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colecta de sexta-feira 
santa é para cristãos 
do médio oriente 

O Vaticano apela à solidariedade dos 
católicos para com as comunidades 
cristãs do Médio Oriente, através do 
contributo para a colecta anual de 
Sexta-feira Santa (30 de Março). “Não 
podemos esquecer milhares de famílias, 
entre as quais crianças e jovens, que 
escapam da guerra na Síria e no Iraque”, 
pode ler-se no repto lançado pela 
Congregação para as Igrejas Orientais 
(Santa Sé). Na missiva, assinada pelo 
prefeito e pelo secretário do dicastério, 
é ainda incentivado o regresso das 
peregrinações à Terra Santa.

papa francisco:
guerra na síria  
é "absurda"

O Papa classificou de “absurda” a 
guerra na Síria, manifestando-se 
perplexo perante essa “tragédia” que 
decorre há sete anos. “Pensemos nas 
tristezas do povo sírio, cujos refugiados 
têm sido acolhidos na Europa através 
dos «corredores humanitários». Como 
é possível, depois das tragédias do 
Século XX, continuarmos com esta 
lógica absurda?”, questionou, no seu 
discurso pelo 50.º aniversário da 
Fundação da Comunidade de Santo 
Egídio, que se dedica à construção de 
paz e resolução de conflitos.

santa sé premeia apps 
solidárias de jovens 
criadores

A Santa Sé premiou um conjunto de 
apps (aplicações) solidárias. O primeiro 
“Vatican Hackathon” premiou jovens 
criadores em três áreas: inclusão social, 
diálogo inter-religioso e migrantes 
e refugiados. “Entre as propostas 
apresentadas estava uma aplicação que 
ajuda médicos a conhecerem o quadro 
diagnóstico de refugiados através de 
uma base de dados partilhada; uma 
aplicação para colocar em rede eventos 
ligados ao voluntariado; e uma viagem 
virtual entre as religiões do mundo”, 
revela o site noticioso do Vaticano.

dR afp

PAPA FRANCISCO
@pontifex_pt

11 de Março de 2018
O que seria de nós se Deus não nos 
desse sempre uma oportunidade 
para recomeçar de novo?

09 de Março de 2018
Entre muitas actividades, muitas 
vezes negligenciamos o que é 
essencial: a vida espiritual, o nosso 
relacionamento com Deus. Paremos 
parar rezar!

D. JORGE ORTIGA
@djorgeortiga

9 de Março de 2018
O povo contenta-se, infelizmente, 
em seguir com apatia as notícias e 
não se interroga sobre o que pode 
fazer para mudar a realidade. 

Filippo Monteforte | EPA

IGREJA UNIVERSAL

Swetha representa milhões de mulheres 
indianas. Em toda a sua vida só 
conheceu pobreza, exclusão e violência. 
Mesmo em casa. O único momento 
em que não lamentava ter nascido era 
quando ia à Missa. Mas até a isso o seu 
marido quis pôr um ponto final. Mal 
sabia ele que era a vida dele que estava 
prestes a mudar…

Swetha tem cerca de 30 anos e três 
filhas. Como a esmagadora maioria 
dos “dalits”, ou intocáveis – os que 
estão na base do complexo sistema 
de castas da Índia – Swetha não sabe 
exactamente quantos anos tem. Não 
sabe, pois, por norma, os “dalits” não 
têm sequer documentos, o que os relega, 
ainda mais, para o fundo da sociedade. 
Indocumentados, não podem aceder 
a trabalhos dignos. São como que 
escravos. Estão aprisionados na miséria. 
Swetha não sabe quantos anos tem, mas 
conhece bem o significado da palavra 
“sofrimento”. Toda a sua vida tem sido 
um verdadeiro inferno. Mesmo quando 
casou. Mesmo quando nasceram as suas 

Descobrir o Amor

paulo aido
fundação ajuda à igreja que sofre (AIS)

A mudança
Quando o marido lhe bateu várias vezes 
com a barra de ferro, Swetha não sentiu 
medo. Ela própria se espantou com 
isso. Que estaria a acontecer? “Senti que 
Jesus estava comigo, que me protegeu 
do mal. Isso encheu-me de alegria.” 
Desde aquele momento, Swetha passou 
a rezar todos os dias pelo seu marido, 

implorando a ajuda de Deus. “O meu 
marido não sabia o que significava ser 
marido e eu não sabia o que significava 
ser esposa. Não sabíamos o que era o 
amor.” Swetha conseguiu falar com o 
pároco e explicou tudo o que se tinha 
passado. E, mais uma vez, algo de 
inesperado aconteceu. O marido não só 
não lhe voltou a bater como até aceitou 
ir com ela à igreja e concordou em fazer 
um pequeno curso para casais. “Estas 
aulas transformaram o meu marido e 
salvaram o nosso casamento.” A história 
de Swetha é exemplo do trabalho que a 
Igreja está a fazer junto dos mais pobres 
e discriminados na Índia. Um pouco 
por todo o lado, a Fundação AIS apoia 
as chamadas “Pequenas Comunidades 
Cristãs”. Em torno da Igreja, do pároco, 
catequista ou de irmãs, procura-se 
reunir pequenos grupos para momentos 
de oração, mas também para a partilha 
de problemas, de dificuldades e de 
desafios. Em resultado disto, milhões 
de “dalits”, de invisíveis, passaram a ter 
voz, descobriram que não são inferiores 
a ninguém e passaram a ter consciência 
dos seus direitos, de que são também 
filhos de Deus. A sociedade indiana 
sempre ignorou os “dalits”. A Igreja tem 
feito, com o apoio da Fundação AIS, 
uma verdadeira revolução. Adoptou 
os “dalits” e abraçou-os. E em casa de 
Swetha não só não há mais nenhuma 
Bíblia rasgada, como ela já não vai 
sozinha à Missa aos Domingos…

três filhas. Até aí ela teve pouca 
sorte, pois o seu marido desejava 
ter filhos homens. Correu tudo 
mal na história da sua vida. O 
casamento tornou-se um calvário 
e os dias transformaram-se em 
violência. Swetha perdeu a conta 
às vezes em que, encostada a 
um canto da casa, em lágrimas, 
lamentou a sua história, lamentou 
até ter nascido. 
“Um dia, quando me preparava 
para ir à igreja, o meu marido 
chegou a casa e bateu-me com 
uma barra de ferro.” O marido 
bateu-lhe pois proibira Swetha 
de ir à igreja. Antes disso, já lhe 
tinha rasgado a Bíblia, como 
se, com esse gesto, desse uma 
resposta às pessoas da aldeia que 
murmuravam pelo facto de ela ir 
sozinha à igreja, aos Domingos, 
em vez de estar a trabalhar, como 
lhe competia, para o marido e 
as filhas. Para mais, sendo uma 
“dalit”, o que estaria a fazer numa 
igreja? O marido de Swetha disse-lhe, 
aos gritos, nesse dia em que rasgou as 
páginas da Bíblia, que “Jesus não ficaria” 
mais naquela casa. Mas Swetha estava 
determinada. Se lhe tirassem a Bíblia, 
se lhe tirassem a certeza da presença 
de Jesus, ficaria sem nada. Ela que já 
tinha tão pouco… E disse, para consigo: 
“Enquanto viver, haverá uma Bíblia em 
minha casa!”.  
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Só quem ande muito distraído ou 
não a tenha ainda visto nalgum dos 
anteriores trabalhos é que não reúne 
condições para reparar que está ali 
uma senhora actriz. O mesmo se 
diga, no plano da realização (mesmo 
tratando-se do primeiro filme atrás da 
câmara!), da senhora que em “Lady 
Bird” a dirige. Falamos de dois nomes 
emergentes; falamos, respectivamente, 
de Saoirse Ronan e de Greta Gerwig. 
“Lady Bird”, nas salas de cinema 
desde a passada Quinta-feira, é um 
regalo para a vista. Muito menos 
sombrio do que “Corpo celeste” 
(Alice Rohrwacher, 2011), muito 
mais optimista do que “Estações da 

amor”) se avolumavam em torno de 
Ronan, 23 anos apenas – oxalá não se 
perca como foi acontecendo a tantos. 
É por outro lado notório que Gerwig 
(34 anos apenas) transpõe para a 
realização toda uma vasta paleta de 
recursos de densa composição e estudo 
psicológico dos personagens que a 
experiência enquanto actriz lhe foi 
proporcionando – consultem-se em 
particular “Lola versus” e “Frances 
Ha”, ambos de 2012, “A humilhação” 
(2014) ou o mais recente “Mulheres do 
século XX” (2016). Ao fazê-lo, coloca-
-se em boa posição para se alcandorar 
ao estatuto de “next big thing” no 
capítulo das realizadoras norte- 
-americanas, lugar deixado vago desde 
essa fraude chamada Sofia Coppola. 

De “Lady Bird” (heterónimo criado 
pela personagem de Saoirse para 
encontrar o lugar que reivindica 
num mundo dominado pelo 
adultos – antes uma Lady Bird 
que um Birdman…) até à aceitação 
do nome que os pais escolheram 
para a filha (Christine), a jovem 
atravessa o deserto de uma Quaresma 
adolescente. Balizado entre duas 
viagens (uma primeira de regresso a 
casa com a mãe, outra de saída para o 
mundo da grande cidade, já sozinha 
e com todas as prerrogativas de uma 
jovem adulta “a bordo”), o filme capta 
muita da subtileza psicológica própria 
dos rituais de passagem entre duas 

idades que não são compartimentos- 
-estanque.

Está lá tudo, basicamente: as dores 
do crescimento (o corpo como lugar 
estranho, sujeito a imprevistas 
mutações), o tempo suspenso, as 
conversas da treta com os amigos, 
as zangas de comadres, os sonhos 
e fracassos, as defesas que de uma 
forma ou de outra acabam por cair, 

Profissão: mulher

Miguel Miranda 
padre

os contras e os porquês, o “só estou 
bem onde não estou”, o primeiro 
beijo, o primeiro charro, a primeira 
vez. “Parte do meu trabalho é ajudar-
te a seres realista”, diz a Lady Bird 

Reagan) são introduzidos com muita 
habilidade. Lady Bird é insolente e 
insuportável, carinhosa e incapaz de 
guardar ressentimento, mitómana 
e sensível. É tudo e nada, sim e não, 

cruz” (Dietrich Brüggemann; 2014), 
redunda num dos mais tocantes opus 
de sempre acerca do alcançar da 
maioridade.

Nomeado para cinco Óscares, o filme 
vem confirmar suspeitas que pelo 
menos já desde “How I live now” 
(2013, inédito entre nós, passa de 
quando em vez nos canais TVCS com 
a “tradução” trapalhona “Em nome do 

uma “orientadora vocacional”. 
“Parece que é o trabalho de todos”, 
desabafa a jovem, reflectindo a falta 
de jeito dos adultos para lidar com as 
complicações da adolescência.

Em ambiente escolar católico, o 
quadro emoldurado por Gerwig 
naquele tom indie que evoca a 
produção em “estilo Sundance” é de 
largo espectro, oferecendo rábulas 
ora dignas de um Adrian Mole ora 
do Holden Caulfield do romance 
“maldito” de Salinger. E, contudo, 
aqui reside aquele que é talvez o 
único ponto fraco do filme. À força 
de querer articular dois registos, o 
humor nonsense presente em muitos 
diálogos e o grave (o desemprego do 

pai, as dificuldades financeiras de uma 
família meio disfuncional mas em que 
o amor sobrevive às rupturas), Gerwig 
acaba por fazer resultar algumas cenas 
numa inverosimilhança que não faz 
jus ao conjunto. Vale-lhe que, por 
exemplo, os acenos feministas (os 
rapazes são todos uma desgraça) e os 
statement políticos (a bandeira dos 
EUA na fachada da casa, o poster de 

preto e branco – tudo ao mesmo 
tempo. Saoirse sai a contento do 
desafio – é vê-la primeiro furiosa e 
logo a seguir solidária com Danny 
(que nem chegou a ser “ex” quando 
Lady Bird descobre que é um gay 
“dentro do armário”), é vê-la a 
discutir asperamente com a mãe 
(uma embirrenta Laura Metcalf, 
outra extraordinária representação) 
e com a melhor amiga, mas depois a 
chorar no ombro da primeira e dar 
“aquele abraço” à segunda. “Sei que 
sou ingrata e sinto muito por querer 
mais”. Lady Bird não é infantil. É 
simplesmente… adolescente.

Percorrendo o espaço de um ano escolar, 
comovente na sua inocência nostálgica 
e na pureza de uma elegia alargada à 
cidade de Sacramento, o filme termina 
com um telefonema à família em que a 
rapariga que dizia morar “do lado errado 
dos trilhos” agradece tudo o que fizeram 
por ela. A última palavra é um obrigado. 
Vem sempre o dia em que nos rimos dos 
palermas que alguma vez fomos. Grande 
filme. Obrigados, Saiorse e Greta. Nós é 
que agradecemos.



4 ARTIGO DE OPINIÃO IGREJA VIVA

Se envelhecer constitui uma experiência 
comum a todos aqueles que têm o 
privilégio de viver vidas longas, o 
processo de envelhecimento é muito 
diferenciado de pessoa para pessoa. 
Independentemente dessa 
heterogeneidade, a saúde é, para 
a generalidade das pessoas idosas, 
um aspecto fundamental quando se 
equaciona a respectiva qualidade 
de vida. A referência a problemas 
de saúde é uma constante nas 
entrevistas e nas avaliações dos 
idosos, aparecendo no topo das suas 
preocupações. Se a saúde não é, por 
si só, condição de felicidade, a sua 
ausência provoca sofrimento e quebra 
no bem-estar.
Como se pode constatar em inúmeras 
investigações feitas a propósito de 
diferentes doenças, sabe-se que as 
alterações da função imunológica 
durante o envelhecimento podem estar 
associadas a um aumento do risco para 
se desenvolver doenças infecciosas, 
auto-imunes ou malignas, apontando-
-se para a existência de uma possível 
e provável relação entre as doenças 
ligadas ao envelhecimento e as funções 
do sistema imunológico. Além de a 
probabilidade de morrer aumentar com 
o passar dos anos, as repercussões de 
uma doença, mesmo não mortal nem 
particularmente debilitante, são com 

frequência maiores para o idoso que 
para o adulto jovem.
A atenção neste domínio esteve, durante 
anos, centrada essencialmente em 
variáveis psicológicas, encarando-as 
como o principal critério de um bom 
envelhecimento; exemplo disto mesmo 
é a ideia tantas vezes veiculada de que 
o envelhecimento pode ser combatido 
através da manutenção de um “estado 
de espírito” positivo e optimista… 
Ora, não subestimando o ajustamento 
psicológico, é necessário que o 
significado de envelhecer com qualidade 
se estenda igualmente à actividade social 
e à saúde física.
Nos anos 1980 e 1990, na sequência 
dos resultados apurados pelo Estudo 
da Fundação MacArthur, Rowe e Kahn 
apontaram a existência de uma forma 
“bem-sucedida” de envelhecimento, 

traduzindo a capacidade para manter 
três comportamentos ou características 
essenciais: (i) baixo risco de doença 
e de incapacidades relacionadas com 
a doença; (ii) funcionamento físico 
e mental elevado; (iii) envolvimento 
activo com a vida. Para Rowe e Kahn, 
somente a combinação destas três 
características é capaz de proporcionar 
um envelhecimento com qualidade, 
registando-se uma hierarquia entre 
estas três componentes: a ausência de 
doença torna mais fácil a manutenção 
do funcionamento físico e mental e 
este, por sua vez, facilita (mas não 
garante) um envolvimento activo com 
a vida.
Voltemos ao início. Não obstante 
as diferenças que se verificam entre 
diferentes pessoas quanto ao modo 
como se envelhece, a saúde continua a 
ser uma dimensão fulcral de avaliação 
da qualidade de vida. A introdução 
do conceito de qualidade de vida na 
área da saúde deveu-se à mudança de 
modelo de abordagem das questões 
da saúde, tendo-se passado de uma 
ênfase biomédica para uma ênfase 
mais holística, de cariz biopsicossocial. 
As intervenções médicas deixaram 
de ser avaliadas exclusivamente do 
ponto de vista dos resultados quanto à 
mortalidade e à morbilidade, passando a 
integrar a melhoria do bem-estar geral, 

particularmente no que diz respeito às 
doenças crónicas.
Na década de 1990, sob a égide da 
Organização Mundial de Saúde, formou-
-se um grupo que assumiu o estudo 
da Qualidade de Vida, definindo-a 
como “a percepção individual da sua 
posição na vida, no contexto da cultura 
e sistema de valores nos quais se 
insere e em relação aos seus objectivos, 
expectativas, padrões e preocupações”. 
Esta abordagem é particularmente 
pertinente face ao envelhecimento 
demográfico da população e à evidência 

antónio m. fonseca*
psicólogo e professor universitário
Coordenador do mestrado em gerontologia social 
aplicada (universidade católica portuguesa-braga)

Envelhecimento 
e qualidade  
de vida

Se a saúde não é, 
por si só, condição 
de felicidade, a sua 
ausência provoca 
sofrimento e quebra no 
bem-estar.

Qualidade de vida

“Percepção individual 
da sua posição na 
vida, no contexto da 
cultura e sistema de 
valores nos quais se 
insere e em relação 
aos seus objectivos, 
expectativas, padrões  
e preocupações”.
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permitindo assim manter o sentido 
de controlo sobre a própria vida. No 
fundo, trata-se de adequar as aspirações 
e diminuir a exigência dos padrões 
de realização pessoal, adoptando um 
funcionamento conforme às reais 
possibilidades. 
Outros investigadores, como Jaqui 
Smith, defendem que as pessoas idosas, 
mesmo sob condições de limitação 
e incapacidade, mantêm um sentido 
positivo de bem-estar e, como qualquer 
ser humano, conseguem activar 
mecanismos para lidar com as perdas 
que advêm com o avanço da idade. 
Apesar de as pessoas com incapacidades 
apresentarem, naturalmente, limitações 
nas actividades do quotidiano, muitas 
referem que tal facto não as impede 
de ter uma boa ou mesmo excelente 
qualidade de vida.
Tendo em conta as representações 
habitualmente negativas que rodeiam 
o envelhecimento, a capacidade 

de ajustamento das pessoas idosas 
à diversidade e à dificuldade das 
experiências de vida, mantendo níveis 
positivos de bem-estar e qualidade de 
vida, surge assim como um paradoxo. 
Albrecht e Devlieger denominam 
justamente a aparente contradição 
entre o nível de incapacidade dos idosos 
e a percepção de elevado bem-estar e 
qualidade de vida como o paradoxo 
da incapacidade. Para estes autores, 
o paradoxo da incapacidade leva à 
seguinte questão: por que razão muitas 
pessoas com incapacidades sérias e 
persistentes referem que experimentam 
uma boa, ou até mesmo excelente, 

qualidade de vida quando a maioria dos 
observadores externos destes indivíduos 
avalia essas mesmas vidas como pouco 
ou mesmo nada satisfatórias?
Na tentativa de explicar esta questão, 
Albrecht e Devlieger estudaram 153 
pessoas de uma comunidade norte- 
-americana que apresentavam 
limitações físicas significativas, assim 
reconhecidas por elas. Tratou-se de um 
estudo tendo por base entrevistas nas 
quais as pessoas respondiam a questões 
sobre a sua incapacidade, sobre a 
qualidade de vida e como a incapacidade 
afectava a qualidade de vida. 
As pessoas que avaliaram a sua 
qualidade de vida como excelente ou  
boa (54,3%) explicaram esse bem- 
-estar invocando o reconhecimento 
das limitações, o controlo do corpo 
e da mente, a capacidade de ainda 
desempenharem papéis, a adesão a 
uma crença espiritual, terem uma rede 
de relacionamentos sociais e afectivos 

estáveis e a existência de perspectivas 
para o futuro. Entre os que relataram 
uma qualidade de vida razoável ou 
pobre, a experiência da solidão, a 
dor e fadiga crónicas, bem como a 
discrepância entre aquilo que a pessoa 
pretende e aquilo que consegue alcançar, 
foram os aspetos mais salientados 
como susceptíveis de comprometer a 
qualidade de vida. Segundo Albrecht 
e Devlieger, a perda de controlo sobre 
as actividades físicas e mentais, a 
permanência de quadros dolorosos, a 
inexistência de crenças e de projectos 
de vida claros, a falta de energia e a 
ausência de esperança explicariam a 

percepção de pior qualidade de vida.
Albrecht e Devlieger encontraram 
nestes resultados a confirmação do 
paradoxo da incapacidade. Concluíram 
que, para as pessoas entrevistadas 
que apresentavam incapacidades, a 
percepção de uma boa qualidade de 
vida depende sobretudo do balanço 
entre corpo e mente (focalizando a 
atenção naquilo que “eu posso”) e 
da manutenção de relações pessoais 
e sociais satisfatórias. Todavia, isso 
nem sempre se passa assim, isto é, 
se algumas pessoas incapacitadas 
são capazes de produzir e manter 
esse equilíbrio e, consequentemente, 
experimentar uma boa qualidade de 
vida, outras pessoas não são capazes 
de lidar com a sua condição de saúde 
e com as restrições que daí decorrem. 
Para estas, a solidão, o sofrimento físico 
e um sentimento de frustração ligado à 
impossibilidade de concretizar projectos 
individuais surgem como os factores 

de que as pessoas vivem mais tempo e 
com menos doenças agudas, ou seja, a 
qualidade de vida e a sua avaliação são 
questões centrais, em particular no que 
diz respeito às pessoas idosas.
Foi precisamente com base num 
instrumento desenvolvido pelo Grupo 
de Estudo da Qualidade de Vida 
da Organização Mundial de Saúde 
que procedemos a uma avaliação da 
qualidade de vida de um grupo de idosos 
portugueses residentes na comunidade 
em meios rural e urbano, tendo 
permitido constatar que a maior ou 
menor satisfação com a saúde emerge 
como um aspecto muito importante 
relativo ao bem-estar e à qualidade de 
vida, a par da importância atribuída às 
relações sociais.
Esta conclusão não parece, todavia, 
ser, nem definitiva, nem generalizável a 
todas as pessoas. Na verdade, de acordo 
com investigadores como Rothermund e 
Brandtstadter, as dificuldades dos idosos 

a respeito da saúde e do desempenho 
comportamental, associadas a 
doenças e perdas irreversíveis, não 
resultam necessariamente num grande 
impacto negativo na sua qualidade 
de vida. Aparentemente, os esforços 
desenvolvidos pelos idosos para se 
ajustarem às dificuldades correspondem 
a uma tentativa de transformação de 
situações negativas em situações que 
se ajustam aos objectivos, diminuindo 
a discrepância entre o estado actual 
e o estado desejado ou ideal; outra 
possibilidade corresponde à adopção de 
objectivos ou padrões de funcionamento 
de mais baixo nível ou exigência, 

Se uma boa saúde física e mental 
surge como uma condição associada 

à qualidade de vida, os dados 
aqui relatados deixam aberta a 

possibilidade de tal condição não 
ser indispensável nem a única 

para que os indivíduos de todas as 
idades – e os idosos em particular – 
possam experimentar uma vida que 

classificam como de qualidade.

que mais contribuem para a avaliação 
negativa da sua qualidade de vida.
Concluindo, se uma boa saúde física 
e mental surge como uma condição 
associada à qualidade de vida, os 
dados aqui relatados deixam aberta 
a possibilidade de tal condição não 
ser indispensável nem a única para 
que os indivíduos de todas as idades 
– e os idosos em particular – possam 
experimentar uma vida que classificam 
como de qualidade, fundamentando 
essa apreciação em aspectos de natureza 
subjectiva relativos à competência 
na gestão do viver e ao sentido que 
atribuem a essa mesma vida.
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domingo
de ramos

CONCRETIZAÇÃO: Neste tempo da Quaresma, queremos percorrer um 
caminho interior para “libertar” os pesos que bloqueiam o nosso caminhar 
(interior). Para traduzir este caminhar, propõe-se que, aos pés da cruz de cor 
roxa (ou revestida com um pano roxo), se coloque a caixa de sapatos, pintada 
de cor roxa, com a expressão “RESSENTIMENTO”.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Com ramos de Vitória, Az. Oliveira (NRMS)
— pre.penitencial: Irmãos, convertei, P. Lécot
— apres. dons: Amai como Eu vos amei, J. Santos (NRMS 87 | IC, p. 196)
— Comunhão: Pai, se este cálice, F. Santos (BML 40)
— Final: Salvé, ó Cruz, M. Faria

Eucologia
— Orações presidenciais e Prefácio: Orações e prefácio próprios do Domingo 
de Ramos na Paixão do Senhor
— Oração Eucarística: Oração Eucarística II

Viver na Esperança
O ressentimento nasce do orgulho que há no nosso coração. Na verdade, 
é o que sai do coração do Homem que o torna impuro. Farei agora um 
esforço extraordinário para voltar a falar para alguém com quem já não falo 
há muito tempo. Ou esquecerei o meu orgulho, para reconhecer o meu 
erro, e voltarei a falar e confiar, como antigamente, em alguém que me é 
bastante próximo ou que já foi um grande amigo, porque não quero ficar 
igual antes e depois da Quaresma.

“TOMAI: ISTO É O MEU CORPO” LITURGIA da palavra

Comemoração da entrada 
do Senhor em Jerusalém
Primeira forma: Procissão

Segunda forma: Entrada solene 

Terceira forma: Entrada simples 

Missa
Leitura II Is 50, 4-7; 
Leitura do Livro de Isaías 
O Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo, para que eu saiba dizer uma 
palavra de alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs Ele desperta os meus 
ouvidos, para eu escutar, como escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu-me os 
ouvidos e eu não resisti nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me 
batiam e a face aos que me arrancavam a barba; não desviei o meu rosto dos que me 
insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio, e, por isso, não fiquei 
envergonhado; tornei o meu rosto duro como pedra, e sei que não ficarei desiludido.

Salmo responsorial salmo 21 (22)
Refrão: Meu Deus, meu Deus, 
porque me abandonastes?

Leitura II Filip 2, 6-11 
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses 
Cristo Jesus, que era de condição divina, não Se valeu da sua igualdade com 
Deus, mas aniquilou-Se a Si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-Se 
semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-Se ainda mais, 
obedecendo até à morte e morte de cruz. Por isso Deus O exaltou e Lhe deu um 
nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se 
ajoelhem no céu, na terra e nos abismos, e toda a língua proclame que Jesus Cristo 
é o Senhor, para glória de Deus Pai.

Evangelho 
Forma longa Mt 26, 14 – 27, 66

itinerário ATITUDE: Libertar
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elementos celebrativos a destacar

DESPERTAR A ESPERANÇA
[Introdução ao espírito celebrativo]

Esta celebração de Ramos é o pórtico da entrada, triunfal, na Semana 
Maior, a Semana Santa. Aclamamos Jesus com Ramos de vitória, e 
escutamos o sempre solene relato da Paixão. Esta celebração reveste- 
-se de sentido, na medida em que colocamos sempre a nossa 
esperança em Jesus Ressuscitado.

ENRAIZAR A ESPERANÇA
[Dinâmica própria do Tempo Litúrgico]

1. Ritos próprios da Solenidade do Domingo de Ramos
[Silêncio] Valorizar o silêncio, neste Domingo e em toda a Semana 
Maior, particularmente na Sexta-feira Santa e na manhã de Sábado.
[Procissão de entrada] A procissão deve fazer-se antes da Missa 
com mais participação de fiéis. O sacerdote, os ministros e os fiéis 
levem ramos de oliveira, de palmeira ou de outra árvore. Onde for 
possível faça-se a encenação da entrada triunfal, apenas com Cristo 
e os Apóstolos (pode ser uma boa sugestão a propor ao grupo de 
jovens da comunidade). Para a procissão, preparar um grupo de 
crianças da catequese que assegure o canto. Se se faz a procissão 
ou a entrada solene, o sacerdote começa a missa com a oração 
colecta.

2. Preparação Penitencial
[Admonição] É mais fácil atribuir aos outros a culpa dos nossos 
erros do que ter a honestidade e a rectidão de os assumir. O relato 
da Paixão, que escutaremos dentro de momentos, recorda-nos 
que, para o bem e para o mal, no júbilo e no pranto, devemos ser 
coerentes com a nossa fé, não embarcando nem dando aso a ódios 
injustificados, sem razão aparente. Ainda não nos libertamos de 
tudo o que está a mais, ainda há um passo a dar. Jesus entra em 
Jerusalém e também nós queremos entrar no seu mistério de amor 
incondicional, sem restrições ou reservas. Deixemos para trás o 
ressentimento que bloqueia o nosso coração e, libertos das amarras, 
estaremos preparados para acolher Aquele que se revela pelas 
Escrituras e ao partir do Pão.

Após a admonição, colocar uma caixa de sapatos, de cor roxa, junto 
da cruz, com a respectiva palavra que identifica o peso/pecado, 
enquanto se entoa um cântico apropriado. Guardam-se alguns 
momentos de silêncio. De seguida, o sacerdote diz: “Em verdade, 
confessemo-nos pecadores” – Confesso...”. Depois continua:
V/ Senhor, tende piedade de nós.
R/ Senhor, tende piedade de nós.
V/ Cristo, tende piedade de nós.
R/ Cristo, tende piedade de nós.
V/ Senhor, tende piedade de nós.
R/ Senhor, tende piedade de nós.

3. Proclamação da Palavra
[Primeira Leitura] Este texto do profeta Isaías deve ser proclamado 
com bastante assertividade. Pode ser feita uma progressão, no que 
respeita à intensidade da voz, em três diferentes momentos: falar 
como discípulo; escutar a sua voz; a entrega de toda a vida em 
nome de Deus. A confiança na protecção de Deus – “o Senhor veio 
em meu auxílio...” – deve ser feita num tom mais solene.
[Segunda Leitura] A primeira parte desta leitura – excerto da 
carta aos Filipenses – narra o mistério da kénosis, pelo que deve 
ser proclamado de forma pausada, dada a densidade do texto. A 
locução “por isso” dá início a uma nova sequência no texto: faça-se 
uma proclamação vigorosa, num crescimento gradual do volume, 
terminando numa aclamação apoteótica.

4. Momento Pós-Comunhão
Rezar o poema “APROXIMA-SE A PÁSCOA”, sugerido na 
caminhada “Passos de Esperança”.

Hossana ao Filho de David.
Bendito o que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel.
Hossana nas alturas.
Mateus 21, 9

O Domingo de Ramos (Ano B) é o “pórtico da Semana Santa”. Nele está presente 
o primeiro dos três gritos que marcam a vida messiânica de Jesus Cristo: 
“Hossana”. Enquanto nas ruas de Jerusalém se agitam os ramos de oliveira à sua 
passagem, Jesus Cristo é aclamado como “Filho de David” e “Rei de Israel”. Os 
próximos dias litúrgicos hão-de ajudar a perceber o verdadeiro sentido destas 
expressões!

“Tomai: isto é o meu Corpo”
O Domingo de Ramos caracteriza-se pela proclamação de dois Evangelhos 
que, durante a celebração litúrgica, evocam dois momentos decisivos na 
vida de Jesus Cristo. O primeiro é proclamado no rito da bênção dos ramos 
seguida de procissão para o interior do templo. O segundo está enquadrado no 
habitual lugar depois das outras leituras bíblicas. O primeiro — ao descrever 
a sua entrada triunfal em Jerusalém — anuncia profeticamente o triunfo da 
ressurreição de Jesus Cristo. O segundo — com o relato da prisão, acusação, 
condenação, crucifixão, sepultura — descreve o drama da Paixão. O Messias, 
acolhido como Rei pelo povo em Jerusalém, é o Servo sofredor a caminho do 
Calvário. O povo que grita “Hossana” termina a gritar “Crucifica-O”.
As vivências relatadas nestes dias permitem perceber que “o fundamento da fé 
cristã é a coisa mais bela que há no mundo: um acto de amor. Um amor eterno 
penetra no tempo como uma gota de fogo e incendeia-o” (Ermes Ronchi). É um 
acto de amor levado ao extremo. Não é um acto isolado, mas o culminar de toda 
a vida oferecida aos outros. Jesus Cristo poderia dizer: “Eu sou assim: dou 
a minha vida por inteiro”. Por isso, a expressão proferida naquela Última 
Ceia é um perfeito resumo do seu viver: “Tomai: isto é o meu Corpo”. Assim 
se alimenta a esperança dos seus discípulos missionários. “Os discípulos 
são convidados a «comer». Para alimentar a nossa adesão a Jesus Cristo 
necessitamos de nos reunir para escutar as suas palavras e introduzi- 
-las no nosso coração; necessitamos de nos aproximar para comungar com Ele 
identificando-nos com o seu estilo de viver. Nenhuma outra experiência nos 
pode oferecer alimento mais sólido. Não devemos esquecer que «comungar» 
com Jesus é comungar com alguém que viveu e morreu «entregue» totalmente 
aos outros” (José Antonio Pagola).

Ressentimento
O discípulo missionário de Jesus Cristo deixa-se envolver pelo mistério inefável 
do amor vivido e “entregue” pelo Mestre. Na “Semana Maior” do ano cristão 
sou desafiado a libertar-me do peso ou pecado do ressentimento que endurece 
o coração e paralisa a vida. O segredo está no treino contínuo para fazer da vida 
uma entrega por amor sem reservas, pois mesmo quando o ofensor não pede 
perdão, esse é o amor que não guarda qualquer espécie de ressentimento.

Reflexão preparada por Laboratório da Fé  |  in www.laboratoriodafe.net

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

REFLEXÃO
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Fale connosco no

Leitor de Código

20.03.2018
CONFERÊNCIA "O PAPA 
FRANCISCO E O DISCERNIMENTO"
21h15 / Espaço Vita

10% *
Desconto

     Livraria Diário do Minho

€

PVP“Combater os pensamentos negativos" trata-se 
de um livro de autoajuda, na área da motivação. 
Para além de esmiuçar e qualificar os diferentes 
pensamentos negativos que surgem na mente 
de cada um, procura explicar de que forma esses 
pensamentos interferem no respectivo dia-a-dia. 
O autor, padre e antigo enfermeiro em psiquiatria, 
aponta ainda algumas técnicas de índole cristã 
para combater os pensamentos negativos, como a 
oração incessante e a recitação do Rosário.

* Na entrega deste cupão. Campanha válida de 15 a 22 de Março de 2018.

Jöel Pralong

Combater os 
pensamentos 
negativos

10

O programa Ser Igreja entrevista, esta semana, 
Fernando Correia, da Irmandade de São Bento 
da Porta Aberta.   

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

18.03.2018
CORRIDA SOLIDÁRIA PELA CRUZ 
VERMELHA PORTUGUESA
10h30 / Prado (Braga)

ESPECTÁCULO "PAIXÃO 
SEGUNDO S. JOÃO"
21h30 / Capela Imaculada (Seminário 
de Nossa Senhora da Conceição)

16.03.2018
CICLO DE CONFERÊNCIAS  
"NOVA ÁGORA": "OLHARES 
SOBRE O ENVELHECIMENTO  
E QUALIDADE DE VIDA"
21h00 / Espaço Vita

A Confraria das Santas Chagas, 
do arciprestado de Vila Nova de 
Famalicão, está a organizar o VI 
Concurso Fotográfico, no âmbito 
da Semana Santa 2018. O concurso 
decorre entre 23 de Março e 1 de 
Abril. 
“A Cruz Escondida” é o tema para 
este ano. “Cada um de nós transporta 
consigo uma cruz escondida. Cruz 
essa que relata lágrimas, sofrimento, 

mas também alegrias e esperança...”, 
esclarece a organização.
Cada concorrente pode apresentar 
no máximo duas fotografias e deverá 
inscrever-se enviando a ficha de inscrição 
devidamente preenchida para o e-mail da 
Confraria das Santas Chagas (confraria.
santas.chagas@gmail.com).
A ficha de inscrição e o regulamento 
completo estão disponíveis em  
“www.diocese-braga.pt”. 

semana santa. famalicão lança concurso 
fotográfico "a cruz escondida"

A peça “Job que gritas em mim” vai ser 
apresentada no próximo Sábado, dia 17 
de Março, pelo Grupo de Teatro S. João 
Bosco. O espectáculo começa às 21h30, 
no Auditório do Colégio S. Caetano, em 
Maximinos.
A iniciativa, promovida pelo 
Departamento de Pastoral para as 
Vocações da Arquidiocese de Braga, 
tem como propósito continuar a 
preparar e divulgar a Semana de 
Oração pelas Vocações da Arquidiocese, 

que este ano acontece no arciprestado 
de Braga.
O Grupo de Teatro S. João Bosco 
é constituído por seminaristas do 
Seminário Conciliar e do Seminário de 
Nossa Senhora da Conceição. A peça 
“Job que gritas em mim” baseia-se no 
texto de Manuel Nunes, adaptado e 
encenado por José Miguel Braga.
Ao longo da noite serão ainda 
apresentadas outras dinâmicas 
vocacionais. A entrada é livre. 

peça de teatro "job que gritas em mim" ajuda a 
preparar semana de oração pelas vocações


