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"[em moçambique]  
os leigos é que 
levam a Igreja  
para a frente"

d. luiz fernando lisboa
Bispo de pemba

entrevista
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igreja católica 
denuncia aumento  
da violência no congo

Pelo menos 60 pessoas morreram 
entre os dias 2 e 10 de Fevereiro fruto 
de conflitos no leste da República 
Democrática do Congo, denuncia a 
Fundação Ajuda à Igreja que Sofre 
(AIS). A fuga de milhares de pessoas, 
a destruição de mais de 2 mil casas 
e a detenção de sacerdotes somam-
-se à onda de violência. De acordo 
com a Fundação AIS, o bispo de 
Bunia denunciou a passividade das 
autoridades e sublinhou que a Igreja 
não pode ficar em silêncio perante a 
“escalada de violência e desordem”.

padre português 
orienta retiro de 
quaresma do papa

O Santo Padre e a Cúria Romana 
encontram-se, desde o passado 
Domingo, num retiro de Quaresma em 
Ariccia, no sudeste de Roma. O retiro 
está a ser orientado pelo padre e poeta 
português José Tolentino Mendonça, 
que propõe dez reflexões subordinadas 
ao tema “Elogio da Sede”.  Para 
elaborar as reflexões, o português refere 
ter-se inspirado na poesia de Emily 
Dickinson, Fernando Pessoa, Clarice 
Lispector, Antoine de Saint-Exupéry 
e no italiano Tonino Guerra. O retiro 
termina amanhã, Sexta-feira.

paulo VI vai ser 
declarado santo
este ano

Paulo VI, Sumo Pontífice entre 1963 
e 1978, vai ser canonizado ainda em 
2018. O anúncio foi feito pelo Papa 
Francisco, durante um encontro com 
o clero da Diocese de Roma, onde 
afirmou que “Paulo VI será santo este 
ano”. A informação foi transmitida 
pela Sala de Imprensa da Santa Sé. 
Beatificado pelo Papa Francisco a 19  
de Outubro de 2014, Paulo VI concluiu 
os trabalhos do Concílio Vaticano II. 
O milagre que conduzirá à sua 
canonização terá sido a cura de uma 
bebé, ainda no ventre da mãe.

dR alexis huguet I afp

PAPA FRANCISCO
@pontifex_pt

17 de Janeiro de 2018
Somente quem sabe reconhecer 
os próprios erros e pedir desculpa 
recebe dos outros compreensão e 
perdão.

16 de Fevereiro de 2018
A mensagem de Jesus é incómoda 
e incomoda-nos, porque desafia o 
poder religioso mundano e mexe 
com as consciências.

D. JORGE ORTIGA
@djorgeortiga

17 Fevereiro de 2018
Deus não pode curar quem não 
reconhece as próprias feridas, 
nem perdoar quem não assume a 
própria culpa.

Vatican news

JOSÉ LIMA
padre | Professor

via LUCIS

Teologia simplificada
1

A expressão significa “o 
caminho da Luz”. Este 
exercício piedoso é semelhante 
ao do Caminho da Cruz: 
medita-se na Glória de 
Cristo na Ressurreição, como 

caminho de luz entre os discípulos. 
O Caminho da Luz integra, como a 
Via Sacra (Via Crucis), 14 estações, 
ou quadros pascais, recordando 
as aparições do Ressuscitado. 
Constitui, por isso, uma preciosa 
devoção para o Tempo Pascal da 
Liturgia, ajudando a orientar a 
caminhada em ordem ao Homem 
Novo, que em Cristo o cristão é 
convidado a tornar-se (K. Rahner). 
“Difundido recentemente” (DPPL 
153), recorda as facetas do Senhor 
Ressuscitado. Foi em 1994 que 
foram benzidas as 14 primeiras 
estações do Caminho da Luz (Via 
Lucis), no lugar do nascimento de S. 
João Bosco, em Turim. O exercício 
tem assim uma particular relevância 
para todos os salesianos que apoiam 
os mais jovens na escola do santo 
patrono: das diferentes aparições 
extraem-se os vários compromissos 
do cristão. Da aparição junto 
do túmulo ao Pentecostes, este 
caminho evoca atitudes novas em 
quem o realiza.

2     Importa incorporar nos fiéis 
as luzes que estas aparições 
pascais podem dispensar, sendo 

assíduos em meditar este piedoso 
exercício, pois ele “é um estímulo 
para incrementar a cultura da 
vida” (DPPL, 153), que escasseia 
tanto nos recentes cenários da 
actividade humana. Via Lucis 
facilita o itinerário do cristão, hoje, 
aproximando cada um da “luz do 
mundo” (Jo 8, 12). Tornemo-lo 
mais comum. 
À semelhança da Via Sacra, 
também pode ser encenada em 
vários quadros. Isto torna-se mais 
difícil por se tratar de cenas que 
aliam este mundo dos crentes ao 
realismo do Mundo de Deus, não 
representável cenicamente. A luz 
pode ser um elemento que apoia 
a imaginação, preciosa para a 
encenação, sobretudo das gerações 
mais jovens: terá de haver sempre 
elementos muito analógicos, para 
não deturpar as aparições, como 
teofanias.

3 O Caminho da Luz integra 
14 quadros bíblicos: A 
Ressurreição, O túmulo vazio, 

A aparição a Maria de Magdala, 

Maria que anuncia aos discípulos, 
O Ressuscitado a caminho de 
Emaús, O partir o Pão, Aparição em 
Jerusalém, O serviço do Perdão, A 
dúvida de Tomé, O Amor, A Missão, 
A Ascensão, A Espera (em oração) 
com Maria no Cenáculo, A Vinda do 
Espírito Santo.
Destaco alguns destes quadros 
pelo interesse que manifestam 
para o tempo corrente: tudo parte 
da ressurreição (I), quadro que 
lembra o eclodir do mundo novo 
no coração dos discípulos, como 
fundamento a sua fé; o caminho 
de Emaús (V) lembra que o 
cristão é permanentemente um 
caminheiro cheio de perguntas 
e mendigo do mais além de si; 
o serviço do Perdão (VIII) faz 
recordar uma atitude charneira 
no peregrinar do cristão; a 
dúvida de Tomé (IX) tonifica 
a caminhada, porquanto todos 
somos irmãos gémeos de Tomé, 
sendo a dúvida um elemento bem 
real no percurso;  a Ascensão (XII) 
convida a aspirar “às coisas do 
alto” (Col 3, 1); a espera na oração 
(XIII) instiga o presente de cada 
um, sendo a oração ao Espírito 
para todos os tempos, antes e 
depois da sua Vinda.
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Há 17 anos partiu 
do Brasil para 
Moçambique, 
como missionário 
Passionista. Foi 

o primeiro da Congregação. 
Hoje, é no papel de bispo de 
Pemba que D. Luiz Fernando 
Lisboa fala sobre aquela que 
já considera sua casa. De 
visita a Braga, no âmbito do 
acordo de cooperação entre 
as duas dioceses, sublinha a 
importância da presença dos 
missionários em Pemba, onde 
os padres escasseiam e onde 
o papel da Igreja vai muito 
além da Evangelização. As 
necessidades, garante, são 
inúmeras: “Não falta trabalho, 
em qualquer área é preciso”.

Desde o dia em que pisou Pemba 
pela primeira vez, o que mudou?
Muita coisa… Quando eu cheguei a 
Pemba, em 2001, a cidade era um pouco 
mais pacata, com poucos carros, uma 
cidade litorânea, com praias lindíssimas. 
Agora, vejo uma cidade transformada, 
com muitas construções, aumentou 
muito o fluxo de pessoas. Para além 
do turismo, Cabo Delgado, que é a 
província cuja capital é Pemba, é uma 
área muito rica em recursos naturais. 
Foram descobertos gás e petróleo no 
rio Rovuma, que é o rio que separa 

trabalhar connosco. De há quatro 
anos para cá chegaram algumas 
congregações. Os Passionistas já 
cá estavam, mas depois chegaram 
Beneditinos, Palotinos, Capuchinhos, 
Escolápios, Cavanis, mais 
recentemente Saletinos, e estão para 
chegar os Missionários do Sagrado 
Coração. Isso tem dado um novo 
fôlego à diocese. Algumas regiões onde 
não havia missionários estão agora a 
ser atendidas, o que tem sido muito 
bom para a diocese.

Essa falta de padres tem sido uma 
preocupação para si?
Com certeza. Como a diocese de Pemba 
e a diocese de Lichinga são as duas 
províncias do extremo Norte, eram as 
mais pobres de Moçambique, fracas 
em recursos a todos os níveis, e os 
missionários iam pouco para lá. Ficavam 
em Maputo, que é a capital, Beira, que 
é no Centro, e chegavam até Nampula, 
que é a principal capital do Norte, mas 
não iam para outros lugares. Agora, 
com a abertura da Igreja à missão, com 
o apelo do Papa Francisco para a Igreja 
sair, ir para as periferias, ir ao encontro 
dos pobres, muitas congregações 
tomaram consciência de que precisavam 
de ser mais itinerantes, de fechar em 
alguns lugares para abrir noutros, e é 
isso que tem acontecido. Nós temos 
convidado, estimulado, e até insistido 
com alguns grupos para virem para 

Moçambique da Tanzânia, e rubi, ouro 
e vários tipos de pedras semi-preciosas, 
além do grafite, granito e mármore. 
Isso tudo fez com que Cabo Delgado, 
e Pemba, de maneira particular, 
se transformassem, com várias 
construções, novos hotéis. A cidade está 
a evoluir muito.

No que diz respeito à Igreja, 
houve evolução também?
Houve, sim. A diocese de Pemba 
sempre sofreu com a falta de 
missionários. Antes da guerra não, a 
Sociedade Missionária da Boa Nova 
tinha cerca de 30 missionários só 
na diocese de Pemba. Depois, claro 
que foi reduzindo o número, o grupo 
foi envelhecendo e eles foram-se 
retirando, foram voltando para os 
países de origem, a maioria deles 
para Portugal. Os padres diocesanos 
eram poucos, nunca foram muitos, 
e chegámos a um ponto em que 
tínhamos pouquíssimos missionários, 
padres isolados, em paróquias 
isoladas. Desde há uns tempos que 
estamos a tentar renovar a Pastoral 
Vocacional, e temos investido bastante 
nisso. Neste momento temos um 
grupo grande de seminaristas – 
grande tendo em conta o que tínhamos 
antes. Para este ano temos cerca de 
50 seminaristas, o que é um bom 
número. E também temos convidado 
congregações religiosas para virem 

Pemba. Graças a Deus está a surtir 
efeito. Ou a Igreja é missionária, ou não 
é a Igreja de Jesus. (…)

Como é que as paróquias 
que estavam sem padre se 
estruturavam? E mesmo com 
os reforços que mencionou, há 
ainda muitas paróquias que não 
têm padre… Como é que se 
organizam?
A Igreja em Moçambique sempre foi 
ministerial, ou seja, começou a partir 
dos missionários, mas sempre foi uma 
Igreja com poucos recursos humanos, e 
isso obrigou a que nascesse a contar com 
a colaboração dos leigos, dos cristãos em 
geral. Por isso os leigos é que levam a 
Igreja para a frente. Os missionários têm 
o papel de formadores. Os missionários 
padres garantem a eucaristia às 
comunidades, os sacramentos, mas 
quem leva a comunidade para a frente 
são os leigos. As nossas paróquias são 
um pouco diferentes das de Portugal. 
Aqui um padre tem três paróquias, 
bastante trabalho, mas lá... As paróquias 
daqui equivalem às nossas comunidades 
de lá, e nós temos paróquias com 80 
comunidades, 100 comunidades, até 
140 comunidades, por isso é impossível 
para o padre estar presente em todas. 
Há comunidades que recebem a visita 
do padre uma vez por ano, uma vez a 
cada dois anos, então são os animadores 
leigos que vão até à paróquia, participam 

“Ou a Igreja é 
missionária, ou não  
é a Igreja de Jesus”
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na eucaristia, participam em formações 
e voltam para a comunidade para 
partilhar aquilo que aprenderam. Os 
animadores reúnem a comunidade 
todos os Domingos e partilham a 
Palavra. Os ministros extraordinários da 
sagrada comunhão, os catequistas, todos 
têm um papel fundamental na Igreja. 
Sem eles não haveria Igreja.

Com essa Igreja ministerial,  
os cristãos vivem a fé de forma 
diferente da que vivemos aqui?
Vivem a fé de uma forma diferente, 
sim, porque digamos que, se eles não 
fizessem nada, não haveria Igreja, 
não teriam como manifestar a sua 
fé. Às vezes pensamos: “Como é que 
esta comunidade pode ter sobrevivido 
com catequistas semianalfabetos, 
com animadores que têm tão pouca 
formação?”. Aí é que vemos a acção 
do Espírito Santo. O Espírito Santo vai 
motivando, vai abrindo caminhos, vai 
proporcionando meios para que essas 
comunidades vivam. Eu procuro visitar 
toda a diocese, mas são quase 900 
comunidades, e como peço sempre para 
marcarem as celebrações em aldeias 
onde ainda não fui, é comum chegarmos 
a uma comunidade em que pelo menos 
80% das pessoas nunca viu um bispo. 
As crianças ficam encantadas com o 
chapéu do bispo, a roupa do bispo, 
ficam curiosas, e mesmo os adultos, 
porque não conhecem. São Igreja, fazem 
parte da Igreja, mas conhecem pouco 
os pastores, o bispo, o padre, porque 
há essa dificuldade de atendimento. 
É a acção de Deus que faz essa Igreja 
continuar, por isso é que dizemos que 
o Espírito Santo é o protagonista da 
missão, Ele vai à frente, Ele é que vai 
fazendo os milagres, vai motivando, vai 
renovando.

Em Moçambique coexistem 
diversas religiões... Como tem 
sido o convívio inter-religioso?
Na História de Moçambique, não há 
relatos de problemas entre religiões. 
Há uma boa convivência entre 
cristãos, muçulmanos, hinduístas 
– a comunidade hindu é muito 
pequena – e religiões tradicionais 
africanas, professadas por pelo menos 
metade das pessoas. Mas há um bom 
relacionamento, uma boa convivência. 
É comum nas aldeias, quando os 
cristãos têm uma grande celebração, 
por exemplo, quando o bispo vai 
visitar, reunir-se toda a comunidade 
cristã e estarem presentes alguns 
líderes muçulmanos. Participam na 
missa, até levam alguma prenda, uma 
galinha, alguma coisa para oferecer ao 
bispo, e depois participam no almoço 

com o bispo. De há três meses para 
cá, justamente na nossa diocese, num 
lugar específico chamado Mocímboa 
da Praia, tivemos um grupo radical que 
começou com algumas acções violentas, 
e isso entristece-nos bastante. Dizem 
que são muçulmanos, falam de Alá, mas 
os próprios muçulmanos rejeitam isso, 
dizem: “Não, isso não é o islamismo”. 
Não podemos deixar que isso atrapalhe 
o nosso bom relacionamento.

Tendo em conta as carências,  
os desafios com que a Igreja 
em Pemba se depara, quais são 
as principais prioridades na sua 
intervenção?
É muito difícil falar em prioridades, 
porque temos tantas necessidades... 
Mas, para a Igreja, a prioridade número 
zero é a evangelização. É dar Deus às 
pessoas, não é levar Deus, é ajudar as 
pessoas a descobrirem que Deus está 
ali, que está com elas, que as protege, 
que as ama, que é misericordioso, que 
dá dignidade, que resgata dignidade. 
E as pessoas têm muita sede de Deus. 
Mas se olharmos de maneira geral, 
penso que a prioridade é a educação, 
a todos os níveis, formal e não formal. 
Ainda temos muita carência de escolas, 
crianças que estudam debaixo das 
árvores em condições indignas. Temos 
muita carência ao nível da formação 
de professores. Muitas crianças não 
vão ou abandonam a escola porque as 
mães não têm onde as deixar e acabam 
por levá-las para a Machamba — para 
trabalhar no campo. O Governo não 
tem uma política de educação para a 
pré-escola, para os mais pequeninos, 
então a Igreja tem prestado esse 
atendimento através daquilo a que 
nós chamamos de “escolinha”, para 
as crianças dos 2 aos 5 anos. Mas nós 
temos quase 900 comunidades e cerca 
de 30 escolinhas só. É muito pouco. 
E todas as comunidades querem a 
escolinha, porque significa que as 
crianças vão ter um lugar para ficar, 
com gente que lhes vai dar atenção, vão 
começar a ter contacto com o português 
e vão ter alimentação. Por isso eu 
penso que a prioridade das prioridades 
é a educação, e incluo aqui também 
a educação não formal — e a Igreja aí 
tem um papel essencial —, no trabalho 
com a juventude, através de cursos, 
encontros, retiros, acampamentos. A 
educação com as mulheres também é 
fundamental. Empoderar as mulheres, 
mostrar-lhes o valor que têm, as 
suas capacidades. Quando cheguei 
a Pemba, trabalhei numa paróquia 
onde não havia uma única mulher 
catequista, leitora ou animadora, em 
40 comunidades. Depois, quando as 
irmãs começaram o trabalho com as 
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mulheres, elas foram começando a 
levantar a cabeça, a mostrar dignidade. 
Começaram a estudar, e começámos 
a ter leitoras, catequistas, animadoras 
de comunidades, e até animadoras 
zonais, que são animadoras de várias 
comunidades. Outra prioridade é a 
saúde. A Igreja não está muito presente 
nessa área, porque não temos hospitais 
nem postos de saúde, com algumas 
excepções. Em Ocua, por exemplo, onde 
estão os missionários, há um pequeno 
posto de saúde que a Arquidiocese de 
Braga reabilitou e que agora funciona. 
O Governo colocou lá um enfermeiro 
que atende todos os dias, isso é muito 
importante para a população. E onde 
os missionários estão acabam por ser 
um pouco enfermeiros, os carros deles 
são ambulâncias, transportam os casos 
mais graves. É importante actuarmos 
também na área de Direito, por 
exemplo, para que as pessoas conheçam 
os seus direitos. O país passou por 
duas guerras e as pessoas viveram 
sempre sob ameaça, então têm medo 
de se expor, de falar, de dar opinião, 
de ir contra o Governo, porque depois 
há consequências. Os missionários 
levam um pouco esse encorajamento 
às pessoas: “Falem, dêem a vossa 
opinião, discordem, não há problema, 
a Constituição garante isso”. Mas 
não é fácil mudar essa mentalidade. 
Resumindo, não falta trabalho, em 
qualquer área é preciso.

O facto de haver instabilidade, a 
nível social, político e económico, 
tem condicionado a intervenção 
da Igreja?
Eu não diria que condiciona, mas 
preocupa. Porque a Igreja — a 
Conferência Episcopal, os Bispos — 
muitas vezes “põe o dedo na ferida”,  
e ninguém gosta disso, o Governo 
não gosta. Quando os Bispos falam, 
há sempre um interesse da sociedade, 
dos meios de comunicação, em 
saber o que é que falaram. E o facto 
de falarmos, de sermos directos, 
tem consequências. E muitas vezes 
isso dificulta um pouco as coisas 
para a Igreja. A Igreja talvez seja a 
parceira número um do Governo, 
porque faz muitas coisas que são 
papel do Governo, por exemplo, na 
área da educação, saúde, social, de 
atendimento às pessoas… A Igreja 
tem, por exemplo, um trabalho 
grande com os leprosos, com 
os miúdos, com as escolinhas, e 
podíamos apontar aqui várias áreas. 
E o Governo sabe disso, sabe que 
a Igreja faz bem, reconhece, mas 
não valoriza, porque muitas vezes 
cria entraves, exige da Igreja aquilo 

que não exige dele mesmo. É uma 
luta constante. Nós chamamos 
missionários para trabalharem, mas 
um missionário estrangeiro tem de 
pagar cerca de 500 dólares por ano 
para ter um documento de residência. 
Nós temos insistido com o Governo 
para resolver esta situação, já falámos 
com o ministro, até com o presidente, 
e nada. Há essa dificuldade, mas 
a Igreja vai em frente, vai dando a 
volta.

Em que é que tem consistido o 
acordo de cooperação entre as 
dioceses de Braga e de Pemba?
As dioceses firmaram um acordo de 
cooperação e temos encontrado, por 
parte do D. Jorge e da Arquidiocese, 
muita abertura e receptividade àquilo 
que vai acontecendo. O primeiro passo 
foi enviar missionários para Pemba, 
isso a Arquidiocese já fez. Houve 
o primeiro grupo no ano passado, 
agora está lá o segundo. E agora 
partimos para um segundo passo, 
e por isso é que vim cá: queremos 
enviar dois seminaristas para Braga, 
para estudarem aqui. E penso que 
outros passos virão, quem sabe uma 
cooperação no sentido de enviarmos 
algum leigo para estudar aqui e para 
colaborar na pastoral, ou enviarmos 
algum padre para ajudar numa 
paróquia daqui. Há muitos passos que 
ainda podemos dar. Hoje vou ter uma 
reunião com um chefe dos escuteiros… 
Nós temos lá um grupo bem pequeno 
de escuteiros, que funcionam com toda 
a boa-vontade mas não têm fardas, 
nem material, então vamos ver de que 
forma podemos colaborar. Talvez indo 
alguém daqui para dar formação. Há 
muitas áreas em que é possível haver 
colaboração.

Que contributo se espera dos 
missionários da Arquidiocese  
de Braga?
A primeira coisa é ajudar na pastoral, 
no atendimento pastoral da paróquia 
de Santa Cecília de Ocua, a paróquia 
nº 552 de Braga, que é uma paróquia 
muito grande, com 97 comunidades. 
Nós temos comunidades que ficam 
a mais ou menos 100 km da sede de 
Ocua, mas os acessos não são por 
auto-estradas, por estradas boas 
como as que há aqui em Portugal, 
mas por estradas no meio do mato, a 
atravessar rios, lugares por onde não 
se passa na época de chuva. Então 
a primeira coisa é o atendimento 
pastoral das comunidades. Tanto o 
padre como os leigos que vão devem 
ser pessoas que gostem da pastoral, 

que possam dar formação aos 
catequistas, colaborar na formação 
pastoral. A par disso, perceber as 
necessidades do local e ir tentando 
ajudar de alguma maneira. Como se 
passou com o posto de saúde, que foi 
reabilitado e era fundamental para a 
população. Outra área é a educação, 
descobrir ali meninos e meninas que 
têm potencial e enviar para outros 
lugares onde eles possam ter bons 
estudos, garantir que as crianças e 
jovens tenham acesso a uma educação 
melhor, etc.. Os missionários que lá 
estão entretanto perceberam que a 
paróquia de Ocua tem um terreno 
muito grande, e que se o tractor 
passar ali vai ser muito melhor 
para as pessoas, elas vão cultivar 
no terreno da Igreja, com condições 
melhores, e produzir mais alimentos 
para a própria família. A equipa que lá 
está vai descobrindo as necessidades 
e vai interagindo com a comunidade, 
vai descobrindo como melhorar a vida 
do povo e vai ajudando.

O D. Luiz é brasileiro, mas está há 
muitos anos em Pemba. Já é uma 
segunda casa para si?
Com certeza (risos). Na verdade, agora é a 
minha casa. Ainda por cima fui nomeado 
Bispo de lá, então é a minha casa. Eu 
sinto-me muito bem ali. Sempre quis ser 
missionário em África, sempre tive esse 
sonho. E fui o primeiro a ser enviado pela 
minha congregação, tive esse interesse, 
procurei, fui atrás, fui sozinho. Depois a 
congregação mandou mais um colega.  
E estou a realizar o meu sonho.
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iIi domingo
quaresma

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 “CONSUMISMO”.

itinerário

Sugestão de cânticos
— Entrada: Olhai para mim, Senhor, M. Faria (NRMS 27-28| IC, p. 237)
— prep. penitencial: Irmãos, convertei, J. P. Lécot
— apres. dons: O Templo de Deus é Santo, C. Silva (OC, p. 192)
— Comunhão: As aves do céu, Pedro Miranda 
— Final: Instrumental ou silêncio

Eucologia
— Orações presidenciais: Orações próprias do III Domingo da Quaresma 
(Missal Romano, pp. 190-192).
— prefácio: Prefácio da Quaresma III (Missal Romano, p. 463).
— Oração Eucarística: Oração Eucarística III (Missal Romano, pp. 529ss).

Viver na Esperança
É tempo de nos libertarmos das cadeias que nos prendem à Terra. Grande 
parte dos pecados da humanidade estão relacionados com o desejo 
de ter e com a posse de bens terrenos em excesso: o ciúme, a inveja, o 
egoísmo, o orgulho, a prepotência, a arrogância, a idolatria, a indiferença 
para com os irmãos, o sentimento de autossuficiência e independência 
de Deus, etc. Todavia, na Quaresma, somos desafiados a entender que 
todos somos pó, isto é, seres semelhantes que sofrem, que choram, que 
sentem fome, sede e cansaço, que necessitam dos mesmos cuidados e da 
mesma atenção. Nesta semana, somos, por isso, convidados a partilhar. Irei, 
juntamente com a minha família, escolher uma peça de roupa de que gosto 
bastante e oferecer a alguém mais necessitado que eu conheça ou à Caritas 
Arquidiocesana. Basta de dar o que não quero para mim. Doarei aquilo 
de que gosto, porque também os outros são templos de Deus que devem 
revestir-se com dignidade! 

“AO VEREM OS MILAGRES QUE FAZIA, 
ACREDITARAM NO SEU NOME”

LITURGIA da palavra

LEITURA I [Forma breve] Ex 20
Leitura do Livro do Êxodo
Naqueles dias, Deus pronunciou todas estas palavras: “Eu sou o Senhor teu Deus, que 
te tirei da terra do Egipto, dessa casa de escravidão. Não terás outros deuses perante 
Mim. Não invocarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não deixa 
sem castigo aquele que invoca o seu nome em vão. Lembrar-te-ás do dia de sábado, para 
o santificares. Honra pai e mãe, a fim de prolongares os teus dias na terra que o Senhor 
teu Deus te vai dar. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não levantarás 
falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo; não 
desejarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo nem a sua serva, o seu boi ou o seu 
jumento, nem coisa alguma que lhe pertença”. 

salmo responsorial Salmo 18 (19)
Refrão: Senhor, Vós tendes palavras de vida eterna. 

LEITURA II 1 Cor 1, 22-25
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S. Paulo aos Coríntios
Irmãos: Os judeus pedem milagres e os gregos procuram a sabedoria. Quanto a nós, 
pregamos Cristo cruficado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios; mas para 
aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder e sabedoria de 
Deus. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens e o que é fraqueza de 
Deus é mais forte do que os homens.

EVANGELHO Jo 2, 13-25 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os 
vendedores de bois, de ovelhas e de pombas e os cambistas sentados às bancas. Fez então 
um chicote de cordas e expulsou-os a todos do templo, com as ovelhas e os bois; deitou 
por terra o dinheiro dos cambistas e derrubou-lhes as mesas; e disse aos que vendiam 
pombas: “Tirai tudo isto daqui; não façais da casa de meu Pai casa de comércio”. Os 
discípulos recordaram-se do que estava escrito: “Devora-me o zelo pela tua casa”. Então 
os judeus tomaram a palavra e perguntaram-Lhe: “Que sinal nos dás de que podes 
proceder deste modo?”. Jesus respondeu-lhes: “Destruí este templo e em três dias o 
levantarei”. Disseram os judeus: “Foram precisos quarenta e seis anos para se construir 
este templo e Tu vais levantá-lo em três dias?”. Jesus, porém, falava do templo do seu 
corpo. Por isso, quando Ele ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que 
tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Enquanto Jesus permaneceu 
em Jerusalém pela festa da Páscoa, muitos, ao verem os milagres que fazia, acreditaram 
no seu nome. Mas Jesus não se fiava deles, porque os conhecia a todos e não precisava de 
que Lhe dessem informações sobre ninguém: Ele bem sabia o que há no homem. 

ATITUDE: Libertar
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elementos celebrativos a destacar

DESPERTAR A ESPERANÇA
[Introdução ao espírito celebrativo]

O encontro de Jesus com toda a realidade comercial presente 
no Templo, a Casa de Deus, é violenta e um verdadeiro abalo ao 
CONSUMISMO que se havia instalado no culto judaico. 
Este abalo dever fazer-se sentir nas nossas vidas, fazendo-nos 
perceber onde estão os nossos falsos cultos. Para isso, São Paulo 
deixa-nos a orientação verdadeira da nossa Liturgia: a cruz de Cristo.

ENRAIZAR A ESPERANÇA
[Dinâmica própria do Tempo Litúrgico]

1. Acolhimento inicial
Um acolhimento sóbrio, próprio do Tempo Litúrgico. É recomendado 
que não se usem muitas palavras.

2. Preparação Penitencial
[Admonição] A nossa vida é reflexo de que tendemos a confiar 
demasiado nas nossas capacidades e, geralmente, não damos 
oportunidade a Deus. Viver com o essencial, com aquilo que nos 
garante a dignidade humana e cristã, e ousar trilhar o caminho 
d’Aquele que nos promete tesouros no céu é a garantia de que 
chegamos a porto seguro. O itinerário quaresmal reclama a urgência 
do despojamento, da libertação do que nos cega e imobiliza. Já 
com meio caminho feito, não demos a tarefa ainda por conquistada. 
Neste Domingo, somos convidados a libertar-nos do peso do 
consumismo e a aderir à dádiva e à multiplicação que só a caridade 
e a partilha podem originar.
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: 
V/ Tende compaixão de nós, Senhor.
R/ Porque somos pecadores.
V/ Manifestai, Senhor, a vossa Misericórdia.
R/ E dai-nos a vossa Salvação.
V/ Deus todo-poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos 
pecados e nos conduza à vida eterna.
R/ Ámen!

3. Proclamação da Palavra
[Primeira Leitura] Dever-se-á fazer uma leitura pausada entre as 
frases, pois a cada uma delas corresponde um mandamento dado 
por Deus. Fazer uma vincada pausa entre cada uma delas. 
[Segunda Leitura] Trata-se de uma leitura curta, mas bastante densa 
nas suas ideias. Pede-se leitura de preparação bem feita, para que o 
leitor perceba e assimile bem a mensagem de São Paulo. Dar realce 
à última frase.

4. Momento Pós-Comunhão
Rezar o poema “O templo continua de pé”, sugerido na caminhada 
“Passos de Esperança”.

PARTILHAR A ESPERANÇA
[Indicações para a reflexão partilhada na homilia]
. Os mandamentos dados por Deus ao seu povo, mais que um sinal 
normativo, são um sinal da aliança eterna que Deus faz com o seu 
povo. 
. S. Paulo lembra-nos que Deus é infinitamente mais poderoso e 
sábio que nós, por muito que sejamos poderosos e por imensa que 
seja a nossa sabedoria. Resumidamente, o apóstolo dos gentios 
relembra que Deus é o nosso Criador.
. Jesus Cristo mostra-se zeloso com a Casa de seu Pai, mas 
sobretudo mostra-se contra todo o tipo de consumismo que torna o 
culto pesado e de acesso bloqueado por taxas ou câmbios.

Os meus olhos estão voltados para o Senhor, 
porque Ele livra os meus pés da armadilha. 
Olhai para mim, Senhor, e tende compaixão 
porque estou só e desamparado. 
Salmo 24, 15-16 

O Terceiro Domingo da Quaresma (Ano B) faz-nos voltar os olhos para Deus 
com confiança. O ser humano sente-se desamparado. Deus é fonte de compaixão 
e confiança. Somos convidados a pôr em causa a “qualidade” da nossa fé, as 
motivações do nosso relacionamento com Deus. A lei e o templo servem para 
educar a nossa fé, podem ser uma âncora, mas também podem ser máscaras que 
escondem a falsidade das nossas intenções.

“Ao verem os milagres que fazia, acreditaram no seu nome”
Jesus Cristo faz a habitual peregrinação ao templo de Jerusalém a propósito da 
festa da Páscoa (judaica). Diante do comércio e do ruído próprios dessa situação, 
realiza um gesto profético com a expulsão dos cambistas, dos vendedores de 
animais destinados aos sacrifícios e dos próprios animais.
Os judeus pedem-lhe provas da autoridade que diz ter para justificar aquele 
procedimento, mas a resposta que lhes é dada deixa-os ainda mais confundidos: 
“Destruí este templo e em três dias o levantarei”. Entenderam-na em sentido 
literal.
A atitude de Jesus Cristo propõe uma conversão na relação com Deus, uma relação 
que não implique um intercâmbio de bens materiais, como era o sacrifício de 
animais, mas que corresponda a um vínculo de amor e de confiança.
Há sempre o perigo de converter a fé num negócio, um dar que fica dependente de 
um determinado receber, falseando assim a relação de amizade que Deus, em e por 
Jesus Cristo, quer estabelecer connosco.
“Ao verem os milagres que fazia, acreditaram no seu nome”. Na nossa experiência 
de fé também há “milagres”, momentos em que damos conta da acção de Deus que 
provoca a nossa transformação interior. O encontro pessoal com Jesus Cristo abre 
sempre uma nova perspectiva na nossa vida e na nossa fé.
A fé não é um processo encerrado ou uma etapa da vida. A fé é um processo em 
desenvolvimento, em crescimento, evolui e amadurece, porventura até regride em 
determinadas situações. “Fé fiável é a de quem aceita entregar-se ao seu Senhor a 
ponto de perder-se, a ponto de perder a própria vida, a ponto de consumir-se por 
amor” (Luciano Manicardi).

Consumismo
O nosso tempo está marcado pela dinâmica do consumo. Vive-se um consumismo 
exacerbado, a todos os níveis. O tempo da Quaresma é um alerta ao despojamento, 
para valorizar a gratuidade da dádiva e libertar-nos desse peso ou pecado do 
consumismo. Também ao nível da fé! “Não façais da vida um mercado! Não a 
reduzais às leis da economia e do dinheiro. […] Não façais da fé um mercado, não 
façais da vida um mercado. Não useis, com Deus, a lei decadente da troca directa, 
em que tu dás alguma coisa a Deus para que Ele te retribua com outra” (Ermes 
Ronchi).

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

24.02.2018 a 25.02.2018
O RELÓGIO DA FAMÍLIA
Casa da Torre (Soutelo, Vila Verde)

10% *
Desconto

     Livraria Diário do Minho

€

PVPO livro "O engano das ilusões — os Sete pecados 
capitais entre espirutualidade e psicologia" pretende 
ajudar o leitor a trabalhar sobre si próprio para 
viver uma felicidade autêntica. "Os sete pecados 
são a ilusão de poder alcançar a felicidade, até se 
constatar, mais tarde, que não foram capazes de 
manter a promessa. Daí a insatisfação, o vazio e 
aquele caruncho que tudo devora, ou seja, o tédio. 
(...) O pecado é uma ferida infligida a uma relação, 
mas uma ferida através da qual Deus pode irromper 
para realizar o seu maior desejo: o cumprimento do 
coração do homem", pode ler-se na sinopse.

* Na entrega deste cupão. Campanha válida de 22 de Fevereiro de 2018 a 1 de Março de 2018.

paolo 
Scquizzato

o engano
das ilusões

16,80

O programa Ser Igreja entrevista, esta semana,   
Fátima Amorim, presidente do núcleo de Braga 
da Associação Cristã de Empresários e Gestores 
(ACEGE).

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

23.02.2018
"MUSEUS PELO MUNDO": 
APRESENTAÇÃO DO PROJECTO  
E TERTÚLIA
21h30 / Casa do Professor (Braga)A Basílica dos Congregados vai 

disponibilizar, a partir do próximo 
Sábado, dia 24, sessões de catequese 
de adultos para surdos. As sessões vão 
decorrer entre as 15h e as 16h, num 
total de 15 encontros, a realizarem-se 
quinzenalmente.
A catequese será orientada pelo diácono 
Elísio Portela, com a ajuda de um 
tradutor de Língua Gestual Portuguesa. 
No final desse percurso, alguns 

dos catequizandos vão receber o 
sacramento da Confirmação (crisma).
As inscrições poderão efectuar-se 
na secretaria dos Congregados, via 
correio electrónico, com o envio 
de e-mail para “congregados@
arquidiocese-braga.pt”, ou através  
do preenchimento de um 
formulário digital disponível em 
“www.arquidiocese-braga.pt/
congregados”.

basílica dos congregados disponibiliza
sessões de catequese de adultos para surdos

25.02.2018
"UM PASSEIO POR GUIMARÃES" 
PELA PASTORAL UNIVERSITÁRIA
09h00 / Ponto de encontro na Central 
de Camionagem (Braga)


