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Breves

Cardeal George Pell 
condenado a seis anos de 
prisão 
O cardeal australiano George Pell foi ontem con-
denado a seis anos de prisão por abusos se-
xuais, num julgamento que decorreu na cidade 
de Melbourne.
Na leitura da sentença, o juiz Peter Kidd observou 
que os abusos tiveram “um impacto significativo 
e duradouro” sobre uma das vítimas.
O cardeal Pell mantém a sua afirmação de ino-
cência face às acusações e os seus advogados 
anunciaram a intenção de apresentar recurso, 
que será ouvido não por um júri, mas por um co-
légio de três juízes.
A Santa Sé anunciou a abertura da sua própria 
investigação canônica, pela Congregação para a 
Doutrina da Fé.

Católicos são cada vez mais 
no mundo mas número de 
sacerdotes diminui
Os novos dados estatísticos sobre a Igreja Cató-
lica mostram que em 2017 o número de católicos 
aumentou 1,1% face ao ano anterior.
Em sentido contrário, regista-se uma queda no 
número de padres e os candidatos ao sacerdó-
cio diminuíram. Em 2017, os católicos baptizados 
eram 1.313 milhões, ou seja, 17,7% da população 
mundial; o crescimento é particularmente visível 
na África e Ásia, respectivamente 2,5% e 1,5%; a 
Europa tem uma variação quase nula, 0,1 %.
Os dados do Annuarium Statisticum Ecclesiae 
2017 são recolhidos pelo Departamento Central 
de Estatística da Igreja. Os católicos estão distri-
buídos da seguinte forma, por continente: 48,5% 
na América; 21,8% na Europa; 17,8% na África; 
11,1% na Ásia; e 0,8% na Oceânia.

opinião

Olhares (35) - Anemia ou coragem?

João Aguiar Campos
Padre

1“Pergunto-me se não 
será também impor-
tante cuidar da anemia 
espiritual. A Igreja pre-

cisa de uma alma”.
A afirmação pertence ao 

Arcebispo Primaz de Braga, 
D. Jorge Ortiga. Foi proferida, 
no passado sábado, na Mis-
sa celebrada por ocasião dos  
seus 75 anos do vida.

Numa homília essencial-
mente marcada por um bre-
ve balanço da sua acção epis-
copal, esta afirmação, algures 
na segunda parte da alocução, 
olha para diante. 

Ainda que discretamen-
te, diz uma necessidade: a ur-
gente necessidade de a Igre-
ja não se acomodar às rotinas 
crentes e dos crentes e ajudar 
a afirmar uma fé esclarecida e 
missionária.

Falando em “anemia espi-
ritual”, o prelado, na minha 
leitura, denunciou a frequen-
te debilidade do compromis-
so baptismal dos cristãos, a 
sua flacidez de entusiasmo e 
sono interior; enfim, uma vi-
da tentadoramente feita de 
serviços mínimos, rotineira  e 
incapaz de rupturas...

Por analogia com a anemia 
física, a anemia espiritual de-
nota falta de ferro, eventual-
mente perdido no sangra-
mento do fácil e cómodo e 
nas deficiências alimentares: 
deficiência de escuta da Pala-
vra, de vida sacramental e de 
formação permanente.

Anémicos, nós, os cren-
tes, seremos incapazes de es-
tar activos e dar ao mundo as 
razões da nossa esperança. 
Assim consentiremos, aco-
modados, que ele se edifique 
sem valores e sem Deus. Com 
uma agravante que engorda a 
culpa: sonolentos — e sonâm-
bulos — nem nos apercebe-
mos que a modorra em que 

nos envolvem é estrategica-
mente paralisante.

Como dizia o cardeal Fer-
nando Aguilar, este ano fale-
cido, deveríamos saber que 
mesmo sendo verdade que, 
por cá, não nos perseguem, o 
certo é que verdadeiramente 
não nos querem!...

Esquecidos/vencidos pe-
las agendas fracturantes, “no 
pasa nada”. E que satisfei-
tos estamos com o que não 
acontece!...

2. Esta referência ao sau-
doso emérito de Pamplona, 
que tanto aprecio, leva-me — 
sem deixar a linha de pensa-
mento deste “Olhares” — ao 
seu livro póstumo, agora vin-
do a lume, com o título “Cla-
ridad y firmeza”.

Nele, Aguilar defende cris-

tãos sem complexos, afirma-
tivos. Por isso — diz— “uma 
evangelização séria e profun-
da é o melhor gesto de re-
beldia perante a crise deste 
tempo”.

Rebeldia, sim, senho-
res. Santa rebeldia. Porque 
o Evangelho é fogo trazido à 
terra — onde cada baptizado 
tem de viver como “fermento 
de testemunho, em qualquer 
cultura, em qualquer cidade”, 
como se lê na “Evangelii Gau-
dium”, que importa assimilar 
até ao tutano.

3. Volto à citação inicial, 
para dizer que o Espírito San-
to é a alma da Igreja.

Importa invocá-lo (Vinde, 
Espírito Santo!...). Mas impor-
ta também —  e muito — dei-
xá-lo entrar!... 
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Quais são os principais desa-
fios que se colocam à Igreja de 
hoje na Europa?
Eu diria que o principal desa-
fio é a credibilidade. Depois 
de tantos escândalos e de tan-
ta distância da Igreja da popu-
lação em geral, o grande pro-
blema é mesmo essa distân-
cia, essa falta de compreensão 
e empatia que podemos re-
sumir na palavra credibilida-
de. É uma palavra que o Pa-

austen ivereigh é jornalista e biógrafo do papa francisco. 
publicou há pouco "Francisco, o grande reformador" e já 
tem novo livro a caminho: " Pastor Ferido – A luta do Papa 
Francisco para converter a Igreja Católica". Numa entrevista 
ao igreja viva, à rede mundial de oração pelo papa e ao ponto 
sj falou dos desafios do actual pontificado, dos escândalos 
que assolam a igreja e do futuro do cristianismo.

ENTREVISTA

"O CRISTIANISMO NÃO É UMA 
IDEOLOGIA, É UMA PESSOA"
 DACS / RMOP / PONTO SJ (TEXTO) | JOÃO PEDRO QUESADO (FOTOS)

pa Francisco usa muito, rela-
cionando-a com a evangeliza-
ção: não podemos evangelizar 
se não formos credíveis. No 
fundo, a credibilidade advém 
da síntese da integridade, da 
oferta do Evangelho. Acho 
que recuperar a essência do 
Evangelho é a tarefa principal 
da Igreja de hoje. 

Como é que se posiciona o 
Cristianismo na actual reali-

dade europeia, marcada pe-
la secularização? Muitas vezes 
parece que a Europa está a re-
jeitar a herança cristã… 
Acho que para o Papa, e é o 
discernimento que ele faz, 
este é o momento de vol-
tar a recuperar o que era a 
Igreja nos primeiros sécu-
los, o Cristianismo que tam-
bém acontecia num contexto 
de secularização, de paganis-
mo. Não era uma instituição 

forte, com muita influência 
política, mas podia evange-
lizar pela força do testemu-
nho, sobretudo no que diz 
respeito à misericórdia de 
Deus. Acho que esta é a gran-
de tarefa da Igreja, sobretudo 
num contexto de seculariza-
ção, a de ter essa força de tes-
temunho! Isto implica sobre-
tudo cristãos que tenham ti-
do um encontro muito pes-
soal com Jesus Cristo. Esta 
é a grande análise que fez a 
Igreja Latino-Americana na 
Conferência Geral de Apare-
cida, em 2007: num contex-
to de liquidez, de fragmen-
tação, quando os mecanis-
mos de transmissão da fé es-
tão quebrados – como a lei, a 
cultura e a família, que são os 
mecanismos de transmissão 
tradicionais – a evangeliza-
ção depende da experiência 
de testemunho pessoal vivi-
do pelos cristãos.

Como é que a Igreja pode 
aprender num espaço públi-
co tão plural a não ser só mais 
uma voz e como é que a Igre-
ja dentro de si mesma pode 
aprender a ser mais espaço 
público? Ou seja, a lidar me-
lhor com a pluralidade dentro 
da própria Igreja?
A tarefa da Igreja é a de criar 
uma nova cultura dos ele-
mentos fragmentados que 
existem. E tem que o fazer 
através de um caminho de 
humildade e não a partir do 
poder, mas sim da oferta gra-
tuita. A grande vantagem da 
secularização e do pluralismo 
é que estes dão oportunida-
de à Igreja de recuperar a gra-
tuidade da oferta cristã. Nesse 
sentido é uma grande oportu-
nidade! Estamos perante uma 
questão de foco: se estamos 
a lamentar-nos, a olhar pa-
ra o passado e a tentar recu-
perar-nos, este é um falso ca-
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minho. A tarefa é a de ouvir 
o convite do Espírito Santo 
neste momento para a Igreja: 
como é que ela deve mudar 
ou reformar-se para ofere-
cer o Cristianismo neste con-
texto? “A cultura do encon-
tro” é a grande frase do Papa 
e consiste em criar uma cul-
tura onde as pessoas de raças, 
religiões e crenças diferentes 
podem coexistir com respei-
to mútuo. Não é só tolerância, 
é uma tentativa de ter juntos 
elementos contrastantes num 
tipo de síntese que pode ofe-
recer algo de novo a todos, 
algo que não é de nenhuma 
identidade em particular mas 
que pode ser uma expressão 
de todos. Acho que o papel da 
Igreja, dos cristãos, é funda-
mental nisso. Acho que se os 
cristãos não o fizerem, mais 
ninguém o vai fazer. 

Mas como é que a Igreja – on-
de, de alguma forma, a polari-
zação que se sente no espaço 
público também é nela senti-
da – pode “desentrincheirar-
-se” dentro de si própria?
Estou totalmente de acordo, 
acho que a polarização den-
tro da Igreja neste momento 
é uma das muitas coisas que 
abala a sua credibilidade. A 
Igreja não pode ser factor de 
união na sociedade se estiver 
dividida. Isto quer dizer que 
a cultura do encontro tem 
de começar dentro da Igreja. 
Como é que se pode fazer is-
so? Pelo mesmo método, no 
sentido em que temos que a 
aprender a escutar-nos uns 
aos outros, a entender que 
por trás da crença, da pessoa 
ao meu lado, há um valor. To-
dos acreditam em valores: te-
mos que entender qual é o va-
lor do outro e respeitar esse 
valor ao mesmo tempo que 
podemos estar em profundo 
desacordo com ele. Isto tanto 
entre os católicos ou entre ca-
tólicos e não-católicos! 

Acha que perdemos por às ve-
zes termos um discurso fecha-
do, hermético?
Sim, sim. Eu acho que está ca-
da vez pior! Acho que os ca-
tólicos estão cada vez mais 
tentados pela identidade. Is-
to é normal numa situação de 
mudança, de turbulência. É 
normal que as pessoas procu-
rem certeza, psicologicamen-
te é perfeitamente compreen-
sível! O problema é que, mui-
tas vezes, tentamos construir 
essa identidade com base em 
coisas que, no fim, não po-
dem conferir essa identidade. 
Nesse sentido estamos a fa-
lar de ídolos. A tarefa da Igre-

ja é a de oferecer a verdadeira 
identidade, que é Jesus Cris-
to. Mas para que Jesus Cris-
to seja a nossa identidade, te-
mos que aceitar um certo ní-
vel de dúvida e de incerteza. 
Porque, no final de contas, o 
Cristianismo não é uma ideo-
logia, é uma pessoa. O convite 
aos ideólogos, estejam dentro 
ou fora da Igreja, é o de aban-
donarem esse tipo de certe-
za e acreditarem na verdadei-
ra certeza que é Jesus. Mas is-
to não é fácil! Sobretudo por-
que acho que muitos muitos 
sacerdotes jovens, muitos jo-
vens católicos comprometi-
dos estão muito atraídos pelo 
fundamentalismo, pelo tra-
dicionalismo, e estão a cons-
truir uma imagem da Igre-
ja que não é real. Como se a 
Igreja fosse uma rocha fora 
do tempo, flutuando no es-
paço, completamente imutá-
vel!... Não, isto não é a Igreja. 
Isto é Deus. Deus sim, é imu-
tável! Mas a Igreja tem de mu-
dar constantemente, tem que 
se reformar constantemen-
te para poder evangelizar nos 
tempos que estão a mudar. 

De que modo vê a presença e a 
possível integração das comu-
nidades islâmicas no contexto 
desta Europa secularizada?
É interessante ver a diferen-
ça entre católicos sobre isto. 
Pensemos em países como a 
Polónia ou a Hungria, que di-
zem que não podem aceitar 
os migrantes islâmicos por-
que são um país cristão, são 
uma nação cristã, e por is-
so têm que fechar as portas… 
Mas depois o Papa Francisco 
vai a Lesbos, na Grécia, visi-
ta um campo de refugiados 
e volta a Roma com quem? 
Com doze refugiados, todos 
muçulmanos. Eles já tinham 
os documentos preparados, 
foi por causa disso, também 
podiam ter sido cristãos a vol-
tar com ele. Mas o importan-
te é que para o Papa isso não 
importava! Os refugiados são 
pessoas necessitadas e os paí-
ses cristãos têm de abrir as 
portas aos necessitados. Is-
to não quer dizer que não te-
nhamos o direito de regular o 
nível de imigração – aliás, is-
so é claro na Doutrina Social 
da Igreja, os países podem fa-
zê-lo, sobretudo porque tam-
bém têm a obrigação de inte-
grar os que chegam e um país 
só tem uma certa capacidade 
de integrar – mas, quando es-
tamos a falar de refugiados de 
guerra, para mim uma pro-
va da identidade verdadeira 
de um país cristão é ser capaz 
de abrir as portas para rece-

ber essas pessoas necessitadas, 
não importa quem são. Por is-
so a questão da imigração, 
que para o Papa Francisco é 
fundamental, é o maior desa-
fio neste momento para as so-
ciedades cristãs em geral. Se 
somos cristãos ou não, a res-
posta a essa pergunta depen-
de de como respondemos às 
necessidades dos refugiados!

As novas tecnologias e for-
mas de comunicação devem 
ser encaradas como aliadas 
da evangelização? É possível 
inovar sem pôr em causa a 
doutrina?
O Papa Francisco tem traba-
lhado bastante sobre a ques-
tão da tecnologia. O Papa 
Bento XVI também o fez, no 
sentido de a tecnologia reque-
rer um discernimento. A tec-
nologia tem muito potencial, 
sobretudo no que diz respei-
to a aproximar as pessoas de 
forma muito rápida! Isto tem 

muitas coisas boas, muitas 
vantagens, mas também mui-
tos riscos. A capacidade de de-
sacordo é muito maior. Eu sei 
disso porque tenho uma con-
ta no Twitter (risos)! Sei bem 
quão fácil é entrar de imedia-
to numa batalha feroz basea-
da numa coisa não muito im-
portante (risos)! Temos que 
aprender a utilizar a tecnolo-
gia com muita discrição, com 
discernimento. Sem dúvida 
que é uma aliada, sem dúvi-
da que é uma oportunidade! 
A globalização que é fruto da 
tecnologia – ou talvez a tec-
nologia seja fruto da globali-
zação – é uma grande oportu-
nidade para sermos mais pró-
ximos, vizinhos até. O proble-
ma é que com as mudanças 
rápidas creio que se cria um 
certo medo: muitas vezes as 
pessoas querem construir 
fronteiras para proteger-se. O 
papel da Igreja neste sentido 
tem de ser o de não termos 

medo das mudanças, de não 
termos medo da tecnologia. 
Tudo é uma oportunidade, 
tudo é um dom! Mas temos 
de o usar com discrição, com 
discernimento e com atenção 
à rapidez, que é importante. 
Ela pode ser um grande ini-
migo… Nós, seres humanos, 
não somos construídos para 
coisas rápidas. Uma tarefa es-
sencial é a de criar espaços de 
pertença, de identidade, com 
laços de fraternidade, que se-
jam capazes de fornecer uma 
identidade e segurança, pre-
cisamente neste mundo tur-
bulento de mudança! Para 
mim esta é uma tarefa grande 
para a Igreja, a de criar essas 
comunidades e laços de fra-
ternidade e confiança neste 
mundo rápido, tecnocrático e 
tecnológico.

Um dos temas que está na or-
dem do dia é a questão dos 
abusos sexuais. Quais são os 
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Acho que a 
polarização dentro 
da Igreja neste 
momento é uma 
das muitas coisas 
que abala a sua 
credibilidade. A 
Igreja não pode ser 
factor de união na 
sociedade se estiver 
dividida. A cultura 
do encontro tem de 
começar dentro da 
Igreja.

dogmática, que usa o poder, 
para uma instituição do po-
vo de Deus, humilde, que ofe-
rece o Evangelho no contex-
to que temos falado do plu-
ralismo. Isto quer dizer que 
estamos a viver tempos mui-
to, muito difíceis, turbulen-
tos, mas o convite do Espíri-
to Santo é de aceitarmos que 
em tudo isso há uma graça 
de conversão que, se formos 
capazes de aceitar, será algo 
muito grande. Porque a Igre-
ja, assim, vai ser mais uma 
Igreja de Jesus Cristo e do 
Evangelho do que é agora.

Tivemos a cimeira sobre os 
abusos há pouco tempo. Aqui 
em Portugal temos um órgão 
de comunicação que decidiu 
começar uma investigação 
sobre os abusos no país. Que 
conselhos daria à Igreja em 
Portugal para comunicar estes 
casos e lidar com eles?
A tarefa de comunicação nes-
ta questão não é fácil. A maio-
ria destes casos são do pas-
sado, a revelação é muito 
posterior aos eventos. Ten-
to sempre contar uma histó-
ria de conversão no sentido 
de a Igreja, antes dos anos 80, 
ter níveis muito altos de abu-
so sexual, totalmente inacei-
táveis… Geralmente entre 4 a 
8% de sacerdotes eram acusa-
dos em algum momento! Re-
firo-me ao decurso de muitas 
décadas. Mas, depois dos anos 
90, quando a Igreja começa 
a confrontar-se com tudo is-
to, muda! E depois de 2000, 
sobretudo, os níveis de abuso 
na Igreja no mundo ocidental 
estão num nível muito, muito 
baixo, pelo menos muito mais 
baixo do que noutras institui-
ções. Temos de comunicar 
este facto ao mesmo tempo 
que dizemos que a revelação 
do passado tem que afectar o 
presente! E as feridas das víti-
mas são de agora, não são do 
passado... É muito difícil co-
municar estas duas coisas ao 
mesmo tempo, mas acho que 
é este o desafio. E também o 
de oferecer uma visão dessa 
conversão sobre a qual falava! 
O problema é que na socie-
dade e nos meios de comu-
nicação, quando se começa a 
falar de conversão espiritual, 
soa sempre a um desvio da 
conversa, porque o mundo e 
a sociedade em geral só com-
preendem as medidas jurídi-
cas. A sociedade em geral – e 
precisamos de nos perguntar 
porque é que nos vêem as-
sim – vê a Igreja como uma 
empresa. E, se é uma empre-
sa, tem actuado mal: o que se 
deve fazer é mudar os líderes, 

desencadear uma investiga-
ção ou livrarmo-nos das pes-
soas más? Livramo-nos des-
sas pessoas, chamamos o FBI 
e está feito!… Mas a Igreja não 
é assim… Então como é que se 
pode comunicar que a Igre-
ja não é uma empresa? A mu-
dança é resultante do efeito 
da graça e da misericórdia, is-
to são desafios comunicacio-
nais nada fáceis.

Até que ponto é ético estar a 
desenterrar o passado de uma 
pessoa que já não se pode de-
fender e contra a qual não há 
provas plausíveis? Ou seja, 
até que ponto é ético fazê-lo 
se a notícia já não poderá en-
trar no domínio do interesse 
público?
Acho que é ético revelar as ac-
ções do passado que criaram 
vítimas e que não foram bem 
geridas pelos bispos. Isto pa-
rece-me ser do interesse pú-
blico. Mas acho que temos de 
ter muito cuidado ao falar de 
pessoas acusadas se essas acu-
sações não são demonstradas, 
provadas! Estou um bocado 
incomodado com algumas ac-
ções da Igreja americana nesse 
sentido. A reacção de muitos 
bispos tem sido de medo em 
relação às revelações dos abu-
sos: para mostrarem que são 
transparentes publicam todos 
os nomes dos sacerdotes acu-
sados… Bom, com acusações 
credíveis, mas não provadas. 
Parece-me muito bom publi-
car os números e as estatísti-
cas, mas os nomes…! Na Igreja, 
no Código de Direito Canóni-
co, há uma coisa que se cha-
ma “bona fama”. É um direito 
que forma a base da sociedade 
ocidental, é muito importante 
não esquecer isso. A maioria 
das acusações feitas pelas víti-
mas é verdadeira, mais de 90% 
das acusações são verdade. E 
as vítimas têm de ser sempre 
escutadas e ouvidas. Mas… Há 
uma minoria que é falsa, isto 
está provado! Ou por razões 
de dinheiro, ou simplesmen-
te por memórias falsas. E por 
isso não podemos renunciar 
ao princípio básico e jurídi-
co ocidental que é o de presu-
mir a inocência de alguém até 
que seja demonstrado algo em 
contrário. Mas isto não pode 
ser uma desculpa para não ou-
vir as vítimas, claro! As vítimas 
têm de ser sempre escutadas, 
têm de ser sempre prioridade, 
isto é muito importante. Mas 
isso não implica necessaria-
mente aceitar as recomenda-
ções das organizações das ví-
timas quando elas falam das 
mudanças que querem que a 
Igreja faça, porque a mim pa-

rece-me que a maioria des-
sas recomendações vem desse 
modelo corporativo que não é 
aplicável à Igreja.

Uma das preocupações de 
Bento XVI prendia-se com o 
risco do desaparecimento da 
fé na Europa, tanto é que to-
das as suas viagens em 2010 
foram ao continente europeu. 
Persiste esse risco?
Não. Acredito que a fé na Eu-
ropa é uma coisa muito, mui-
to importante. Temos que ter 
cuidado ao pensar que a fé na 
Europa é a Igreja. Isso sim-
plesmente não é verdade! 
Neste momento a maior par-
te dos católicos, quase 50% a 
nível mundial, vive na Amé-
rica-Latina. A contribuição da 
Europa para a Igreja universal 
está sempre a diminuir. Isto 
não significa que a Igreja e a fé 
na Europa não sejam impor-
tantes… são! Mas eu acho que 
para o Papa a Europa já não 
é capaz de evangelizar-se a si 
mesma, porque a tecnocracia 
e o individualismo têm che-
gado a tal ponto que a Euro-
pa só pode ser evangelizada a 
partir de fora. Ou seja, desde a 
periferia, desde a América-La-
tina, mas também desde a re-
ligiosidade popular europeia. 
E o Papa está muito convenci-
do disso. Estas reservas de re-
ligiosidade popular têm ele-
mentos de renovação da Igreja 
europeia. Mas não vamos re-
cuperar o cristianismo na Eu-
ropa com muitas visitas Papais 
aos estados europeus… (risos). 
Não! É a religiosidade popular 
e a imigração que têm essa ca-
pacidade de renovar a Igreja, 
daí o ênfase do Papa nas peri-
ferias. Alguns europeus dizem 
que para o Papa a Europa não 
importa. Não, não, importa 
muito! Precisamente por im-
portar é que ele tem preferido 
ir às periferias.

Porque a partir daí acha que 
também pode dar um sinal à 
Europa…
Porque evangeliza-se desde 
sempre a partir da periferia. 
Isto é o Evangelho! É em Je-
sus que começa isto, porque 
é nos lugares de sofrimento e 
de necessidade que encontra-
mos Jesus… isto é o Evange-
lho! E a Europa é demasiado 
rica, demasiado prepotente, 
demasiado convencida da sua 
bondade…. Isto cria uma re-
sistência ao Evangelho muito 
grande!

grandes desafios que esta crise 
e este pecado nos trazem? 
Acho que para o Papa Fran-
cisco o ano passado foi um 
momento de conversão pes-
soal, sobretudo com a crise 
do Chile. Antes disso ele con-
siderava a questão como um 
aspecto de uma série de prio-
ridades. No fundo concebia o 
fenómeno como sendo um ti-
po de pecado, um tipo terrí-
vel, mas focado na pessoa in-
dividual que comete os abu-
sos. Depois do Chile começou 
a ver esta questão num senti-
do muito mais amplo, como 
um abuso de poder. De poder 
e de consciência que também 
tem uma dimensão sexual, 
mas que é muito mais do que 
isso. No fundo é uma perver-
são do poder! Nesse sentido 
é diabólico, é satânico, já que 
toma o ministério do sacer-
dócio, que foi criado por Je-
sus para servir a humanida-
de, e em vez de servir o povo 
de Deus serve-se do povo de 
Deus, explora-o. É uma per-
versão terrível e que implica 
também a instituição, por is-
so falo do clericalismo como 
estando na base de tudo isto. 
O clericalismo é um modelo 
da Igreja que no fundo é abu-
sivo. Estes escândalos e estas 
revelações que temos vivido, 
sobretudo neste ano de 2018, 
para o Papa têm uma finali-

dade: o Espírito Santo quer 
que a Igreja veja e enfrente as 
consequências do clericalis-
mo. E temos de não ter me-
do disso! Estas informações 
sobre o passado são terríveis, 
mas temos que enfrentá-las, 
admiti-las e confessá-las. Te-
mos que ser convertidos pe-
la sua realização porque, no 
fundo, a conversão nas nossas 
vidas só se produz a partir da 
raiz do problema, é uma me-
tanóia, uma transformação do 
coração. A Igreja como insti-
tuição não é punitiva, jurídi-
ca. Não se pode erradicar este 
mal simplesmente mudando 
o bispo! Não, o que se exige é 
uma conversão, uma conver-
são do coração. Por isso é que 
este encontro agora em Roma 
todos os dias começava com 
a escuta de um testemunho 
de uma vítima de abusos. Foi 
uma coisa muito, muito forte. 
Todos os que estavam lá, in-
clusive aqueles que vinham 
de algumas partes do mun-
do que pensavam não ter ne-
nhum problema deste género, 
estavam convertidos. E, no fi-
nal, o convite é o de uma con-
versão, para usarmos a lin-
guagem de Aparecida, uma 
conversão pastoral! A Igre-
ja tem que ser convertida: de 
uma instituição focada em si 
mesma, auto-referencial, ju-
rídica, moralista, orgulhosa, 

Entrevista completa em  
www.arquidiocese-braga.pt
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Ex 3, 1-8a.13-15
Leitura do Livro do Êxodo
Naqueles dias, Moisés apascentava o 
rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote 
de Madiã. Ao levar o rebanho para além 
do deserto, chegou ao monte de Deus, 
o Horeb. Apareceu-lhe então o Anjo do 
Senhor numa chama ardente, do meio 
de uma sarça. Moisés olhou para a sarça, 
que estava a arder, e viu que a sarça não 
se consumia. Então disse Moisés: “Vou 
aproximar-me, para ver tão assombroso 
espectáculo: por que motivo não se 
consome a sarça?”. O Senhor viu que 
ele se aproximava para ver. Então Deus 
chamou-o do meio da sarça: “Moisés, 
Moisés!”. Ele respondeu: “Aqui estou!” 
Continuou o Senhor: “Não te aproximes. 
Tira as sandálias dos pés, porque o lugar 
que pisas é terra sagrada”. E acrescentou: 
“Eu sou o Deus de teus pais, Deus de 
Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacob”. 
Então Moisés cobriu o rosto, com receio 
de olhar para Deus. Disse-lhe o Senhor: 
“Eu vi a situação miserável do meu povo 
no Egipto; escutei o seu clamor provocado 
pelos opressores. Conheço, pois, as suas 
angústias. Desci para o libertar das mãos 
dos egípcios e o levar deste país para uma 
terra boa e espaçosa, onde corre leite e 
mel”. Moisés disse a Deus: “Vou procurar 
os filhos de Israel e dizer-lhes: «O Deus de 
vossos pais enviou-me a vós». Mas se me 
perguntarem qual é o seu nome, que hei- 
-de responder-lhes?”. Disse Deus a Moisés: 
“Eu sou «Aquele que sou»”. E prosseguiu: 
“Assim falarás aos filhos de Israel: O que 
Se chama «Eu sou» enviou-me a vós”. 
Deus disse ainda a Moisés: “Assim falarás 

“Talvez venha a dar frutos”

itinerário ATITUDE
Converter

sofrido tal castigo, esses galileus eram 
mais pecadores do que todos os outros 
galileus? Eu digo-vos que não. E se não 
vos arrependerdes, morrereis todos 
do mesmo modo. E aqueles dezoito 
homens, que a torre de Siloé, ao cair, 
atingiu e matou? Julgais que eram 
mais culpados do que todos os outros 
habitantes de Jerusalém? Eu digo-vos 
que não. E se não vos arrependerdes, 
morrereis todos de modo semelhante”. 
Jesus disse então a seguinte parábola: 
“Certo homem tinha uma figueira 
plantada na sua vinha. Foi procurar os 
frutos que nela houvesse, mas não os 
encontrou. Disse então ao vinhateiro: 
«Há três anos que venho procurar 
frutos nesta figueira e não os encontro. 
Deves cortá-la. Porque há-de estar ela 
a ocupar inutilmente a terra?». Mas o 
vinhateiro respondeu-lhe: «Senhor, 
deixa-a ficar ainda este ano, que eu, 
entretanto, vou cavar-lhe em volta e 
deitar-lhe adubo. Talvez venha a dar 
frutos. Se não der, mandá-la-ás cortar 
no próximo ano»”.   

REFLEXÃO

As aves do céu encontram abrigo
e as andorinhas um ninho para os seus 
filhos,
junto dos vossos altares, Senhor dos 
Exércitos,
meu Rei e meu Deus.
Felizes os que moram em vossa casa
e a toda a hora cantam os vossos louvores. 
cf. Salmo 83, 4-5 

“Talvez venha a dar frutos”
Os três últimos Domingos da 
Quaresma deste ciclo litúrgico têm 
como tópico central a conversão e a 
renovação da vida dos baptizados. O 
Evangelho do Terceiro Domingo da 

aos filhos de Israel: «O Senhor, Deus de 
vossos pais, Deus de Abraão, Deus de 
Isaac e Deus de Jacob, enviou-me a vós. 
Este é o meu nome para sempre, assim 
Me invocareis de geração em geração»”.   

Salmo responsorial
Salmo 102 (103), 1-4.6-8.11 (R. 8a) 
Refrão: O Senhor é clemente e cheio de 
compaixão.
 
LEITURA II 1 Cor 10, 1-6.10-12
Leitura da primeira Epístola do 
apóstolo S. Paulo aos Coríntios
Irmãos: Não quero que ignoreis que os 
nossos pais estiveram todos debaixo 
da nuvem, passaram todos através do 
mar e na nuvem e no mar, receberam 
todos o baptismo de Moisés. Todos 
comeram o mesmo alimento espiritual 
e todos beberam a mesma bebida 
espiritual. Bebiam de um rochedo 
espiritual que os acompanhava: esse 
rochedo era Cristo. Mas a maioria 
deles não agradou a Deus, pois 
caíram mortos no deserto. Esses 
factos aconteceram para nos servir 
de exemplo, a fim de não cobiçarmos 
o mal, como eles cobiçaram. Não 
murmureis, como alguns deles 
murmuraram, tendo perecido às mãos 
do Anjo exterminador. Tudo isto 
lhes sucedia para servir de exemplo 
e foi escrito para nos advertir, a nós 
que chegámos ao fim dos tempos. 
Portanto, quem julga estar de pé tome 
cuidado para não cair.    
    
EVANGELHO Lc 13, 1-9 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, vieram contar a Jesus 
que Pilatos mandara derramar o sangue 
de certos galileus, juntamente com 
o das vítimas que imolavam. Jesus 
respondeu-lhes: “Julgais que, por terem 

Quaresma (Ano C) apresenta uma 
parábola, na qual o vinhateiro insiste 
numa nova oportunidade para a 
figueira estéril: “talvez venha a dar 
frutos”.
Jesus Cristo serve-se do diálogo com 
os seus interlocutores para destacar 
a importância da conversão. Assim 
começa uma vida frutífera, repleta de 
abundantes frutos.
A parábola coloca em destaque o 
coração do vinhateiro que não hesita 
em negociar com o seu senhor: insiste 
numa “última chance” para aquela 
árvore; promete cuidar dela.
O tempo quaresmal é um espaço 
privilegiado para contemplar o rosto 
deste vinhateiro que dá tempo à 
conversão e para deixar que ele cuide 
de nós e das nossas resistências. Essa 
é a imagem de Deus transmitida por 
Jesus Cristo: não um castigador e 
vingativo (como outros diziam!), mas 
um Deus paciente e misericordioso.
Cavar a terra em volta e deitar 
adubo abre à esperança de passar 
da esterilidade à fecundidade. 
Em perspectiva vital, trata-se de 
aprofundar as razões da existência, 
purificar as fontes da vida, 
transformar os males em ocasiões 
fecundas, querer sempre novos 
frutos.
 
Converter
Um fruto quaresmal é promover a 
dinâmica da bondade em detrimento 
da lógica da violência. Esta pode 
ser a expressão da nossa pessoal e 
comunitária conversão ao Evangelho 
(cf. EG 98-101): “Aos cristãos de 
todas as comunidades do mundo, 
quero pedir-lhes de modo especial 
um testemunho de comunhão 
fraterna, que se torne fascinante e 
resplandecente. [...] Cuidado com a 

III DOMINGO Quaresma 

CONCRETIZAÇÃO: Continuam a marcar presença no presbitério a 
árvore da caminhada, que está a ser podada, e o cesto, onde se colocam 
os dísticos com os pecados. Desta vez, será cortado da árvore e colocado 
no cesto o dístico VIOLÊNCIA.
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“Talvez venha a dar frutos”

tentação da inveja! Estamos no mesmo 
barco e vamos para o mesmo porto! 
Peçamos a graça de nos alegrarmos 
com os frutos alheios, que são de 
todos”.
Reflexão preparada por Laboratório 
da Fé in www.laboratoriodafe.net

Elementos celebrativos  
a destacar
Ser comunidade acolhedora
Preparação Penitencial
A introdução à Eucaristia deve conduzir 
os cristãos a sentirem que o encontro 
pessoal com Deus, à semelhança 
do que acontece com Moisés, deve 
transformar a nossa vida, cultivando 
relações interpessoais sadias e evitando 
a violência das palavras, dos gestos e das 
atitudes.
Depois de um momento de silêncio, em 
que um membro de um grupo sócio-
caritativo da comunidade podará a 
VIOLÊNCIA da árvore, poder-se-á cantar 
a fórmula B da preparação penitencial.

Ser comunidade missionária
1. Homilia
. O julgamento precipitado das 
situações que nos rodeiam e das 
pessoas com quem vivemos pode 
ser sinal de que não discernimos 
segundo o Espírito do Senhor, mas 
sob o impulso da reacção espontânea, 
tantas vezes assumida com 
agressividade e violência.
. Deus espera sempre, com paciência, 
que as circunstâncias e as pessoas 
mudem, se convertam e venham 
a dar frutos, tal como a figueira da 
parábola do Evangelho. Por isso, Ele 
revela-se de forma subtil, discreta e 
silenciosa, o que exige da nossa parte 
atenção e serenidade para O escutar e 
compreender o rumo que nos aponta.
. A nossa vida deve, então, 
transformar-se, numa constante 
e integral adesão à manifestação 
de Deus, encontrando, para isso, 
fortaleza no rochedo que é Cristo, para 
vivermos de forma coerente, evitando 
qualquer forma de violência, quer por 
palavras, quer por gestos e atitudes.

2. Envio missionário
V. Ide, o Pai faz-nos pisar terreno sagrado no 
encontro pessoal com Ele e com os outros.
R. Ámen.
V. Ide, o Filho convida-nos a dar frutos 
e a saber esperá-los com paciência e 
perseverança.
R. Ámen.
V. Ide, o Espírito Santo erradica de 
nós toda a violência da cobiça e do 
murmúrio.
R. Ámen.

Oração Universal

Irmãs e irmãos em Cristo: oremos ao 
Deus vivo, que revelou a Moisés o seu 
nome santo, e intercedamos pelas 
necessidades da Igreja e do mundo, 
dizendo (ou cantando), confiadamente:
R. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça.

1. Pela Igreja, atenta à voz do Senhor que 
lhe fala, como falou a Moisés, na sarça 
ardente: 
– proclame o Evangelho com alegria.

2. Pelas vítimas de toda a violência, da 
opressão, da fome e dos maus tratos:
– sejam ouvidas pelo Senhor, que faz 
justiça.

3. Pelos cristãos que neste tempo da 
Quaresma se arrependem e convertem 
ao Senhor:
– aprendam a perdoar e a ser bons.

4. Pelos doentes, por todos os que sofrem
e pelos que não têm alguém que os 
escute:
– unam-se pela contemplação e adoração 
ao mistério da Paixão do Salvador. 

5. Por todos os que o Senhor aqui 
reuniu:
– nos faça chegar um dia junto d’Ele e 
nos sacie dos bens da sua casa.

Deus de bondade infinita, usai de 
paciência para connosco e fazei que 
a Palavra que escutámos dê fruto 
abundante nas nossas vidas. Por Jesus 
Cristo, Senhor nosso.
R. Ámen.

Eucologia
Orações presidenciais: Orações próprias do 
III Domingo da Quaresma (Missal Romano, 
190.192)
Prefácio: Prefácio da Quaresma V (Missal 
Romano, 465)
Oração Eucarística: Oração Eucarística II 
(Missal Romano, 524ss)

Viver na esperança
Continuando a prática do exame de consciência 
com os cinco passos exercitados desde o início da 
caminhada quaresmal, vamos perceber de que modo 
temos exercido violência nas palavras, nos gestos 
e nas atitudes com aqueles que nos são próximos. 
Para nos iluminar nesta reflexão, seria bom lermos 
e meditarmos nos números 98-101 da exortação 
apostólica Evangelii Gaudium do Papa Francisco.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Olhai para mim , Senhor, A. 
Cartageno
— Apresentação dos Dons: Felizes os que 
habitam, M. Valença
— Comunhão: Ditosos os que Te louvam sempre, 
F. Santos
— Final: Dar-vos-ei um futuro de esperança, 
Hermenegildo Faria
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livro da semana

Livraria diário do minho

Fale connosco no
Director: Damião A. Gonçalves Pereira · Coordenação: Departamento Arquidiocesano  
da Comunicação Social (Pe. Paulo Terroso, Pe. Tiago Freitas, João Pedro Quesado) 
Design: Romão Figueiredo · Multimédia: Ana Marques Pinheiro · Contacto: comunicacao@arquidiocese-braga.pt

Uma reflexão profunda e actual sobre As 
Últimas Sete Palavras de Cristo na Cruz 
escrita e narrada pelo Pe. Pablo Lima, com 
dramatização do actor Miguel Guilherme 
e acompanhada pela magnífica execução 
da obra homónima de Franz Joseph Haydn 
pelo Quarteto Verazin. Depois do séc. XVI, 
as palavras inspiraram crentes, filósofos e 
artistas. As palavras foram recolhidas dos 
Evangelhos e são objecto de uma devoção 
especial e de meditação, principalmente 
durante a Semana Santa. 

* Na entrega deste cupão. Campanha válida 
de 14 a 21 de Março de 2019.

pABLO LIMA 
As Sete Últimas 
Palavras de 
Cristo na Cruz

10€
10% 
Desconto

O programa Ser Igreja entrevista esta 
semana o Cónego Roberto Mariz e 
Fernando Correia, da Irmandade de 

S. Bento da Porta Aberta.

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

Sexta-feira, das 23h00 às 24h00

Agenda

PAÇO DOS DUQUESOLHARES SOBRE O PODER E A CORRUPÇÃO21H00

22
MAR

CASA DAS ARTES DE FAMALICÃOOLHARES SOBRE OS POPULISMOS21H00

29
MAR

Semana Santa lança Prémio Cónego 
Jorge Coutinho

Caminhada solidária em Barcelos

A Comissão da Quaresma e 
Solenidades da Semana Santa 
de Braga lançou esta semana 
a primeira edição do Prémio 
de Investigação Cónego Jorge 
Coutinho, um prémio bienal 
destinado a premiar o me-
lhor trabalho de investigação 
sobre a Quaresma e Semana 
Santa bracarenses nas diver-
sas áreas do saber.
O prémio homenageia o Có-
nego Jorge Coutinho pelo seu 
empenho na Comissão da 
Quaresma e Solenidades da 
Semana Santa e dedicação à 
academia bracarense.
O Prémio tem um valor pecu-
niário de 1.500 € (indepen-
dentemente do número de 
trabalhos premiados), e será 
atribuído depois de avaliado 
por um júri constituído pelo 
Cón. Avelino Amorim, presi-
dente do júri, Francisco Ribei-
ro da Silva, professor cate-
drático emérito da Faculdade 

No dia 23 de Março, pelas 
14h00, tem lugar a caminha-
da solidária "Igreja em Saída", 
promovida pelo arciprestado 
de Barcelos.
A caminhada terá cinco mo-
mentos de oração e testemu-
nhos missionários a aconte-
cer na Igreja de Santo Antó-
nio, Igreja Matriz, Igreja de 
Barcelinhos, Igreja de Car-
valhal e, por último, na Igreja 
Senhor Fonte da Vida. 
A organização, encabeça-

de Letras da Universidade do 
Porto, Luís Miguel Figueiredo 
Rodrigues, director-adjunto 
da Faculdade de Teologia da 
Universidade Católica Portu-
guesa, Maria Marta Lobo de 
Araújo, professora do Depar-
tamento de História do Ins-
tituto de Ciências Sociais da 
Universidade do Minho, e Rui 
Ferreira, mestre em Patrimó-
nio e Turismo Cultural e dou-
torando em Estudos Culturais.
Para mais informações, con-
sulte o regulamento na página 
da Semana Santa.

da pelo Pe. Eduardo Miranda 
Ferreira, sacerdote espiritano, 
refere a iniciativa como aberta 
a toda a população e apela “à 
partilha de «uma missão» por 
pessoa”, verba que reverterá 
para a paróquia de Santa Cecí-
lia de Ocua, em Moçambique.
Será disponibilizado transpor-
te antes da caminhada a partir 
da Igreja de Santo António, às 
13h45, para que possam dei-
xar os veículos pessoais no lo-
cal da chegada.

ESPAÇO VITAOLHARES SOBRE AS MIGRAÇÕES21H00

5
abr


