nós já nos sentámos pa-
ra ouvir, para ver ou para ler 
uma história. Neste tempo de 
confinamento, em que vamos 
oscilando entre a esperança e 

o desânimo, entre o sorriso 
e a lágrima, entre o medo e 
o destemor, imbuídos do es-
pírito pascal, sentindo que a 
Paixão lateja no peito e que a 
dor da Cruz suporta o peso da 
nossa (des)humanidade, dedi-
quemos tempo às histórias e, 
especialmente, às que nos fa-
lam do que precisamos ouvir 
e do que precisamos, sobretu-
do, acreditar: esperança! Para 
quem gosta de filmes, “Mila-
gre na cela 7”, da Netflix, fa-
la-nos de corações puros, da 
entreajuda, da solidariedade 
genuína, do amor sem fim, 
da luta pela verdade, da ami-
zade, da esperança, mas tam-
bém da maldade humana, da 
corrupção do poder e de uma 
sentença de morte injusta. É 
um filme, acusado por alguns 
de “manipulação sentimen-
tal”, que emociona, e muito, 
de tão puro que é. É segura-
mente um filme para ver em 
família, todos enroscados no 
sofá, sem balde de pipocas e 
para chorar (se forem lame-
chas como eu quando se trata 
de filmes, claro).   

E é de esperança que nos 
fala também a nossa bela ci-
dade, Braga, com o arco-íris 
gigante a iluminar, desde o 
monte do picoto, toda a cida-
de, todas as casas, da mais rica 
à mais pobre, cobrindo a noi-
te mais negra com esperança 
e fé. É como se pincelasse os 
céus com um grito de união, 
com a força de quem não se 
rende, de quem luta até ao 
fim. É como se nos segredas-

se: calma, eu estou aqui, va-
mos ficar bem (quer se acre-
dite ou não no final feliz des-
ta história). Gestos que se vão 
repetindo em diversas cidades 
e em diversos países. E é tam-
bém de esperança que se fa-
la quando lemos notícias de 
novos espaços para alojar as 
pessoas que vivem em situa-
ção de sem abrigo. É de espe-
rança que se fala quando par-
tilhamos a nossa comida com 
quem tem fome. É de espe-
rança que se fala quando re-
cebemos uma mensagem pa-
ra saber como estamos e se 
precisamos de alguma coi-
sa. É de esperança que se fa-
la quando passamos horas 
ao telefone com quem sabe-
mos estar só. É de esperan-
ça que se fala quando chora-
mos a dor de quem está a so-
frer mais do que nós. E é de 
esperança que nos fala a car-
ta enviada aos nossos jovens, 
pelo Cardeal José Tolentino 
de Mendonça, no coração da 
Páscoa, que termina dizendo, 
“por favor, queridos jovens, 
não deixem o vosso coração 
prisioneiro do confinamen-
to. Esta não é uma hora para 
tornar o coração pequenino, 
mas para fazê-lo crescer. Este 
não é o momento para desis-
tir de sonhar, mas é sim uma 
estação para os grandes so-
nhos. Este não é o tempo para 
deixar mirrar as nossas visões: 
este é o tempo para olhar os 
lírios do campo. O segredo da 
vida é este: amar. E o segredo 
do amor é só um: servir”. 

Breves

Papa reza pelos idosos nos 
lares, com “medo de morrer 
sozinhos”
O Papa recordou esta quarta-feira os idosos que 
se encontram isolados ou em lares, enfrentan-
do a pandemia do novo coronavírus com medo de 
“morrer sozinhos”.
“Eles sentem esta pandemia como algo agressivo, 
para eles. São as nossas raízes, a nossa história, 
deram-nos a fé, a tradição, o sentido de pertença a 
uma pátria. Rezemos por eles, a fim de que o Se-
nhor esteja próximo deles neste momento”, ape-
lou, antes da missa a que presidiu na capela da Ca-
sa de Santa Marta.
Já na biblioteca do Palácio Apostólico do Vatica-
no, Francisco presidiu à audiência geral, na qual 
apontou à festa da Divina Misericórdia, que a 
Igreja Católica assinala este domingo.
A reflexão semanal centrou-se na bem-aventu-
rança da paz e dos que a constroem, sublinhando 
que “a paz que vem do Senhor é a que faz um só, 
de dois povos, a paz que elimina a inimizade e re-
concilia, com o sangue da sua cruz”.

Papa francisco

14 DE ABRIL · A ressurreição de Jesus 
nos diz que a última palavra não cabe 
à morte, mas à vida. Se Cristo ressus-
citou, é possível olhar com confiança 
para cada evento da nossa existência, 
mesmo para aqueles mais difíceis e re-
pletos de angústia e de incerteza.

D. Jorge Ortiga

15 DE ABRIL · Nos momentos mais difí-
ceis e tristes da nossa vida Jesus vem 
ao nosso encontro e encoraja-nos, aju-
dando-nos a ler os acontecimentos à 
luz da Palavra de Deus, segundo a ló-
gica de Deus.
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[Igreja Viva] Um mês após o 
início desta crise de saúde pú-
blica provocada pelo novo co-
ronavírus, qual é o panorama 
nas empresas?
[Fátima Amorim] Passado 
que está o primeiro mês so-
bre a crise pandémica, o pa-
norama nas empresas é de 
muita apreensão, consterna-
ção e preocupação com o fu-
turo e com os efeitos ainda 
incomensuráveis dos danos 
directos, indirectos e colate-
rais na economia e na socie-
dade. Todos os dias são co-
nhecidas novas medidas de 
apoio, nova legislação e, so-

Pouco mais de um mês depois do início da crise de saúde pública 
provocada pelo novo coronavírus, e ainda sem um fim certo à vista, 
já se começa a pensar no futuro. O Igreja viva entrevistou fátima 
amorim, responsável do núcleo de braga da associação cristã de 
empresários e gestores, para perceber como é que as empresas 
poderão chegar ao outro lado desta crise.

ENTREVISTA

“O RESSURGIMENTO DA ECONOMIA 
TERÁ QUE SER NUM NOVO 
PARADIGMA”
JOÃO PEDRO QUESADO (TEXTO)

bretudo, maior é a conscien-
cialização do problema, dos 
impactos negativos para as 
empresas – das micro entida-
des às grandes empresas – na 
continuidade das suas opera-
ções, na dificuldade da ma-
nutenção dos postos de tra-
balho, no cumprimento das 
suas obrigações. Mas muito 
especialmente a preocupação 
com as famílias, o último re-
duto onde todos os efeitos se 
farão sentir, ao nível mate-
rial e da sua subsistência mas, 
muito especialmente, ao nível 
emocional. Os empresários 
estão de forma generalizada 

preocupados e até desorien-
tados. Nunca antes foi vivida 
uma situação com tamanha 
inesperabilidade e gravida-
de, com efeitos tão imediatos 
e brutais. Nenhum manual de 
economia ou teoria económi-
ca previu esta situação, nem o 
modelo a utilizar na mitiga-
ção ou salvaguarda de tão gra-
ves consequências.

[Igreja Viva] Como é que os 
empresários e gestores estão a 
lidar com este desafio?
[Fátima Amorim] Empresá-
rios e gestores, são acima de 
tudo seres humanos, lidan-

do com a situação de variadas 
formas. Existem os que estão 
a tentar inteirar-se da com-
plexidade das situações, ser 
racionais do ponto de vista 
económico e pessoal, tentan-
do não tomar decisões pre-
cipitadas, por instinto ou por 
medo. Reunindo o máximo 
de informação, ponderan-
do todas as variáveis em cau-
sa – as que poderão controlar 
e as exógenas – procurando o 
apoio de parceiros especiali-
zados na matéria ou em ma-
térias semelhantes, fazendo 
orçamentos económicos e de 
tesouraria a curto e a médio 
prazo. Já não pensam só em 
2020, já procuram prever o 
2021. Outros há que, não pos-
suindo as condições econó-
micas, logísticas e até pessoais 
para essa ponderação, se en-
contram mais vulneráveis, sós 
e desorientados. É especial-
mente nesta franja que en-

tidades públicas, de respon-
sabilidade social ou associa-
ções como a ACEGE devem 
intervir mais assertivamen-
te e com maior proximida-
de, não esquecendo que o te-
cido empresarial português é 
maioritariamente constituído 
por PMEs [Pequenas e Médias 
Empresas]. E é nesta matéria 
que existem já bons exem-
plos. Na ACEGE tomamos vá-
rias iniciativas: um conjunto 
de sessões online, com apre-
sentação de boas práticas em-
presarias, testemunhos pes-
soais e reposição das melho-
res conferências realizadas na 
associação, que pretende ser 
um espaço de partilha e de-
safio ao longo deste período 
de crise. Existe também a pla-
taforma online lançada pelo 
Município de Braga, Invest-
Braga e parceiros especiali-
zados, o PACOTE – Progra-
ma de Apoio e Outro Tipo de 
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Empresas –, de apoio e escla-
recimento de dúvidas a todas 
as empresas do distrito. Mas 
este é um desafio que só po-
derá ser ultrapassado posi-
tivamente se conseguirmos 
unir esforços e desenvolver-
mos um verdadeiro espirito 
duradouro de solidariedade 
e partilha: partilha de infor-
mação credível e real, partilha 
dos apoios e medidas, partilha 
dos danos e das consequên-
cias. É necessário que empre-
sários e as famílias, os colabo-
radores e os gestores, o Esta-
do e sociedade tenham um 
foco claro e objectivo: o bem 
comum. A consciência de que 
o todo vale mais do que a so-
ma das partes, colocar o bem 
comum acima dos interesses 
individuais, redutores e de 
muito curto prazo – enquan-
to pessoas e enquanto empre-
sas. As empresas só sobrevi-
vem em contextos necessaria-
mente alargados de parceiros 
e concorrentes, em rede com 
os seus stakeholders – clientes, 
fornecedores, Estado, colabo-
radores, bancos, entre outros 
– e shareholders – sócios, ac-
cionistas, detentores do capi-
tal – e só todos alinhados em 
torno de objectivos comuns 
de preservação da sua conti-
nuidade e operacionalidade, 
manutenção dos postos de 
trabalho, redistribuição equi-
tativa das medidas de apoio 
e das responsabilidades eco-
nómicas e sociais, consegui-
remos aguentar os próximos 
tempos, que serão difíceis e 
longos, e preparar a retoma 
da economia, da saúde, das 
familias e da sociedade em 
geral.

[Igreja Viva] O que deve 
orientar as decisões das em-
presas para ser possível “cons-
truir esperança na crise”, co-
mo disse a direcção nacional 
da ACEGE ainda em Março?
[Fátima Amorim] Os princí-
pios orientadores das decisões 
construtoras de esperança na 
crise, comungando dos valo-
res e missão defendidos pe-
la ACEGE, são os da Doutrina 
Social da Igreja: tendo sem-
pre por base a dignidade da 
pessoa humana, todos temos 
igual dignidade, pois todos 
somos imagem e semelhança 
de Deus. Temos o princípio 
do bem comum, que estabe-
lece que deve haver na socie-
dade condições para que to-
das as pessoas se desenvolvam 
integralmente e de forma ple-
na, por meio das suas habili-
dades e talentos. Temos tam-
bém o princípio de subsidia-
riedade, que estabelece que 

uma instância superior só po-
de interferir na inferior quan-
do esta não for capaz de re-
solver um problema por con-
ta própria. Temos também o 
princípio do Destino Univer-
sal dos Bens, que determina 
que devemos proporcionar o 
melhor uso das coisas mate-
riais segundo a intenção com 
a qual elas foram feitas. Te-
mos de administrar com jus-
tiça, solidariedade e discer-
nimento todos os bens, prin-
cipalmente os bens próprios, 
atendendo às necessidades 
das pessoas, que, para nós, 
cristãos, são filhas de Deus e 
nossas irmãs, o verdadeiro 
alicerce da sua dignidade, a 
respeitar sempre. “Deus des-
tinou a terra para uso de to-
dos os homens e povos, de tal 
modo que os bens criados de-
vem chegar equitativamente a 
todos, segundo a regra da jus-
tiça, inseparável da caridade”, 
afirma a constituição conci-
liar Gaudium et Spes. A pessoa 
humana não se realiza sem os 
bens materiais que respon-
dem às suas necessidades pri-
márias, condição básicas da 
sua existência, indispensáveis 
para se alimentar e crescer, 
comunicar, associar e atingir 
as metas a que é chamada. O 
Destino Universal dos Bens da 
Terra está na base do direito 
natural ao uso dos mesmos. É 
um princípio basilar de toda 
a ordem ético-social e de to-
da a doutrina social cristã. No 
princípio da participação ve-
mos reconhecida a autonomia 
do indivíduo para participar 
nas organizações de acções 
colectivas que a todos bene-
ficiam. Estas acções colectivas 
possuem o intuito de resolver 
questões menores, deixan-
do as maiores e mais urgen-
tes para outros sectores com-
petentes. Já o princípio da so-
lidariedade mostra que existe 
uma responsabilidade social 
dos indivíduos uns para com 
os outros. Também encontra-
mos estes princípios orienta-
dores na Economia de Fran-
cisco: a criação de um mode-
lo económico “diferente, que 
permita às pessoas viver e não 
matar, incluir e não excluir, 
humanizar e não desumani-
zar, cuidar da criação e não 
depredar”, que gere um “pac-
to” para mudar o modelo da 
economia actual. E depois te-
mos o amor como critério de 
gestão. O amor é o mais po-
deroso critério racional de li-
derança de uma organização. 
Permite decidir sem gran-
de esforço. O amor é sério e 
honesto, o amor  é responsá-
vel diante dos riscos, o amor 

é sensível com os mais fra-
cos. O amor procura a com-
petência para poder servir. 
O amor tem os outros no cen-
tro das suas preocupações. O 
amor não é ganancioso, nem 
árido de valores, nem obses-
sivo com o lucro pessoal. O 
amor é ansioso por dar frutos 
e multiplicar. Por isso, a men-
sagem central da ACEGE é di-
recta: adotemos o princípio 
do amor ao próximo como 
critério de gestão empresarial. 
Parece absurdo, inaplicável, 
místico ou ridículo. Mas não 
é: significa tratar os outros co-
mo gostaríamos de ser trata-
dos se estivéssemos no lugar 
deles. Nenhum critério  pode 
ser mais pragmático ou ope-
racional. Ao tomarmos deci-
sões, coloquemo-nos sempre 
no lugar do nosso colabora-
dor, do nosso fornecedor, do 
nosso cliente, do nosso accio-

nista, da comunidade que nos 
envolve e sofre, dos que hão-
-de vir e esperam receber de 
nós um mundo vivível. No lu-
gar deles, que esperaria eu de 
mim? Nunca é demais relem-
brar que, para a comunidade 
de empresários e gestores que 
nos acompanham, a verdadei-
ra e única missão da ACEGE é 
a de “inspirar líderes a mobi-
lizar a comunidade para viver 
o amor e a verdade no mun-
do económico e empresarial”. 
O empresário, líder e gestor 
cristão é generoso e humilde, 
com espírito de serviço e ina-
balável na fé, na esperança e 
no amor. Não são utopias, são 
vantagens competitivas que 
nos tornam mais fortes, que 
nos tornam em líderes fran-
cos, transparentes, determi-
nados, resilientes e assertivos. 
Normalmente possuidores 
de uma comunicação directa 

e honesta, respeitadores de e 
por cada uma das funções de-
sempenhadas pelos seus co-
laboradores, mas muito es-
pecialmente  por cada um 
dos seres humanos que com-
põem a sua família empre-
sarial e pessoal. “Construir a 
esperança na crise” é aceitar-
mos e desempenharmos esta 
nobre e divina vocação de lí-
der empresarial, acreditar in-
condicionalmente que é Deus 
Pai, seu Filho Jesus Cristo e o 
Espirito Santo que nos ilumi-
nam e nos guiam. Nós só te-
mos que estar alerta, dispo-
níveis e submissos, colocan-
do os nossos talentos e dons a 
render, sem preguiças, egoís-
mos e orgulhos, ao serviço do 
próximo. Somos chamados a 
sermos um instrumento ao 
Seu serviço. Acreditarmos que 
os dons do Espirito Santo se 
materializarão em nós na me-
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É necessário acabar com 
a cultura de gestão do ego 
individual, relembrarmos 
a consciência da 
finitude e da igualdade 
do ser humano, 
independentemente da 
raça, género, condição 
social ou económica 
porque, aos olhos de 
Deus, somos todos iguais. 
Somos teus Seus filhos.

dida em que a eles nos abrir-
mos. E, então, seremos capa-
zes de nos reerguer, reinven-
tar e viver um futuro com um 
paradigma diferente, mais li-
berto da tirania dos bens ma-
teriais, do consumo desen-
freado, da utilização irracio-
nal e cruel da natureza. En-
fim, com mais e maior amor 
ao próximo.

[Igreja Viva] Os apoios pú-
blicos anunciados até agora 
são suficientes para ajudar as 
empresas?
[Fátima Amorim] Na minha 
opinião, os apoios anuncia-
dos até agora vão revelar-se, 
a muito curto prazo, insufi-
cientes, até porque se baseiam 
em diferimentos, atrasos ou 
prorrogações de prazos no 
pagamento e cumprimen-
to de créditos e responsabi-
lidades perante o Estado, pe-
rante a banca, senhorios, etc. 
É o “empurrar com a barri-
ga” e com efeitos que pode-
rão ser perniciosos para a te-
souraria das empresas. Penso 
que estas medidas poderiam 
ser repensads para a possibili-
dade de conversão dos apoios 

em “ajudas a fundo perdido”, 
no todo ou em partes subs-
tanciais e mediante o cum-
primento de algumas con-
dições económicas e sociais, 
desde o cumprimento de rá-
cios económicos e financeiros 
à manutenção dos postos de 
trabalho, o fomento de me-
didas de equilíbrio entre tra-
balho e família, pagamentos 
pontuais e atempados a for-
necedores, medidas de pro-
tecção do ambiente, entre ou-
tras. Os governos nacionais e 
dos parceiros europeus deve-
riam considerar a hipótese de, 
ao invés de “financiar a fun-
do perdido” os desemprega-
dos, através de subsídios de 
desemprego, “transferir” esse 
apoio para as empresas e, as-
sim, aumentar a própria ar-
recadação de receitas fiscais, 
quer em sede de impostos di-
rectos e indirectos, quer em 
sede de contribuições e quo-
tizações para a Segurança So-
cial. Estas medidas, no entan-
to, deverão ser fiscalizadas de 
forma muito assertiva e tem-
pestiva, evitando assim abu-
sos ou a propensão para even-
tuais fraudes na sua utilização 
ou até apropriação indevi-
da. Fiscalizações por entida-
des independentes e perma-
nentes, quer do próprio Re-
lato Financeiro e Contabilís-
tico, quer da manutenção dos 
postos de trabalho, da correc-
ta aplicação e utilização dos 
apoios, no cumprimento de 
todas as condições que pode-
riam tornar em não-reembol-
sável (como prémio de reali-
zação), no todo ou em parte, 
os montantes auferidos a títu-
lo excepcional.

[Igreja Viva] O regresso à 
normalidade ainda não tem 
data e será, tudo o indica, bas-
tante gradual. Vai ser possível 
continuar a “construir espe-
rança na crise” por um perío-
do de tempo tão indefinido?
[Fátima Amorim] O regresso 
à normalidade será provavel-
mente mais lento e doloroso 
do que todos desejaríamos, de 
forma muito gradual, por eta-
pas, sectores de actividade e 
tipos de população. Devemos 
também estar preparados pa-
ra novas vagas de pandemia.
Mas os empresários sabem, 
melhor do que ninguém, que 
os investimentos empresariais 
não são de retorno imediato 
ou instantâneo e temos que 
ver esta pausa como um in-
vestimento estrutural, de for-
mação, capacitação e altera-
ção dos modelos produtivos. 
Teremos, assim, que ser resi-
lientes e reaprender a viver de 

forma mais serena e tranqui-
la, menos sôfrega. Com este 
confinamento, todos apreen-
deremos que é possível e 
aconselhável viver de maneira 
mais frugal, menos acelerada, 
e voltar a pensar e a reflectir 
verdadeiramente nas grandes 
questões humanas, sociais, 
económicas e políticas. Te-
mos de olhar para e respeitar 
a natureza, responsabilizar-
mo-nos pelos nossos filhos e 
netos, assim como pelo mun-
do que lhes vamos deixar. Te-
mos que repensar o conceito 
de família, a pedra basilar de 
toda a sociedade.  Temos que 
dar valor às coisas simples, ao 
que não tem valor pecuniá-
rio mensurável, à proximida-
de, aos afectos verdadeiros, 
ao espírito de comunidade e 
ao bem comum! É necessário 
acabar com a cultura de ges-
tão do ego individual, relem-
brarmos a consciência da fi-
nitude e da igualdade do ser 
humano, independentemen-
te da raça, género, condição 
social ou económica, porque, 
aos olhos de Deus, somos to-
dos iguais. Somos todos Seus 
filhos. Somos irmãos e não 
adversários. E muito menos 
podemos ser inimigos. E aqui 
lanço um apelo ao poder pú-
blico, às instituições,  às famí-
lias, à sociedade em geral, um 
apelo sentido e em forma de 
homenagem: Cuidemos dos 
mais velhos, dos que já de-
ram tudo por nós, dos nos-
sos idosos, nossos pais e nos-
sos avós, e a quem será mui-
to mais difícil ter esperan-
ça num futuro, que se calhar 
já sentem não ter. Os nossos 
mais velhos são a nossa his-
tória, a nossa cultura, a nos-
sa família e aconchego. Não 
os deixemos sós, muitas vezes 
em corredores de morte e so-
lidão e acima de tudo em to-
tal abnegação e submissão. É 
nossa obrigação vivenciar jun-
to dos mais novos, deixar-lhes 
esse legado de exemplo de 
protecção, zelo e afecto para 
com todos, mas muito espe-
cialmente para com os mais 
frágeis e que tudo deram por 
nós! O ressurgimento da eco-
nomia terá que ser necessa-
riamente num novo paradig-
ma. Não vai ser fácil, mas não 
vamos começar dando ênfa-
se ao negativo ou pensando 
que é impossível vencer. Po-
deremos, até, ter que começar 
do zero, mas vai valer a pena. 
Unidos e iguais, venceremos 
estas e outras adversidades, 
ficaremos mais fortes e mais 
preparados, iremos com toda 
a certeza assistir a grandes de-
senvolvimentos e inovações.
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Actos 2, 14.22-33 
Leitura dos Actos dos Apóstolos  
No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, com 
os onze Apóstolos, ergueu a voz e falou ao 
povo: “Homens da Judeia e vós todos que 
habitais em Jerusalém, compreendei o que 
está a acontecer e ouvi as minhas palavras: 
Jesus de Nazaré foi um homem acreditado 
por Deus junto de vós com milagres, 
prodígios e sinais, que Deus realizou no 
meio de vós, por seu intermédio, como 
sabeis. Depois de entregue, segundo o 
desígnio imutável e a previsão de Deus, 
vós destes-Lhe a morte, cravando-O na 
cruz pela mão de gente perversa. Mas 
Deus ressuscitou-O, livrando-O dos laços 
da morte, porque não era possível que 
Ele ficasse sob o seu domínio. Diz David 
a seu respeito: ‘O Senhor está sempre na 
minha presença, com Ele a meu lado não 
vacilarei. Por isso o meu coração se alegra 
e a minha alma exulta e até o meu corpo 
descansa tranquilo. Vós não abandonareis 
a minha alma na mansão dos mortos, nem 
deixareis o vosso Santo sofrer a corrupção. 
Destes-me a conhecer os caminhos da 
vida, a alegria plena em vossa presença’. 
Irmãos, seja-me permitido falar-vos com 
toda a liberdade: o patriarca David morreu 
e foi sepultado e o seu túmulo encontra-
se ainda hoje entre nós. Mas, como era 
profeta e sabia que Deus lhe prometera 
sob juramento que um descendente do 
seu sangue havia de sentar-se no seu 
trono, viu e proclamou antecipadamente 
a ressurreição de Cristo, dizendo que Ele 
não O abandonou na mansão dos mortos, 
nem a sua carne conheceu a corrupção. Foi 
este Jesus que Deus ressuscitou e disso 

“Abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-n’O”

itinerário

estes dias”. E Ele perguntou: “Que foi?”. 
Responderam-Lhe: “O que se refere 
a Jesus de Nazaré, profeta poderoso 
em obras e palavras diante de Deus e 
de todo o povo; e como os príncipes 
dos sacerdotes e os nossos chefes O 
entregaram para ser condenado à morte 
e crucificado. Nós esperávamos que 
fosse Ele quem havia de libertar Israel. 
Mas, afinal, é já o terceiro dia depois 
que isto aconteceu. É verdade que 
algumas mulheres do nosso grupo nos 
sobressaltaram: foram de madrugada 
ao sepulcro, não encontraram o corpo 
de Jesus e vieram dizer que lhes tinham 
aparecido uns Anjos a anunciar que Ele 
estava vivo. Alguns dos nossos foram 
ao sepulcro e encontraram tudo como 
as mulheres tinham dito. Mas a Ele 
não O viram”. Então Jesus disse-lhes: 
“Homens sem inteligência e lentos de 
espírito para acreditar em tudo o que os 
profetas anunciaram! Não tinha o Messias 
de sofrer tudo isso para entrar na sua 
glória?”. Depois, começando por Moisés 
e passando pelos Profetas, explicou-lhes 
em todas as Escrituras o que Lhe dizia 
respeito. Ao chegarem perto da povoação 
para onde iam, Jesus fez menção de ir 
para diante. Mas eles convenceram-n’O 
a ficar, dizendo: “Ficai connosco, porque 
o dia está a terminar e vem caindo a 
noite”. Jesus entrou e ficou com eles. E 
quando Se pôs à mesa, tomou o pão, 
recitou a bênção, partiu-o e entregou-
lho. Nesse momento abriram-se-lhes 
os olhos e reconheceram-n’O. Mas Ele 
desapareceu da sua presença. Disseram 
então um para o outro: “Não ardia cá 
dentro o nosso coração, quando Ele nos 
falava pelo caminho e nos explicava as 
Escrituras?”. Partiram imediatamente 
de regresso a Jerusalém e encontraram 
reunidos os Onze e os que estavam com 
eles, que diziam: “Na verdade, o Senhor 
ressuscitou e apareceu a Simão”. E eles 

todos nós somos testemunhas. Tendo sido 
exaltado pelo poder de Deus, recebeu do 
Pai a promessa do Espírito Santo, que Ele 
derramou, como vedes e ouvis”. 
    
Salmo responsorial
Salmo 15 (16), 1-2a.5.7-8.9-10.11
Refrão: Mostrai-me, Senhor, o caminho 
da vida.

LEITURA II 1 Pedro 1, 17-21
Leitura da Primeira Epístola 
de São Pedro
Caríssimos: Se invocais como Pai Aquele 
que, sem acepção de pessoas, julga cada 
um segundo as suas obras, vivei com 
temor, durante o tempo de exílio neste 
mundo. Lembrai-vos que não foi por coisas 
corruptíveis, como prata e oiro, que fostes 
resgatados da vã maneira de viver, herdada 
dos vossos pais, mas pelo sangue precioso 
de Cristo, Cordeiro sem defeito e sem 
mancha, predestinado antes da criação do 
mundo e manifestado nos últimos tempos 
por vossa causa. Por Ele acreditais em 
Deus, que O ressuscitou dos mortos e Lhe 
deu a glória, para que a vossa fé e a vossa 
esperança estejam em Deus.    
    
EVANGELHO Lc 24, 13-35
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas
Dois dos discípulos de Jesus iam a 
caminho duma povoação chamada 
Emaús, que ficava a duas léguas de 
Jerusalém. Conversavam entre si sobre 
tudo o que tinha sucedido. Enquanto 
falavam e discutiam, Jesus aproximou-Se 
deles e pôs-Se com eles a caminho. Mas 
os seus olhos estavam impedidos de O 
reconhecerem. Ele perguntou-lhes: “Que 
palavras são essas que trocais entre vós 
pelo caminho?”. Pararam, com ar muito 
triste, e um deles, chamado Cléofas, 
respondeu: “Tu és o único habitante de 
Jerusalém a ignorar o que lá se passou 

contaram o que tinha acontecido no 
caminho e como O tinham reconhecido 
ao partir o pão. 

REFLEXÃO
O desânimo e a tristeza podem dar 
lugar ao entusiasmo e à alegria? Sim, 
mas não temos uma solução mágica. O 
testemunho do cristão é estar mergulhado 
nas dificuldades da vida quotidiana com 
“renovada juventude da alma” (cf. oração 
colecta).

“Abriram-se-lhes os olhos”
Pensemos num encontro em que 
alguém toma a iniciativa de partilhar 
uma experiência impactante. Enquanto 
escutamos, relembramos algo já vivido: 
‘isso também já me aconteceu a mim!’ Não 
foi o mesmo, à mesma hora e lugar, mas a 
semelhança que estabelece a conexão é o 
efeito que perdura em nós.
O evangelista Lucas conta a experiência 
de dois discípulos a caminho de Emaús, 
de maneira que cada um de nós também 
possa exclamar: ‘isso também já me 
aconteceu a mim’ (ou, pelo menos, desejar 
de que aconteça muito em breve!).
Caminham tristes e desanimados, 
sentimentos que embaraçam a capacidade 
de visão. Até do ponto de vista físico, o 
desânimo pode provocar visão turva e 
fadiga ocular.
A tristeza e o desânimo impede-os de 
reconhecer o companheiro de viagem. 
Não vêem porque estão ofuscado pelos 
sentimentos, sem disponibilidade para 
conectar os acontecimentos mais recentes, 
a morte de Jesus Cristo, com os que lhes 
podiam dar pleno significado, a promessa 
messiânica que perpassa a história bíblica. 
Quando se permitem libertar do “ar muito 
triste”, chega o impacto: “abriram-se-lhes 
os olhos e reconheceram-n’O”.

III Domingo páscoa

Junto ao relógio coloca-se um pão que nos ajudará a estar 
com o Ressuscitado.
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“Abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-n’O”

A janela da novidade
Hoje, leitores/ouvintes, sabemos a 
identidade daquele companheiro de 
viagem. Contudo, se colocados na 
pele dos discípulos, talvez estejamos 
em idêntica situação: ‘escondidos’ em 
casa, porventura desanimados e “com 
ar muito triste”. ‘Nós esperávamos que 
Deus nos libertasse desta pandemia… 
Mas afinal já morreu tanta gente, 
há tantos infectados e gravemente 
doentes’…
Não é Ele que está ausente. Nós, actuais 
discípulos, é que, obstruídos pelos 
sentimentos, ficamos impedidos O de 
reconhecer.
A fé permite vencer a dureza do 
coração. Quando abrimos a janela da 
novidade trazida pelo Ressuscitado, 
somos insuflados de um ar muito alegre 
que abre os olhos por dentro para 
reconhecer o companheiro de viagem.
Como naquele dia em direcção a 
Emaús, não dá uma receita: ‘faz isto e 
desaparece o problema’. Não faz magia, 
mas pedagogia: ajuda a compreender 
que nenhuma experiência humana está 
excluída do coração de Deus.

Nunca sozinhos
Sabemos que o ‘essencial’ só se percebe 
com o coração, esse ‘órgão’ espiritual 
que nos põe em marcha rumo ao Amor. 
Nunca sozinhos! Há momentos em que 
preferimos a lamentação e o desânimo. 
Escolhemos o medo e a tristeza. Deixa 
que o Espírito Santo incendeie o teu 
coração! O Ressuscitado quer ser 
companheiro nos caminhos da vida. 
“No meio deste isolamento que nos faz 
padecer a limitação de afectos e encontros 
e experimentar a falta de tantas coisas, 
ouçamos mais uma vez o anúncio que 
nos salva: Ele ressuscitou e vive ao nosso 
lado” (Papa Francisco). Ele faz passar 
da incompreensão ao entendimento, 
da dúvida à fé, da tristeza à alegria, do 
desânimo ao entusiasmo, da fuga à missão.

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

Semear esperança
Acólitos
Sobre o altar está o precioso Sangue de 
Cristo, Cordeiro sem defeito nem mancha. 

Esse é o preço do nosso resgate, um preço 
que toda a prata e todo o ouro do mundo 
não chegariam para pagar. No meu serviço 
do altar, mostro esse temor reverente a 
Deus que me afasta das maneiras vãs de 
viver?

Leitores
Ouvir Jesus explicar as Escrituras inflama 
os corações dos discípulos. Jesus torna-
se assim modelo de todos aqueles que 
estão ao serviço da Sagrada Escritura, em 
particular dos leitores. Será que a minha 
proclamação da Palavra é inflamada e 
inflama os que a ouvem pela minha boca?

Ministros Extraordinários 
da Comunhão
Os discípulos reconheceram o Senhor 
Jesus ao partir do Pão. Antes de lhes 
entregar o Pão partido, Jesus tinha recitado 
a bênção. A fração do Pão de Jesus deve ter 
sido um gesto tão intensamente vivido por 
Ele que os discípulos depois o usaram para 
nomear a própria Eucaristia. Quando levo 
a Eucaristia aos doentes tenho consciência 
da importância dos gestos e das orações 
que se recitam?

Celebrar com esperança
Saudação inicial 
Na introdução à celebração, pode usar-
-se o seguinte texto como admonição, 
seguindo-se a colocação do símbolo ao pé 
do relógio: pão.
O pão é o alimento do nosso dia-a-
dia. A abundância de pão (alimento) 
é sinal da abundância de vida. Jesus 
Cristo apresenta-se como pão da vida 
(cf. Jo 6,35) e é ao partir do pão que os 
discípulos de Emaús reconhecem Cristo 
Ressuscitado. Na missa, constantemente 
o pão eucarístico se parte e reparte para 
nos continuar a alimentar com a vida 
divina que o Ressuscitado nos veio dar. 
«A partilha do mesmo Pão significa 
que devemos partilhar com os outros 
tudo o que nos é possível partilhar (...). 
É exigência de uma fraternidade que se 
trata de construir arregaçando as mangas, 
cada um segundo a sua vocação e 
possibilidades» (François Varillon).

Sugestão de cânticos
— Entrada: Aclamai o Senhor terra inteira – J. Santos
— Glória: Glória a Deus nas alturas – F. Santos
— Apresentação dos dons: O hino da alegria – M. Faria
— Comunhão: Os discípulos conheceram – C. Silva
— Final: Vencida foi a morte – J. S. Bach

Eucologia
Orações presidenciais: Orações 
presidenciais próprias do III Domingo da 
Páscoa (Missal Romano, 342)
Prefácio e Oração Eucarística: Oração 
Eucarística V/A com prefácio próprio  
(Missal Romano, 1159ss)

Viver na esperança
Somos chamados a ser pão para os outros, a 
alimentar os outros com o pão do amor que brota do 
coração do Ressuscitado. O que posso partilhar esta 
semana? O meu tempo, o meu dinheiro, os meus 
alimentos...?

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
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Andrea Tornielli conversa com 
Julián Carrón, presbítero espanhol 
e presidente do Movimento 
Comunhão e Libertação, sobre o 
desafio de encontrar Deus num 
mundo cada vez mais fragmentado. 
Com esta obra, ao ritmo de 
entrevista, é possível ler a história 
do Movimento Comunhão e 
Libertação, mas também mergulhar 
no início do Cristianismo, nos 
evangelhos e em Jesus Cristo.

Onde está Deus? A fé 
cristã na época da 
grande incerteza  

Julián Carrón

13,9€

D. Tolentino Mendonça escreve carta aos jovens portugueses 
inscritos na peregrinação de entrega dos símbolos da jmj

O Cardeal Tolentino Mendonça es-
creveu uma carta a todos os jovens 
portugueses que se inscreveram na 
peregrinação de entrega dos sím-
bolos da Jornada Mundial da Ju-
ventude (JMJ). A missiva tem como 
tema “Jovem, Eu te digo, levanta-
-te”, o mesmo mote escolhido pelo 
Papa Francisco para a Mensagem 
para a Jornada Mundial da Juventu-
de 2020.
"Sabemos como, neste curto espaço 
de tempo, as condições do mundo 
se alteraram por causa da pande-
mia, mas os cristãos não desarmam, 
e muito menos os cristãos jovens. 
A nova data do vosso encontro com 
o Santo Padre já está prevista para 
o próximo mês de Novembro. Será 
uma festa belíssima", começou por 
escrever, a propósito do adiamento 
da celebração em que o Papa Fran-
cisco iria entregar a cruz das JMJ.
D. Tolentino revelou ainda ter sido 
desafiado por D. Américo Aguiar a 

escrever a carta pelo Dia de Pás-
coa de forma a resumir a mensagem 
que iria apreser na catequese do 
primeiro sábado de Abril, em Roma. 
O Cardeal pediu aos jovens que se 
deixem surpreender por Jesus e su-
blinhou que "Jesus tem estilo".
"O que é ter estilo? É ter atitude; é 
distinguir-se por uma maneira par-
ticular e pessoal de se expressar; é 
assumir uma forma de ser. Lendo 
os Evangelhos, depressa nos aper-
cebemos que Jesus tem um estilo", 
referiu.
O Cardeal insistiu ainda no aprofun-
damento das relações, socorrendo-
-se de acções frequentemente des-
critas nos Evangelhos e expressas 
através de verbos como "tocar" ou 
"avizinhar-se". D. Tolentino explicou 
ainda que esta é uma Páscoa que irá 
ser sempre recordada, nem sempre 
pelas melhores razões, mas que não 
pode, precisamente, ficar na memó-
ria apenas por esses atropelos.

Viver a páscoa

Eucaristias
Acompanhe, todos os dias, no Facebook e YouTube 
da Arquidiocese de Braga, a celebração da Santa Mis-
sa a partir do Paço Arquiepiscopal:
Segunda a Sábado – 18 horas
Domingo– 11 horas

Pode também acompanhar 
a eucaristia pelo canal Canção Nova:
Domingo: 15h
Segunda-feira: 07h e 15h00
Terça-feira: 07h
Quarta-feira: 07h e 20h00
Quinta-feira: 07h e 15h00
Sexta-feira: 07h
Sábado: 07h

Recitação do Terço
De Segunda a Sexta – Das 18h30 às 19h, em directo 
da Capelinha das Aparições, no Santuário de Fátima, 
a Rádio Renascença transmite a recitação do Rosário.

Oração
Há várias opções para ajudar na oração neste tem-
po: Laboratório da fé, Passo-a-rezar, Click to Pray 
e iBreviary.

Catequese com o Bispo Nuno
Através das páginas de Facebook  e YouTube da Ar-
quidiocese, semanalmente, às sexta-feiras, das 16h 
às 17h, D. Nuno Almeida, Bispo Auxiliar de Braga, 
aborda os temas relacionados com a actualidade e os 
temas habituais da catequese nesta fase do ano litúr-
gico. Um espaço para as crianças participarem e fa-
zerem perguntas.

Sugestões à distância de um clique


