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O Arcebispo de Tijuana e es-
pecialista em música sacra, 
Francisco Moreno Barrón, 
participou neste fim-de-se-

mana, no âmbito das actividades pa-
ra a celebração do 130º aniversário da 
fundação da Escola de Música Sacra e 
Conservatório “José Guadalupe Veláz-
quez” e do XIV encontro diocesano de 
música sacra da diocese de Queréta-
ro, com uma comunicação intitulada: 
“A espiritualidade da música litúrgica”.

Moreno Barrón foi o responsável 
pela Dimensão Episcopal da Músi-
ca Litúrgica durante a visita do Papa 
Francisco ao México em 2016, por is-
so coube à sua equipa produzir o hino 
“Missionário da Misericórdia”.

Na sua apresentação, o Arcebispo 
de Tijuana lembrou que o Concílio 
Vaticano II deixou claro que a músi-
ca sacra é parte necessária e integran-
te da liturgia; ou seja, “não é um ador-
no, não é um complemento, não é 
apenas para tornar a celebração mais 
agradável… e afirma a sua eficácia pa-
ra a Glória de Deus e a santificação 
dos fiéis”.

Por isso, destacou a importância de 
os músicos que participam nas cele-
brações litúrgicas terem uma forma-
ção sólida e lembrou que “os anjos 
cantam a Deus… Há amplos conteúdos 
que devem ser aprendidos e coloca-
dos em prática... Lembrem-se: vamos 
louvar ao nosso Deus"

Também pediu aos músicos que 

Arcebispo mexicano pede música 
litúrgica na missa, “não paródias”

sejam criteriosos e não improvisem 
sobre as músicas adequadas para ca-
da tempo litúrgico: “que seja música 
litúrgica, não paródias”, disse.

“Recomendo a vossa plena partici-
pação: cheguem a horas; se for a ho-
ra da consagração, ajoelhem-se com 
fé; respondam ao diálogo com o ce-
lebrante... sejam um guia para a as-
sembleia; prestem atenção sem dis-
tracções... vivam os momentos de si-
lêncio... quem comunga e vive inten-
samente a celebração, podemos dizer 
que alcançou a plena participação”, 
acrescentou.

Moreno Barrón explicou que a es-
piritualidade do músico da Igreja é 
o “conjunto de princípios, atitudes e 
valores que, à luz do Evangelho e da 
Sagrada Eucaristia o alimentam, nu-
trem e amadurecem na fé, moldando-
-o pouco a pouco com Cristo”.

O músico católico – continuou – 
deve viver a sua espiritualidade como 
a Igreja católica a vive; tem que ser 
“uma espiritualidade cristocêntrica, 
no centro está Jesus”.

Acrescentou que a vida de oração 
do músico também é muito impor-
tante para crescer na sua espirituali-
dade; da mesma forma, deve procurar 
espaços de contemplação.

“O músico deve adorar Jesus na 
Eucaristia e orgulhar-se disso... Tudo 
isso será reflectido pelo músico... por 
ser consistente no que acredita e co-
mo vive”, observou.

Leia a notícia completa em www.arquidiocese-braga.pt/
revistaimprensainternacional/noticia/32214/
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A Conferência Episcopal Es-
panhola (CEE) anunciou es-
ta segunda-feira que encar-
regou a empresa Cremades 

& Calvo-Sotelo de realizar uma au-
ditoria independente sobre abu-
sos sexuais na Igreja Católica em 
Espanha.

Este gabinete, conforme noticia-
do pela própria CEE, “vai abrir um 
canal independente para receber 
eventuais denúncias, vai rever os 
procedimentos legais que visam pu-
nir as práticas criminosas e vai ofe-
recer a sua colaboração às autorida-
des para ajudar a esclarecer os factos 
e estabelecer um sistema de preven-
ção que atende às exigências sociais 
nesse sentido”.

O novo mecanismo será apresen-
tado esta terça-feira em conferência 
de imprensa pelo Presidente da CEE 
e Arcebispo de Barcelona, Cardeal 
Juan José Omella, e pelo Presidente 
da Cremades & Calvo-Sotelo, Javier 
Cremades.

A decisão de realizar a auditoria 
acontece depois de semanas de de-
bate público sobre a relevância ou 
não de uma comissão de inquérito 

INTERNACIONAL

Conferência Episcopal Espanhola 
ordena auditoria independente 
sobre abusos na Igreja

como resultado da proposta de vá-
rios grupos no Congresso dos Depu-
tados. Pela sua parte, o Governo é a 
favor do Provedor de Justiça liderar 
a investigação dos casos.

Dentro da Igreja, tem havido vá-
rios bispos que não vêem com maus 
olhos que se possa realizar uma re-
visão destes crimes nas últimas dé-
cadas. O arcebispo de Madrid, o 
cardeal Carlos Osoro, confessou em 
entrevista ao El Confidencial que 
não tem “nenhum problema” em 
criar uma comissão de investigação 
independente, desde que o trabalho 
“seja feito a partir da verdade e em 
todas as áreas”.

O arcebispo de Burgos, Mario 
Iceta, sustenta que “uma eventual 
investigação ordenada por autorida-
des solventes, prestigiosas e verda-
deiras” revela-se “necessária”.

Por sua vez, o bispo de Vitória, 
Juan Carlos Elizalde, sustenta que é 
o poder judicial que deve investigar 
e condenar um crime, embora valo-
rize a proposta de um relatório li-
derado pelo Provedor da Justiça co-
mo “uma medida de transparência e 
justiça”.

Leia a notícia completa em www.arquidiocese-braga.pt/
revistaimprensainternacional/noticia/32206/
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Papa francisco

22 DE FEVEREIRO 2022 · Escolhi co-
mo tema para o próximo Dia Mundial 
do Migrante e do Refugiado "Cons-
truir com os migrantes e os refugia-
dos", um futuro de acordo com o pro-
jeto de Deus, para cuja edificação so-
mos todos chamados a contribuir.

23 DE FEVEREIRO 2022 · Os jovens 
devem dialogar com os idosos, e os 
#idosos com os jovens. E esta ponte 
será a transmissão da sabedoria na 
humanidade, porque os idosos são 
como as raízes da árvore, e os jovens 
são como flores e frutos. #Bênção-
doTempo #AudiênciaGeral

Vaticano

Francisco denuncia “cultura 
do descarte”
O Papa convidou esta quarta-feira, no Vaticano, a 
valorizar os idosos contra a “cultura do descarte” e 
“da produtividade”, iniciando um novo ciclo de ca-
tequeses sobre o “significado e o valor da velhice”.
Francisco assinalou, na audiência geral semanal, 
que os idosos são “vistos como um fardo”, e que, 
na primeira fase da pandemia, “foram eles que pa-
garam o preço mais alto”, visto que já eram “a par-
te mais fraca e negligenciada” e, como “não olhá-
vamos muito para eles em vida, nem sequer os 
vimos morrer”.
O líder da Igreja Católica afirmou que, apesar de 
nunca ter havido tantos idosos como actualmen-
te, “o risco de ser descartado é maior”, e que por is-
so a velhice está “entre as questões mais urgentes 
que a família humana é chamada a enfrentar neste 
momento”, juntamente com a migração.
O Papa Francisco falou numa atitude de “separa-
ção e rejeição” em relação às gerações mais ve-
lhas, num mundo com “longevidade em massa” e 
cada vez menos crianças, em muitas regiões, por 
causa do “inverno demográfico”, e lamentou que, 
“para uma idade que hoje é parte decisiva do es-
paço comunitário e se estende por um terço de 
toda a vida, há – às vezes – planos assistenciais, 
mas não projectos de existência”, o que caracteri-
za como um “vazio de pensamento, imaginação, 
criatividade”.

opinião

Remobilizados

José Lima
Padre

Ébem motivadora a 
apresentação sole-
ne de um bispo nu-
ma Diocese (mais ain-

da entre nós, na Arquidioce-
se metropolita da Província 
Eclesiástica do Norte, como 
o é a Arquidiocese de Bra-
ga). D. José Cordeiro presi-
de à nossa unidade desde os 
dias 12 e 13 de Fevereiro: a as-
sinatura oficial com celebra-
ção de Vésperas de sábado e 
a festiva celebração eucarís-
tica do Domingo revelaram a 
monumentalidade da Sé Ca-
tedral e a grandeza do seu 
povo nestes acontecimentos 
singulares. Sente-se o dina-
mismo de sangue novo nas 
veias de cada um, impulsio-
nado pelas palavras profun-
das, orientadoras, programá-
ticas e próximas do novo Ar-
cebispo Primaz. Assim se faz 
a Igreja, nos nossos tempos, 
carregados de novidades e de 
mudanças. 

Somos um território de 
nove dioceses, todas elas en-
cimadas por Braga, a metro-
polita da Província: de Aveiro 
a Bragança-Miranda, a Coim-
bra, a Lamego, ao Porto, a 
Viana do Castelo, a Vila Real 
e a Viseu, somos oito sufragâ-
neas atentas às orientações lú-
cidas da marca sinodal de ori-
gem que é vivida já em todas 
as dioceses. A Igreja católica 
sai renovada com este impul-
so vital no nosso território. 

Uma fase nova acontece na 
caminhada sinodal que todos 
vivemos, sendo solidários e 
coesos nas iniciativas que nos 
renovam e na lucidez de pro-
postas que remobilizam toda 
a Igreja que somos. Cada um 
transporta em si as graças que 
Deus entrega a todos, no iti-
nerário pessoal e comunitário 
em proximidade: os dons de 
cada um exercem-se em be-
nefício de todos, caminhan-
do juntos rumo a coisas novas 
que o Espírito vai abrindo nas 
pessoas de hoje. Cada qual 
provoca aberturas que são as 
do Espírito de santidade.

Necessitamos de fazer 
chegar as nossas iniciativas e 
ideias às instâncias de deci-
são no seio da Comunidade, 
para que toda a Igreja partici-
pe e seja purificada e renova-
da. Esta nova era terá que ter 
em conta os mais desprotegi-
dos, os mais pobres, os des-
cartados das sociedades lo-

cais, pois todos contam para 
o Reino que amadurece em 
nosso tempo, como se referia. 
A nossa tarefa é inclusivista e 
de vizinhança.

Vivemos em época dioce-
sana de preparação para o sí-
nodo de 2023, na atenção aos 
grupos persuasivos das comu-
nidades paroquiais articula-
das em catorze arciprestados. 
Interessa uma dose plena de 
vigor assumido e de compro-
misso para que a nossa Co-
munidade universal (a Igre-
ja) esteja bem atenta às neces-
sidades dos mais próximos e 
se projete em missão. É ful-
cral ser Comunidade cristã, 
enraizada na Ressurreição de 
Cristo que não esquece dia-
riamente as máximas que lhe 
pululam no horizonte. 

D. José Cordeiro insufla 
uma ampla respiração de no-
vidade e de participação de 
excluídos que merece a aten-
ção da Arquidiocese e das 
dioceses sufragâneas, de toda 
a Igreja implantada na geo-
grafia deste Norte do País, fiel 
à Tradição da Igreja e juvenil 
nas aspirações e nos sonhos.

Os grupos sinodais em di-
namismo na Arquidiocese 
contribuirão activamente pa-
ra aquela comunhão tão elo-
quentemente recordada em 
ordem à renovação almejada 
e conscientemente elaborada 
no novo fôlego que o Espírito 
enriquece!
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[Igreja Viva] É Embaixadora 
de Boa Vontade do Fundo das 
Nações Unidas para a Popu-
lação desde 2000 e fundou a 
Corações com Coroa em 2012. 
Como é que foi o caminho en-
tre um momento e outro? 
[Catarina Furtado] A Cora-
ções Com Coroa [CCC] nasceu 
precisamente da minha expe-
riência como embaixadora de 
Boa Vontade do Fundo das 
Nações Unidas para a Popula-
ção. A missão que abracei em 
2000 veio cimentar as minhas 
convicções sobre a igualdade 
de género e aproximou-me de 
causas como a saúde materna 
ou a saúde sexual e reproduti-
va. Ao mesmo tempo que me 
deparava com as estatísticas, 
os números dos relatórios do 
Fundo das Nações Unidas pa-
ra a População, como docu-
mentarista era confrontada no 
terreno com o tanto que havia 
para mudar, nomeadamente 
na questão do papel da mu-
lher, no acesso à saúde, à edu-
cação – e não só nos países em 
desenvolvimento. A CCC aca-
ba por nascer dessa inquie-
tação, que era partilhada por 
um grupo grande de pessoas à 

minha volta – sócios fundado-
res, voluntários, parceiros e fi-
nanciadores, pessoas que ain-
da hoje fazem parte da grande 
família CCC. Sentíamos, todas 
e todos, que havia muito para 
fazer por estas causas também 
em Portugal e decidimos unir 
esforços. Foram muitas ma-
drugadas de discussão, muitas 
horas de trabalho, mas 10 anos 
depois, posso dizer que valeu a 
pena cada minuto. 

[Igreja Viva] Que lutas, se as-
sim se pode dizer, a levaram 
à criação da Corações com 
Coroa?
[Catarina Furtado] O objec-
tivo da CCC foi, desde o pri-
meiro momento, promover 
uma cultura dos Direitos Hu-
manos, assente na não-discri-
minação e na não-violência. 
Queríamos, e continuamos a 
querer, contribuir para a mu-
dança, fazendo a chamada ad-
vocacy, ou seja, trazendo estes 
assuntos para a agenda públi-
ca e política, e sobretudo rea-
lizando projetos que promo-
vem a solidariedade e a igual-
dade inclusão socio-afectiva 
de raparigas e mulheres em si-

tuação de vulnerabilidade, ris-
co ou pobreza.

[Igreja Viva] Em 2021 foi emi-
tida a sexta temporada da série 
“Princípes do Nada”. Já encon-
trou histórias que a ajudassem 
a perceber uma melhor forma 
de lutar pelos direitos huma-
nos, exemplos que assumiu 
para a sua vida e acção?
[Catarina Furtado] Tantos, 
que se torna difícil respon-
der a perguntas como esta… 
Há quem no seu dia-a-dia fa-
ça tudo para melhorar e trans-
formar a vida dos outros, em 
qualquer contexto e em to-
das as geografias. Tenho tido 
o privilégio de conhecer – e 
de dar a conhecer -  pessoas e 
projectos incríveis, em países 
em desenvolvimento, campos 
de refugiados e, agora com es-
ta 6ª série, também em Portu-

A frase é um clichê, mas Catarina Furtado dispensa mesmo 
apresentações. Entre todas as razões possíveis para a entrevistar, o 
IGREJA VIVa escolheu falar da associação corações com coroa, como 
surgiu e do trabalho necessário para a solidariedade e igualdade de 
género, assim como a inclusão de pessoas em situações de risco ou 
pobreza.

ENTREVISTA

"HÁ QUEM FAÇA 
TUDO PARA 
MELHORAR E 
TRANSFORMAR 
A VIDA 
DOS OUTROS"
JOÃO PEDRO QUESADO (ENTREVISTA)  

gal... A vontade e a persistência 
conseguem, de facto, mudar 
vidas. Desafio todos e todas 
a espreitarem qualquer um 
dos episódios, disponíveis na 
RTP Play. Vale a pena conhe-
cer o trabalho que a LAR está 
a fazer com pessoas refugiadas 
na Guarda, a descobrir o que 
a Madalena e a Inês andam a 
fazer em Beja com a Estar, ou 
a ouvir o que a Vanessa Lopes 
diz sobre a comunidade ciga-
na aos microfones da Rádio 
Cova da Beira… Tenho, de fac-
to, muito orgulho nesta série 
documental, é o projecto que 
realmente sinto dar mais sen-
tido à minha vida profissional, 
como comunicadora.

[Igreja Viva] Um estudo de 
2019 mostra que 33% das mu-
lheres inquiridas passaram por 
situações de violência psicoló-

gica e 12% por situações de vio-
lência física. Começar a mu-
dança junto dos jovens, co-
mo a Corações com Coroa faz 
com o ‘CCC vai à Escola’, é a 
melhor forma de baixar estes 
números?
[Catarina Furtado] Sim, acre-
dito genuinamente que sim. A 
prevenção primária é funda-
mental, até porque há dados 
preocupantes, que apontam 
para uma maior legitimação 
da violência por parte dos jo-
vens. É importante trabalhar 
estas temáticas, discutir o pa-
pel das tecnologias e as novas 
formas que a violência pode 
tomar – dar a password de uma 
rede social não é uma prova 
de amor!  -, questionar com-
portamentos, informar e esti-
mular o pensar. É muito isso 
que fazemos no projecto ‘CCC 
vai à Escola – Elfos & Anões’. É 
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CCC, começámos em 2020 a 
apoiar algumas famílias com 
cabazes alimentares, em par-
ceria com a Missão Continen-
te. Nunca o tínhamos feito, 
não é a nossa vocação enquan-
to associação, mas sentimos 
essa necessidade ao aperceber-
mo-nos da situação dos agre-
gados familiares de algumas 
mulheres que já eram apoia-
das pela CCC. Nesse ano, fo-
ram apoiadas 25 pessoas, ten-
do esse número aumentado 
para 48 pessoas no ano passa-
do, 2021.

[Igreja Viva] Já foi em 1995 
que Hillary Clinton, então pri-
meira-dama dos Estados Uni-
dos da América, disse a famosa 
frase “os Direitos das Mulhe-
res são Direitos Humanos”. Os 
problemas das mulheres ainda 
são desvalorizados?
[Catarina Furtado] A reali-
dade mostra-nos isso, infe-
lizmente. As mulheres são as 
mais afectadas na violência, 
na discriminação, no acesso à 
educação, ao digital, à saúde… 
É preciso de facto olhar para 
os direitos das mulheres co-
mo direitos humanos que são 
e sobretudo investir nas meni-
nas e mulheres para acelerar a 
mudança. A pandemia fez-nos 
retroceder nesta área e é preci-
so recuperar o tempo perdido 
de forma a podermos cumprir 
o objectivo global de alcan-
çar os três zeros até 2030: ze-
ro necessidades não atendidas 
de contracepção, zero mortes 
maternas evitáveis e zero vio-
lência e práticas nocivas con-
tra mulheres e meninas.

[Igreja Viva] O combate ao 
racismo, homofobia, xenobo-
fia, bullying e ciberbullying 
também faz parte da missão 
da Corações com Coroa. Vá-
rios estudos sociais, como o 
European Social Survey, têm 
mostrado ao longo do tem-
po que Portugal é dos países 
que mais manifestam racis-
mo. Como é que, a longo pra-
zo, essas atitudes podem ser 
alteradas?
[Catarina Furtado] A educa-
ção é a chave. A desinforma-
ção e os populismos alimen-
tam os preconceitos. Há que 
trabalhar desde muito ce-
do a empatia, a noção de que 
a igualdade de direitos só é 
efectiva quando existe igual-
dade oportunidades. Na CCC, 
temos em preparação um 
projecto artístico-pedagógico 
semelhante ao ‘CCC vai à Es-
cola – Elfos & Anões’, dedica-
do ao racismo, que esperamos 
poder trabalhar em sala de au-
la muito em breve. 

um projecto artístico-pedagó-
gico, que incluiu uma peça en-
cenada pela Natália Luiza, do 
Teatro Meridional, com um 
texto de Jorge Palinhos que 
aborda o bullying e a violência 
no namoro, que é apresentado 
em sala de aula, seguida de um 
debate moderado por uma das 
técnicas da CCC, onde se dis-
cutem estas questões.

[Igreja Viva] A Corações com 
Coroa tem um serviço de 
aconselhamento gratuito pa-
ra várias vertentes. Tal como 
outras ONGs e também insti-
tuições do terceiro sector, no-
taram um aumento no núme-
ro de pessoas a recorrer a esse 
aconselhamento?
[Catarina Furtado] Sim, a 
CCC tem um serviço especia-
lizado de atendimento e con-
sultas para raparigas e mulhe-

res que abrange as áreas de 
serviço social e psicologia, ga-
rantindo também apoio den-
tário e jurídico, na procura 
de emprego, etc. As consultas 
de psicologia começaram em 
2014, o apoio das técnicas de 
serviço social foi iniciado em 
2016, e temos vindo sempre a 
crescer. Mas sim, notámos um 
aumento muito acentuado 
da procura nos últimos dois 
anos. A pandemia veio, de fac-
to, destapar e acentuar as desi-
gualdades. O número de pes-
soas apoiadas pelas técnicas de 
serviço social da CCC quase 
duplicou em 2021 - com o re-
gisto de 116 utentes apoiadas, 
em mais de mil atendimentos 
– e também disparou a procu-
ra de apoio psicológico, com 
632 consultas. A covid-19 te-
ve mesmo um efeito devasta-
dor para algumas pessoas. Na 

É preciso recuperar 
de forma a podermos 
cumprir o objectivo de 
alcançar os três zeros 
até 2030: 0 necessidades 
não atendidas de 
contracepção, 0 mortes 
maternas evitáveis e 
0 violência e práticas 
nocivas contra mulheres 
e meninas.
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Deut 26, 4-10 
Leitura do Livro do Deuteronómio 
Moisés falou ao povo, dizendo: “O 
sacerdote receberá da tua mão as 
primícias dos frutos da terra e colocá-
las-á diante do altar do Senhor teu Deus. 
E diante do Senhor teu Deus, dirás as 
seguintes palavras: ‘Meu pai era um 
arameu errante, que desceu ao Egipto 
com poucas pessoas, e aí viveu como 
estrangeiro até se tornar uma nação 
grande, forte e numerosa. Mas os egípcios 
maltrataram-nos, oprimiram-nos e 
sujeitaram-nos a dura escravidão. Então 
invocámos o Senhor Deus dos nossos pais 
e o Senhor ouviu a nossa voz, viu a nossa 
miséria, o nosso sofrimento e a opressão 
que nos dominava. O Senhor fez-nos sair 
do Egipto com mão poderosa e braço 
estendido, espalhando um grande terror 
e realizando sinais e prodígios. Conduziu-
nos a este lugar e deu-nos esta terra, uma 
terra onde corre leite e mel. E agora venho 
trazer-Vos as primícias dos frutos da terra 
que me destes, Senhor’. Então colocarás 
diante do Senhor teu Deus as primícias 
dos frutos da terra e te prostrarás diante 
do Senhor teu Deus”.
    
Salmo responsorial
Salmo 90 (91), 1-2.10-15 (R. cf. 15b) 
Refrão: Estai comigo, Senhor, 
no meio da adversidade.
  
LEITURA II Rom 10, 8-13 
Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Romanos 
Irmãos: Que diz a Escritura? “A palavra 
está perto de ti, na tua boca e no teu 
coração”. Esta é a palavra da fé que nós 
pregamos. Se confessares com a tua boca 

“Esteve no deserto, conduzido pelo Espírito”

itinerário

REFLEXÃO
 
A liberdade da escolha une-se, em 
cada tempo quaresmal, à dinâmica da 
conversão. O Primeiro Domingo da 
Quaresma (Ano C) apresenta as decisões 
necessárias para caminhar com Deus; mas 
também refere a fidelidade e a bondade 
divinas.
 
“Conduzido pelo Espírito”
Jesus Cristo, no deserto, “cheio do Espírito 
Santo [...], conduzido pelo Espírito” mostra 
como resistir às tentações, e como escolher 
o caminho da vida.
A experiência do ‘deserto’, quase sempre 
dura, é uma experiência que nos humaniza, 
porque nos faz olhar a vida com aquela 
distância necessária que ajuda a perceber 
as nossas fidelidades e as nossas 
incoerências. O ‘deserto’ quaresmal abre 
em nós espaço para a escuta da palavra de 
Deus, enche-nos do Espírito Santo.
Um itinerário tem sempre um propósito, 
um ponto de partida e uma meta. Neste 
caso, o itinerário quaresmal tem como 
horizonte a Páscoa. Na verdade, o ponto de 
partida são as cinzas, a passada Quarta-
feira de Cinzas, e a meta é ficarmos cheios 
do Espírito Santo, o dia de Pentecostes 
que culmina a celebração da Páscoa. Das 
cinzas, a vida.
Nesta ‘serie’, em sete ‘episódios’, vamos 
aprofundar a oração do exame (de 
consciência), segundo o método proposto 
por Santo Inácio de Loiola. Estamos a 
celebrar os 500 anos do acontecimento 
que marca o início da conversão deste 
guerreiro espanhol, que se tornou o 
fundador da Companhia de Jesus (os 
jesuítas). São cinco passos desenvolvidos 
nos próximos ‘episódios’: gratidão, petição, 
revisão, perdão e renovação.
Permitamo-nos, como Jesus Cristo, ser 
conduzidos pelo Espírito Santo. Cheios do 
Espírito Santo e conduzidos pelo Espírito 
Santo, aprenderemos a olhar a nossa vida, 

que Jesus é o Senhor e se acreditares no 
teu coração que Deus O ressuscitou dos 
mortos, serás salvo. Pois com o coração se 
acredita para obter a justiça e com a boca 
se professa a fé para alcançar a salvação. 
Na verdade, a Escritura diz: “Todo 
aquele que acreditar no Senhor não será 
confundido”. Não há diferença entre judeu 
e grego: todos têm o mesmo Senhor, 
rico para com todos os que O invocam. 
Portanto, todo aquele que invocar o nome 
do Senhor será salvo.  

EVANGELHO  Lc 4, 1-13 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Lucas 
Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito 
Santo, retirou-Se das margens do Jordão. 
Durante quarenta dias, esteve no deserto, 
conduzido pelo Espírito, e foi tentado 
pelo Diabo. Nesses dias não comeu nada 
e, passado esse tempo, sentiu fome. O 
Diabo disse-lhe: “Se és Filho de Deus, 
manda a esta pedra que se transforme 
em pão”. Jesus respondeu-lhe: “Está 
escrito: «Nem só de pão vive o homem»”. 
O Diabo levou-O a um lugar alto e 
mostrou-Lhe num instante todos os 
reinos da terra e disse-Lhe: “Eu Te darei 
todo este poder e a glória destes reinos, 
porque me foram confiados e os dou a 
quem eu quiser. Se Te prostrares diante 
de mim, tudo será teu”. Jesus respondeu-
lhe: “Está escrito: «Ao Senhor teu Deus 
adorarás, só a Ele prestarás culto»”. 
Então o Diabo levou-O a Jerusalém, 
colocou-O sobre o pináculo do templo e 
disse-Lhe: “Se és Filho de Deus, atira-
Te daqui abaixo, porque está escrito: 
«Ele dará ordens aos seus Anjos a teu 
respeito, para que Te guardem»; e ainda: 
«Na palma das mãos te levarão, para que 
não tropeces em alguma pedra»”. Jesus 
respondeu-lhe: “Está mandado: «Não 
tentarás o Senhor teu Deus»”. Então o 
Diabo, tendo terminado toda a espécie 
de tentação, retirou-se da presença de 
Jesus, até certo tempo. 

da experiência de gratidão ao compromisso 
de renovação. Pelo meio, somos 
convidados a rever a nossa vida, a rever 
cada momento do dia, à luz da palavra de 
Deus, na companhia de Jesus, conduzidos 
pelo Espírito Santo.
A Quaresma é um tempo propício para este 
treino espiritual, para aprendermos a fazer 
este exercício de discernimento pessoal e 
comunitário. Em cada episódio dominical 
recebemos um passo para praticarmos 
ao longo da semana. Comecemos por 
desejar viver no amor de Deus, com mais 
determinação e intensidade. Cuidemos este 
desejo no nosso coração de nos deixarmos 
conduzir pelo Espírito Santo.

Uma Igreja diferente
O desejo de comunhão está na origem 
do processo de conversão. A partir de 
Deus, e não de mim! A Quaresma não 
é “uma caminhada de perfeccionismo 
para satisfazer a Deus [...]. A Quaresma é 
uma exposição voluntária a Deus” (Paolo 
Scquizzato).
Quero perceber de que modo é que, 
em mim, está activo o amor divino, 
em que direcção é que me conduz o 
Espírito de Deus. E assim discernir, quer 
as resistências ou ‘tentações’, quer os 
impulsos ou ‘moções’ do Espírito Santo. 
Esta disponibilidade abre em mim o 
profundo desejo de todos os dias me 
alimentar da palavra de Deus e de lhe 
corresponder com todas as forças físicas e 
espirituais. Um coração assim vigilante está 
capacitado para reconhecer o modo como 
Deus dirige, dia a dia, as nossas vidas.

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

Semear caridade
Acólitos
A Eucaristia divide-se em duas partes: a 
liturgia da Palavra e a liturgia Eucarística. 

I domingo Quaresma

Coloque-se num lugar de destaque uma Cruz e o cubo com a 
expressão da atitude a trabalhar durante esta primeira semana: 
“Cuidar dos Desejos”.

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES
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“Esteve no deserto, conduzido pelo Espírito”

Os ministros do altar e os acólitos em 
particular, estão sobretudo activos na 
segunda parte da Missa, em particular 
nos ritos de Apresentação dos dons e de 
Comunhão. Contudo, não devem estar 
na primeira parte como se ela não lhes 
dissesse respeito, porque: “nem só de pão 
vive o homem, mas de toda a palavra que 
sai da boca de Deus”.

Leitores
Muitas vezes pensamos que a Palavra 
de Deus está num livro a que se chama 
Bíblia. Todavia, “a palavra está perto de 
nós, na nossa boca e no nosso coração”. 
Por isso, o leitor não transmite uma 
Palavra que está escrita num livro, 
pela sua leitura, ele deve fazer brotar a 
Palavra que está perto de nós, no nosso 
coração. O leitor proclama uma palavra 
exterior, para que ela penetre o coração 
e faça brotar uma Palavra interior.

Ministros Extraordinários 
da Comunhão
O deserto é o lugar da tentação e do 
combate, mas também é o lugar onde 
Deus alimenta o seu povo. No deserto, 
como Jesus, apesar de sentirmos fome, 

o nosso acto de fé deve ser sempre: 
“nem só de Pão vive o homem”. Mais 
do que o Pão do corpo, o crente tem o 
seu desejo todo no Pão da vida, de que 
o Maná do deserto era uma figura. O 
MEC deve ser um apóstolo dessa sede e 
dessa fome maior do que as do corpo.

Músicos
O tempo da Quaresma é caracterizado pela 
sobriedade musical. Todavia, sobriedade 
musical não é sinónimo de mediocridade. 
Os cânticos da Quaresma devem ser 
capazes de criar um clima penitencial, 
contido, despojado, para assim apelar ao 
arrependimento e à conversão e guiar-nos 
à celebração da alegria pascal. Por isso, 
o silêncio deve ser observado com maior 
cuidado e o órgão só toca para sustentar o 
canto.

Celebrar em comunidade 

Preparação penitencial
Assumindo a atitude de prostração 
diante do Senhor, a que nos convida o 
livro do Deuteronómio, vamos convidar 
toda a assembleia a ajoelhar-se durante 
o momento de preparação penitencial. 

Entretanto, um jovem levanta o cubo, 
voltando para a assembleia a face que 
contém a imagem “Cuidar dos Desejos”.
Depois, todos rezam em conjunto a 
fórmula A da preparação penitencial: 
Confissão. No final, o cubo volta a ser 
colocado no seu lugar.

Evangelho para a vida
A Palavra do Senhor convida-nos 
a escolher a lógica de Deus e a não 
cedermos às tentações dos “bens 
materiais”, do “domínio sobre os outros” 
e do “usarmos os dons de Deus para 
brilhar”, para dar espectáculo, para 
que os outros nos aplaudam. Neste 
sentido, somos convidados, no tempo 
quaresmal, a renunciar ao superficial 
e a algo que nos faz falta, para depois 
partilharmos o Contributo Penitencial e 
com a Cáritas. Procuremos neste tempo 
cuidar das feridas dos irmãos: visitar 
um amigo, um familiar doente, fazer 
algum tipo de voluntariado em favor 
de quem está só, que precisa de uma 
atenção especial. Outro desafio a que a 
Quaresma nos convida é à oração: nas 
famílias, prepare-se um pequeno lugar 
de oração como a dinâmica propõe, 
mas, sobretudo, que se tire algum 

tempo para a oração em família e que 
ela aconteça. A Quaresma convida-nos 
também à conversão: valorize-se o 
Sacramento da Reconciliação, através 
da confissão individual depois deste 
tempo de pandemia que impossibilitou 
este encontro mais pessoal da 
celebração deste sacramento da paz e 
do perdão.

Oração Universal
Caríssimos irmãos e irmãs: oremos 
pela Igreja, pelo mundo e por nós 
próprios, para que saibamos resistir 
a Satanás, respondendo-lhe com 
as palavras de Jesus, e digamos 
humildemente:
R. Renovai, Senhor, o coração do 
vosso povo.

1. Pelo Papa Francisco e pelos bispos 
a ele unidos, para que a Palavra, que é 
viva e eficaz, os sustente, os encoraje 
e lhes dê força, oremos.

Sugestão de cânticos
– Entrada: Diz o Senhor, nosso Deus – A. Cartageno
– Ap. Dons: Caminho pelo deserto – J. Santos  
– Comunhão: Nem só de pão vive o homem – M. Simões
– Final: Irmãos, convertei  – J. Lecot

Eucologia
Orações presidenciais: Orações próprias do I 
Domingo da Quaresma  (Missal Romano, 174)
Prefácio: Prefácio da Quaresma I (Missal Romano, 
461)
Oração Eucarística: Oração Eucarística I das 
Missas da Reconciliação (Missal Romano, 1315ss)

Sair em missão de amar
Durante esta semana, vamos procurar cuidar os 
nossos desejos - fazer silêncio e escutarmo-nos 
- a fim de vermos o que é que podemos mudar na 
nossa vida, para que o Evangelho de Jesus ocupe 
o primeiro lugar. Rezemos pela nossa conversão 
pessoal e comunitária.

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

THEATRO GIL VICENTE
THEATRO GIL VICENTE(BARCELOS)

(BARCELOS)O CIRCO NUM BAÚ
16H00

27
fev

CENTRO CULTURAL
CENTRO CULTURALVILA FLORVILA FLORVISITA ORIENTADA  30 ANOS GUIMARÃES JAZZ11H00

26
fev

Arcebispo encerra CPM de Esposende

O Arcebispo de Braga, D. José 
Cordeiro, preside, no próximo 
Sábado, dia 26, às 19h15, na igre-
ja paroquial de S. Paio de Antas, 
do arciprestado de Esposende, 
à Eucaristia de encerramento do 
Centro de Preparação para o Ma-
trimónio (CPM) do Arciprestado 
de Esposende.
Para esta Eucaristia estão convi-
dados a concelebrar todos os oito 
párocos das 15 paróquias do arci-
prestado de Esposende. Os que, 
devido às Eucaristias paroquiais, 
não puderem concelebrar estão 

“Levar a Cruz ao Ponto” 
nas Escolas Católicas

O Departamento para a Presen-
ça da Igreja no Ensino elabo-
rou uma proposta de reflexão e 
oração prevista para cada dia da 
Quaresma 2022, tendo já parti-
lhado os materiais com as Esco-
las Católicas da Arquidiocese.
“O conjunto dos materiais dis-
poníveis para a reflexão e oração 
de cada dia da próxima Quares-
ma é constituído por um Calen-
dário geral dividido em semanas 
temáticas, a Reflexão e Oração 
diárias, contendo um excerto 
do  evangelho do dia, uma breve 
oração e uma proposta para Agir 
ou Pensar e o Plano de constru-

ção de um Cubo alusivo à Qua-
resma”, revela o Pe. Rúben Cruz, 
Director do Departamento. 
O lema geral da caminhada qua-
resmal é “Leva a Cruz ao Pon-
to”, tendo como horizonte levar 
a própria Cruz como Jesus em 
cada dia da Quaresma, até à Pás-
coa da Ressurreição. A Cruz es-
tará simbolizada no Cubo que se 
abre em Cruz.
O Departamento pede ainda às 
escolas que, num sentido de ca-
minho conjunto, partilhem os 
materiais com todos os que os 
desejarem, até para existir uma 
maior sintonia e cooperação.

convidados para se juntarem ao 
convívio que terá lugar no fim da 
Eucaristia de S. Paio de Antas, no 
salão paroquial local.
Estes encontros de noivos pro-
movidos pelo CPM Arciprestal 
de Esposende foram frequen-
tados por 11 pares de noivos e 
decorreram nas instalações do 
centro paroquial de S. Paio de 
Antas.
A equipa animadora teve como 
assistente o Padre Armindo Pa-
trão de Abreu, pároco de Pal-
meira de Faro e Curvos.

Livro da semana

Livraria diário do minho

O ensino das verdades da fé constitui 
a função principal do Bispo. Fala-se 
mesmo no “ministério do Magistério”. 
Isto é, no serviço humilde à verdade 
que deve ser preservada, tal como se 
recebeu de Jesus Cristo, mas tornada 
compreensível aos homens e às 
mulheres de cada tempo.

Orvalho 
de luz
Manuel Linda

16€

Compre online em 
www.livrariadm.pt

10% 
Desconto*

* Na entrega deste cupão.
Campanha válida de 23  de Fevereiro a  2 de Março de 2022.

www.dmtv.pt

UMA CONVERSA COM
O PE. RUI SOUSA

Terça-feira, 22.02, às 21h


