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Breves

Papa diz que mudanças na 
Igreja sem a oração “não 
são mudanças de Igreja, são 
mudanças de grupo”
O Papa criticou ontem quem propõe “mudanças 
eclesiais” sem referências espirituais, confiando 
apenas nos resultados da sua própria discussão.
“Estão todas as organizações, estão os media que 
informam tudo, mas a oração não se vê, não se re-
za”, referiu Francisco, falando em “certos grupos 
que se colocam de acordo, para levar por diante re-
formas eclesiais, mudanças na vida da Igreja”.
A intervenção, incluída no ciclo semanal de cate-
queses que o pontífice tem dedicado à oração, aler-
tou mesmo para a intervenção do “maligno” na ten-
tativa de “secar as fontes” da vida eclesial.
Francisco citou o Evangelho de Lucas para repe-
tir uma “pergunta dramática” de Jesus: ‘Quando o 
Filho do Homem vier, encontrará porventura a fé 
sobre a terra?».’ (Lc 18, 8).

Igrejas cristãs celebram 20.º 
aniversário de histórica Carta 
Ecuménica
As conferências dos episcopados católicos e Igre-
jas cristãs da Europa vão assinalar a 22 de abril o 
20º aniversário da ‘Charta Oecumenica’, um docu-
mento orientador para a cooperação ecuménica no 
continente.
O presidente do Conselho das Conferências Epis-
copais da Europa, cardeal Angelo Bagnasco, e o 
presidente da Conferência das Igrejas Europeia, 
rev. Christian Krieger, assinaram uma declaração 
conjunta para saudar as “conquistas do movimento 
ecuménico global”.
No programa das celebrações inclui-se uma ce-
lebração ecuménica online, que vai decorrer das 
18h00 às 19h30 de 22 de Abril.
O CCEE e a CEC convidam igrejas e parceiros 
ecuménicos a participar no evento, que tem co-
mo título ‘Alegrai-vos na esperança, sê paciente 
no sofrimento, perseverai na oração’ (Rm 12,12).

opinião

A crise da justiça

Carla rodrigues
Advogada

Proliferam as notícias 
acerca do que está a 
ser considerado, por 
muitos, um assalto fe-

roz à justiça: a decisão instru-
tória do juiz Ivo Rosa de levar 
a julgamento apenas 17 dos 
189 crimes do processo Ope-
ração Marquês. Pelo cami-
nho, para já, ficam os crimes 
de corrupção passiva e frau-
de fiscal de que vinha acusa-
do José Sócrates. Dos 31 cri-
mes de corrupção passiva, 
branqueamento de capitais, 
falsificação de documentos e 
fraude fiscal que constam na 
acusação, Sócrates será julga-
do apenas por seis crimes, de 
branqueamento e falsificação 
de documentos. 

Portugal despertou, as-
sim, para a gigantesca, e há 
muito latente, crise da justi-
ça. Após anos de investigação, 
num processo que expõe uma 
complexa e emaranhada teia 
de corrupção e que envolve 
nomes sobejamente conheci-
dos da política, da banca e do 
mundo empresarial, os por-
tugueses têm a clara sensação 

que “a montanha vai parir um 
rato”. Perante a gravidade dos 
crimes em causa, o mediatis-
mo do processo, a detenção 
do José Sócrates acompanha-
da pelos órgãos de comunica-
ção social, a prisão preventi-
va de um ex-primeiro minis-
tro, os portugueses receberam 
com inequívoca indignação 
a decisão instrutória. O cida-
dão comum sente-se enga-
nado, ludibriado, criando-se 
uma vaga de desconfiança, 
sem precedentes, na máqui-
na da justiça. A partir de ago-
ra, e mais do que nunca, todas 
as decisões judiciais passarão a 
estar sob o escrutínio popular. 
E isto é perigoso! Afasta-nos 
dos princípios do Estado de 
Direito Democrático e apro-
xima-nos, vertiginosamente, 
de uma diferente vaga de di-
tadura, desta vez imposta pe-
la opinião pública. Exemplo 
disto é a petição para expulsar 
o juiz Ivo Rosa, com a qual, e 
em nome da independência 
do poder judicial, obviamen-
te, não concordo. Os juízes 
não são sancionados com a 
expulsão pelo mérito das suas 
decisões. 

Uma figura feminina de 
olhos vendados. Espada numa 
mão e balança de dois pratos 
na outra. É assim que é repre-
sentada a justiça, numa sim-
bologia que remonta à mito-
logia grega, com a deusa Thé-
mis, e à romana, com a deusa 
Ivstitia. Se a venda nos olhos 
simboliza a imparcialidade da 
justiça, a Lei aplica-se sem fa-
zer distinção entre pessoas, já 
a espada representa a força, a 

ordem no cumprimento da 
Lei, traduzindo a balança o 
equilíbrio, a ponderação e a 
justeza das decisões. Sob pe-
na do regresso à lei de Talião, 
“Olho por olho, dente por 
dente” e aos linchamentos po-
pulares, para que seja respei-
tada e cumprida, a justiça tem 
de ser independente, impar-
cial, justa e forte. Qual exercí-
cio de malabarismo em que os 
factos e argumentos são des-
trinçados, desmontados, pas-
sados pelo crivo da verdade e 
da justiça, pesados com equi-
líbrio, rigor e isenção nos pra-
tos da balança. Tudo norteado 
pelo conhecimento, sabedoria 
e bom senso na interpretação 
e aplicação da Lei.

Não obstante os contornos 
do direito penal e do proces-
so penal, desconhecidos do ci-
dadão comum, as lacunas le-
gislativas existentes, as pro-
vas que sustentam a acusação 
e que fundamentam a decisão 
instrutória às quais não temos 
acesso, o gostarmos ou não do 
José Sócrates ou a convicção 
que é culpado, paira em Por-
tugal a consciência colectiva 
que se acabou de desferir um 
duro golpe na justiça. Sem es-
quecer que o Ministério Pú-
blico foi severa e publicamen-
te atacado, quase fazendo es-
quecer quem são os arguidos 
neste megaprocesso. 

Esperemos pelo Acórdão 
da Relação de Lisboa para 
percebermos de que lado está 
o rigor na apreciação da prova 
e na aplicação do direito. Que 
ganhe a Justiça! Esta é a única 
petição que subscrevo!
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Papa francisco

12 DE ABRIL 2021 · Jesus é o Ressusci-
tado, o Senhor que passou pela morte 
para nos pôr a salvo. Mesmo antes de 
O começarmos a procurar, Ele já está 
presente ao nosso lado. E à medida que 
nos erguemos das nossas quedas, Ele 
faz-nos crescer na fé.

13 DE ABRIL 2021 · No meio das contra-
dições e incompreensões que temos 
de enfrentar todos os dias, esmaga-
dos e até atordoados por tantas pala-
vras e conexões, esconde-se a voz do 
Ressuscitado que nos diz: «A paz seja 
convosco!».

14 DE ABRIL 2021 · O sopro da fé é a 
#oração: crescemos na fé tanto quanto 
aprendemos a rezar.

Moçambique

Bispo emérito de Pemba 
diz ter sido ameaçado pelo 
Governo
O bispo emérito de Pemba, em Moçambique, 
considerou que o governo local procurou ocultar 
a crise na Província de Cabo Delgado e disse que 
o executivo o ameaçou de morte, por denunciar a 
situação.
Em entrevista publicada pelo jornal ‘La Repub-
blica’, de Itália, D. Luiz Fernando Lisboa foi ques-
tionado sobre se a sua saída de Moçambique e 
regresso ao Brasil, por decisão do Papa, teria co-
mo motivo as ameaças dos extremistas islâmi-
cos, que há três anos atingem o norte do país 
africano.
“Não. O governo. Recebi primeiro ameaças de ex-
pulsão, depois de apreensão de documentos e, no 
final, de morte”, respondeu.
“Maputo negou a guerra desde o início. Quando 
o conflito e o perigo se tornaram evidentes, proí-
biram que se falasse sobre o assunto. Impediram 
que os jornalistas fizessem o seu trabalho. Um 
repórter está desaparecido desde abril do ano 
passado”, denunciou.

opinião

Filme de terror

Paulo AIDO
fundação ais

Aregião de Cabo Del-
gado continua a viver 
uma verdadeira tra-
gédia na sequência de 

ataques terroristas. Do norte 
de Moçambique chegam-nos 
relatos de uma crueldade ini-
maginável, à mistura com fo-
me e miséria. Uma irmã por-
tuguesa conta-nos como tu-
do isto é trágico e triste e fa-
la de um autêntico “filme de 
terror”…

A Fundação AIS recebeu 
uma mensagem de uma reli-
giosa portuguesa, a Irmã Mó-
nica da Rocha, que está em Li-
chinga, na província do Nias-
sa, onde também já chegaram 
muitas dezenas de famílias de 
deslocados de Cabo Delga-
do. Esta irmã, que pertence à 
Congregação das Irmãs Repa-
radoras de Nossa Senhora de 
Fátima, fala em “filme de ter-

ror” e conta-nos algumas das 
coisas que escutou entre essas 
pessoas que fugiram dos com-
bates, que escaparam à vio-
lência dos terroristas. Há um 
horror imenso e uma tragé-
dia sem fim que se escondem 
nestas memórias ditas segura-
mente por pessoas em lágri-
mas. “Os que foram apanha-
dos foram cortados aos boca-
dos para que os que estavam 
escondidos ao verem isso a 
acontecer acabassem por apa-
recer… mas conseguimos ficar 
em silêncio e eles acabaram 
por ir embora…”. 

Violência sem fim
Num outro testemunho 

escutado pela Irmã Mónica, 
contaram-lhe que os terroris-
tas mandaram as crianças em-
bora e depois “pegaram fo-
go às pessoas que não fossem 
muçulmanas e recusassem ser 
insurgentes e quem tentava 
fugir era morto a tiro…” O ata-
que mais recente aconteceu na 
vila de Palma, situada no ex-
tremo norte da província de 
Cabo Delgado. Foi um ata-
que meticulosamente planea-
do. Começou a 24 de Março 
e prolongou-se durante dias, 
sinal da força dos homens de 
negro que usam a bandeira 
do jihadismo para justificar 
o terror mais bárbaro, e sinal 
também da fraqueza das au-
toridades que pareceram im-

potentes para contrariar este 
grupo armado que reivindica 
pertencer ao Daesh, o Estado 
Islâmico. 

Gritos de dor
Desde Outubro de 2017 

que tem sido assim, numa es-
piral de violência que tem 
crescido de forma quase im-
parável. Mais de dois mil mor-
tos, cerca de 700 mil desloca-
dos. Quase todas as aldeias, vi-
las e cidades de Cabo Delgado 
são hoje povoações sem nin-
guém, devastadas pelo ciclone 
de destruição deixado pelos 
jihadistas. São povoações ha-
bitadas pelo fantasma do me-
do, são povoações queimadas 
que se transformaram em ce-
mitérios a céu aberto dos que 
foram mortos a tiro, pelos que 
foram degolados pelas facas 
dos terroristas, pelos que fo-
ram raptados e que ninguém 
sabe onde estão, como estão, 
se estão vivos ou não. De Ca-
bo Delgado chegam-nos gritos 
de dor, pedidos de ajuda, de 
socorro, mas o mundo conti-
nua surdo às lágrimas, ao luto, 
às feridas de dor. A Fundação 
AIS está, desde a primeira ho-
ra, a apoiar o esforço da Igreja 
junto destas populações des-
locadas em Moçambique. Aju-
de a Fundação AIS também 
nesta missão. Junte-se a nós: 
2175440000 | www.fundacao-
-ais.pt. Obrigado!
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[Igreja Viva] Falou de al-
gumas áreas em que as pes-
soas pediam ajuda. É mais 
na habitação, é mais na 
alimentação...?
[Rita Valadas] A alimenta-
ção é uma linha contínua, em 
que vão aparecendo mais fa-
mílias mas que não foi a área 
que mais sofreu. A solidarie-
dade local também respon-
deu bastante bem aos pedi-
dos de ajuda na proximida-
de para dar de comer. É mais 
fácil conseguir essa resposta 
alimentar ao aumento de pe-
didos na proximidade do que 
os outros tipos de dificulda-
de que as pessoas tinham, e 
que em alguns casos tiveram 
protecção, mas noutros não. 
Por exemplo, as pessoas com 
empréstimos para a habita-
ção tiveram e ainda têm as 
moratórias para se proteger. 
As pessoas que têm rendas, 
não. Acresce a isto que mui-
tas rendas nem são declara-
das, não existe contrato – o 
que significa que as pessoas 
nem podem pedir ajuda. 63% 
dos pedidos feitos no âmbi-
to do programa ‘Vamos In-
verter a Curva da Pobreza em 
Portugal’ são para apoiar o 
pagamento de rendas. Cerca 
de 20% são para outros custos 
com a casa. É uma angústia 

muito grande para alguém 
que tem a vida estabiliza-
da de repente estar em risco 
de ficar sem casa porque não 
pode pagar a renda, ou de fi-
car sem casa porque não po-
de pagar o empréstimo. Per-
der a casa é o medo escondi-
do que todos temos se não 
conseguirmos ter uma situa-
ção de vida estável.

[Igreja Viva] E esse medo, 
nesta situação, é exponencia-
do pelo facto de que fomos 
obrigados a ficar em casa pe-
lo nosso bem.
[Rita Valadas] Exactamente. 
Nós temos casas preparadas 
para sair. A maior parte de 
nós, quando compra ou ar-
renda uma casa, pensa num 
sítio onde se volta todos os 
dias, onde se passam fins-de-
-semana, mas não num sí-
tio onde todos nós tenhamos 
que passar o dia inteiro a tra-
balhar e a estudar. É raro... 
As imagens que vemos des-
tes tempos... A cozinha é um 
posto de trabalho, os quar-
tos são adaptados para postos 
de estudo... Mais a pressão 
de não poder desanuviar. As 
obrigações para cumprir são 
as mesmas, as pessoas estão 
todas juntas, os pais têm que 
ser pais e têm que ser tutores 

para o ensino... Quem preci-
sa de ser cuidado e cujos cui-
dadores têm dificuldade em 
se fazer próximos também 
sofreu com muitas dificul-
dades... E temos este isola-
mento pandémico que não é 
só solidão. Há um isolamen-
to que, para algumas pes-
soas, é absoluta solidão por-
que interagem muito menos 
– as pessoas mais idosas, com 
pouco acesso aos meios tele-
máticos, também sofreram 
com esse isolamento –, e de-
pois temos os problemas do 
isolamento que não são so-
lidão. São resultado de um 
superavit de tempo em ca-
sa, muita actividade... A casa 
torna-se uma prisão sem ter 
havido pecado. É muita coisa 
para atender. Os pais não se 
podem aborrecer com os fi-
lhos porque senão o clima fi-
ca muito difícil, mas ao mes-
mo tempo está tudo entre 
paredes, portanto tudo pode 
acontecer. Nós só vamos per-
ceber o impacto disso quan-
do tudo passar. Temos tantas 
aprendizagens a fazer disto, 

quer dentro de casa quer so-
bre a forma como nos posi-
cionamos em termos da nos-
sa comunidade e da solida-
riedade, quer na capacidade 
enorme que temos para ser 
elásticos ou na incapacidade 
de o fazer e nas consequên-
cias que tem no nosso esta-
do de saúde e o nosso bem-
-estar, na qualidade de vi-
da. Ainda está para se fazer 
história.

[Igreja Viva] A Cáritas per-
cebeu esta dimensão por um 
aumento de pedidos de ajuda 
psicológica, ou isso ainda não 
se fruiu?
[Rita Valadas] Temos um au-
mento do número de histó-
rias, mas ainda não está na-
da estudado. Não temos tem-
po para isso. Estamos mui-
to em cima do assunto para 
o conseguir fazer, estamos é 
a tentar usar a rede que co-
nhecemos para ajudar as pes-
soas que precisam. Mas tam-
bém temos bons exemplos. 
Eu acho absolutamente fan-
tástico o que algumas comu-

nidades fizeram para animar 
os idosos na proximidade, 
da rua para dentro. Aqueles 
exemplos de cantar à varan-
da, dançar na rua, fazer exer-
cícios de mobilidade na rua 
com os idosos à janela... Eu 
acho que nós somos um po-
vo riquíssimo, e aquilo que 
conseguimos fazer – porque 
também somos mais aber-
tos e somos, normalmente, 
pessoas de vizinhança, em 
termos de vivência – foi en-
contrar caminhos que acho 
que temos que guardar pa-
ra a vida. Devíamos guardar 
essas aprendizagens para po-
der utilizar em qualquer mo-
mento. Acho que enquanto 
houver exemplos destes, há 
esperança.

[Igreja Viva] Esses exemplos 
têm-se mantido ao longo da 
pandemia? Porque passa um 
pouco a impressão que nes-
te segundo confinamento o 
cansaço já tinha tomado con-
ta das pessoas...
[Rita Valadas] O segundo 
confinamento foi bastan-

Rita vALADAS ASSUMIU A PRESIDÊNCIA DA CÁRITAS 
PORTUGUESA EM NOVEMBRO. É uma altura desafiante 
para assumir qualquer cargo, mas poucos serão mais 
desafiantes que o de uma instituição de acção social 
tão necessária nestes dias. 
Na Segunda parte da entrevista ao igreja viva, rita 
valadas aborda a situação actual do país em maior 
detalhe.

ENTREVISTA

"O FIM DO 
CONFINAMENTO 
PODE SER UM 
RETORNO AO 
CONFINAMENTO"
JOÃO PEDRO QUESADO (ENTREVISTA)  
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quanto que o peditório na-
cional é igualmente distri-
buído por todos. Mas, ainda 
assim, nós temos uma inicia-
tiva com uma rede de super-
mercados que estava previs-
ta desde o princípio e que vai 
ser feita em Abril porque era 
quando essa rede tinha possi-
bilidade. Esse dinheiro ainda 
se vai juntar ao dinheiro do 
peditório nacional.

[Igreja Viva] Já referiu as 
moratórias. No mês passado, 
com um relatório do Banco 
de Portugal, ficamos a saber 
que, em Janeiro, os bancos ti-
nham mais de 45 mil milhões 
de euros em moratórias, sen-
do 20 mil milhões respeitan-
tes a empréstimos particula-
res. O fim destas moratórias 
vai destapar uma crise que 
até agora tem tido uma pro-
gressão lenta e não tem sido 
tão visível como outras?
[Rita Valadas] Sim, nós te-
mos vários alertas. Tivemos 
várias almofadas, as mora-
tórias, o lay-off... O lay-off 
nas empresas: quando for o 
fim deste lay-off, as empre-
sas avaliarão a sua capacidade 
de retoma e ainda assim os 
trabalhadores, se forem des-
pedidos, vão ter um perío-
do em que vão ter subsídio 
de desemprego. Temos aqui 
um espaço de crise social di-
latado no tempo que não ter-
mina no dia em que acabar 
a crise pandémica. As mo-
ratórias são um dos exem-
plos, porque protegeram as 
pessoas e os negócios que ti-
nham dívidas. Houve rendi-
mentos que se mantiveram 
e houve outros que desapa-
receram. Se essas pessoas ti-
verem que pagar os seus em-
préstimos, claramente vão fi-
car numa situação muito di-
fícil. Mas, para além disso, 
também temos as outras al-
mofadas que fazem parte dos 
programas normais. Se não 
houver retoma, a crise social 
vai-se adensar. Com a crise 
económica, a crise social vai-
-se adensar, mas isso vai de-
pender muito do que acon-
tecer às empresas, coisa que 
só podemos avaliar quando 
de facto houver desconfina-
mento. Neste momento te-
mos receio que as empresas 
não possam retomar, temos 
receio porque não sabemos 
se o confinamento é repetido 
ou não... Ou seja, todas as al-
mofadas que existem ou ve-
nham a existir, se a situação 
do rendimento das pessoas se 
mantiver má... Tudo adensa a 
situação e aumenta a crise. É 
aritmética simples.

te mais pesado do que o pri-
meiro. Especialmente por-
que no primeiro, as pessoas 
viram o confinamento arras-
tar-se, mas estavam sempre 
na esperança de que ia aca-
bar. O segundo confinamen-
to dá-nos esta consciência 
de que podemos voltar para 
trás. Ter uma esperança, pelo 
menos tão grande como an-
tes, no fim do confinamen-
to deixou de ser uma hipó-
tese. Porque o fim do confi-
namento pode ser um retor-
no ao confinamento, e nós 
não sabemos quando. O ca-
pital de esperança era im-
portante para essas coisas 
que vimos no primeiro con-
finamento acontecerem. Mas 
criaram-se outras ideias. Ain-
da na Páscoa vi vários exem-
plos de iniciativas de as pes-
soas se fazerem próximas nu-
ma altura que costuma ser de 
família. São cada vez mais 
elaboradas, é incrível. Tive 
oportunidade de ver o regis-
to de uma experiência em 
que os folares da Páscoa que 
são dados normalmente fo-

ram distribuídos aos domi-
cílios. Mas, em vez de se pôr 
num saco de plástico, fize-
ram-se embalagens com car-
tão, a fingir que eram coe-
lhos e tudo o mais. Há mui-
tas iniciativas... Nem é muito 
da nossa prática, o esconder 
dos ovos, mas vi imensas 
pessoas a fazerem ovos para 
fazer trocas. Isso diz alguma 
coisa. Claro que este segun-
do confinamento foi, e ain-
da é, muito mais duro, e de-
ve deixar-nos alertas e preo-
cupados. Na retoma também 
temos que perceber quem é 
que vai facilmente retomar a 
sua vida, com os ensinamen-
tos que tudo isso que trou-
xe – porque temos a obriga-
ção de aprender com aqui-
lo porque passamos na vida 
– mas, ainda assim, algumas 
pessoas vão ter mais dificul-
dade. Enquanto a doença não 
for embora, temos esse me-
do. Quando for embora, te-
mos outros.

[Igreja Viva] O resultado do 
peditório online na Semana 
Nacional da Cáritas excedeu 
os 100 mil euros. Para aju-
dar a ter noção da dimensão 
da tarefa da Cáritas, quantas 
pessoas é possível ajudar com 
este valor e durante quanto 
tempo?
[Rita Valadas] O peditório 
nacional da Cáritas era uma 
incógnita para nós, já que no 
ano passado não se fez. Há 
Cáritas diocesanas que pre-
cisam do valor do peditório 
para sobreviver. O que nós 
fizemos nesta Semana Nacio-
nal da Cáritas foi muito mais 
que um peditório. E devo di-
zer que ainda temos resulta-
dos disso e vamos continuar 
a ter. Porque aquilo que nós 
fizemos no contacto com as 
empresas... Houve várias em-
presas que nos disseram que 
queriam ajudar, e isso é inde-
pendente da Semana Nacio-
nal da Cáritas. Não se conse-
guiam organizar para a Se-
mana Nacional, mas queriam 
apoiar. Neste momento, por 
isso, estão em preparação vá-
rias coisas de acordo com as 
empresas que se quiseram 
fazer próximas e esse dinhei-
ro ajudará à sustentabilida-
de quer através do progra-
ma ‘Vamos Inverter a Curva 
da Pobreza’, que certamente 
precisará de algumas adapta-
ções mas que é uma resposta 
de atendimento, é uma res-
posta à necessidade reporta-
da e avaliada e é uma ajuda 
à rede mais equilibrada por-
que responde de acordo com 
a necessidade da rede, en-

Aqueles exemplos 
de cantar à varanda, 
dançar na rua, 
fazer exercícios na 
rua com os idosos 
à janela... Eu acho 
que somos um povo 
riquíssimo, e aquilo que 
conseguimos fazer foi 
encontrar caminhos 
que temos que guardar 
para a vida.
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Actos 4, 8-12 
Leitura dos Actos dos Apóstolos 
Naqueles dias, Pedro, cheio do 
Espírito Santo, disse-lhes: “Chefes 
do povo e anciãos, já que hoje somos 
interrogados sobre um benefício feito 
a um enfermo e o modo como ele 
foi curado, ficai sabendo todos vós 
e todo o povo de Israel: É em nome 
de Jesus Cristo, o Nazareno, que vós 
crucificastes e Deus ressuscitou dos 
mortos, é por Ele que este homem 
se encontra perfeitamente curado na 
vossa presença. Jesus é a pedra que 
vós, os construtores, desprezastes e 
que veio a tornar-se pedra angular. E 
em nenhum outro há salvação, pois 
não existe debaixo do céu outro nome, 
dado aos homens, pelo qual possamos 
ser salvos”.
    
Salmo responsorial
Salmo 117 (118),1 e 8-9.21-
23.26.28cd.29 (R. 22)  
Refrão: A pedra que os construtores 
rejeitaram tornou-se pedra angular. 

LEITURA II 1 Jo 3, 1-2  
Leitura da Primeira Epístola de São 
João 
Caríssimos: Vede que admirável 
amor o Pai nos consagrou em nos 
chamarmos filhos de Deus. E somo-
lo de facto. Se o mundo não nos 
conhece, é porque não O conheceu a 
Ele. Caríssimos, agora somos filhos 
de Deus e ainda não se manifestou 
o que havemos de ser. Mas sabemos 
que, na altura em que se manifestar, 
seremos semelhantes a Deus, porque 
O veremos como Ele é.  

“Eu sou o Bom Pastor”

itinerário

começar a ler a Bíblia? Pelas Cartas de 
João.
Hoje, acompanhamos o ‘discípulo amado’ 
que nos faz mergulhar no oceano do amor 
divino, de modo a percebermos qual é 
a nossa condição de criaturas/filhos e a 
nossa missão de ‘Testemunhas da Páscoa’. 
Apoiados no testemunho de João, somos 
convidados a abrir o nosso coração, para 
nos deixarmos iluminar pelo amor divino.
O texto deste domingo apresenta a 
principal consequência do amor de Deus: 
a nossa identidade de filhos. A iniciativa é 
dele: amor gratuito que nos confere esta 
condição como fundamento da nossa 
existência. Segundo a perspectiva cristã, é 
a base da dignidade humana. 
A categoria de ‘filhos de Deus’ não é um 
título honorífico; é uma realidade, “somo-
lo de facto”, graças ao ‘admirável amor’ 
com que somos consagrados pelo Pai. Já 
somos, mas ainda não em pleno. É uma 
realidade em processo, que continua no 
nosso dia a dia e aponta para o eterno em 
que, em definitivo, “seremos semelhantes 
a Deus”.
O texto da segunda leitura traduz de modo 
perfeito aquelas referências primordiais 
(do livro do Génesis) que sustentam a 
nossa criação à imagem de Deus: somos 
criaturas; somos criaturas amadas; mais 
ainda, somos ‘filhos de Deus’; somos filhos 
amados de Deus.
Estas afirmações têm expressão concreta 
na imagem proposta por Jesus Cristo: 
“Eu sou o Bom Pastor”. O Deus que, em 
Jesus Cristo, se revela como Pai e faz de 
nós seus filhos, é o Bom Pastor. Ele quer 
que tenhamos vida em abundância, que 
vivamos cada dia cheios de amor.
Aqui está a verdadeira felicidade, a 
felicidade que nasce da alegria de nos 
sentirmos amados e dispostos a cuidar 
de todos, como irmãos, na prática da 
caridade e da misericórdia.

João
João é o apóstolo do amor. Nas pisadas 

 EVANGELHO Jo 10, 11-18
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São João 
Naquele tempo, disse Jesus: “Eu sou 
o Bom Pastor. O bom pastor dá a vida 
pelas suas ovelhas. O mercenário, 
como não é pastor, nem são suas as 
ovelhas, logo que vê vir o lobo, deixa 
as ovelhas e foge, enquanto o lobo 
as arrebata e dispersa. O mercenário 
não se preocupa com as ovelhas. 
Eu sou o Bom Pastor: conheço as 
minhas ovelhas e as minhas ovelhas 
conhecem-Me, do mesmo modo que 
o Pai Me conhece e Eu conheço o Pai; 
Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. 
Tenho ainda outras ovelhas que não 
são deste redil e preciso de as reunir; 
elas ouvirão a minha voz e haverá 
um só rebanho e um só Pastor. Por 
isso o Pai Me ama: porque dou a 
minha vida, para poder retomá-la. 
Ninguém Ma tira, sou Eu que a dou 
espontaneamente. Tenho o poder 
de a dar e de a retomar: foi este o 
mandamento que recebi de meu Pai”.  

REFLEXÃO

Nos caminhos da missão, sabemos que 
não estamos sozinhos: está connosco o 
“Bom Pastor”, que conduz as suas ovelhas 
sempre na dinâmica da vida e do amor. Um 
amor que nos procura: somos criaturas 
amadas, somos filhos no Filho.

“Filhos de Deus”
A segunda leitura destes domingos 
pascais é retirada da Primeira Carta de 
João. Trata-se de um dos textos mais 
belos da Bíblia. É como que um resumo 
simples e profundo de todo o conteúdo 
bíblico: “Deus é amor”. Quem deseja iniciar 
um plano (diário) de leitura da Bíblia tem 
nesta carta um óptimo ponto de partida. 
Quando alguém pergunta: Por onde posso 

do Bom Pastor, revela o amor que nos 
torna “semelhantes a Deus”. Um amor 
‘contagioso’: cada um dá e recebe, sem 
fazer aceção de pessoas; proposto a 
todos, e a todos torna livres. É do Espírito 
Santo que recebemos a energia que nos 
impele a praticar o mandamento do amor.
Este é também o ‘sonho’ de qualquer 
vocação cristã, pois só o amor dá sentido 
à vida, lembra o Papa na mensagem para 
esta jornada de oração pelas vocações. 
O amor a Deus e aos outros é a base 
de cada vocação: sem amor, a palavra 
torna-se vã, atraiçoa-se a verdade do 
nosso testemunho. “Corações abertos, 
capazes de grandes ímpetos, generosos 
na doação, compassivos para consolar 
as angústias e firmes para fortalecer as 
esperanças”.

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

Semear caridade
Acólitos
As tarefas que se executam não são 
uma finalidade em si próprias. Tudo o 
que se faz deve ser apenas a declinação 
do mandamento do amor. A motivação 
última de todo ministério é: “Dar a vida 
pelas ovelhas para que tenham vida em 
abundância”. O próprio Código do Direito 
Canónico diz isso na sua última linha: 
“tenha-se sempre diante dos olhos a 
salvação das almas, que deve ser sempre 
a lei suprema na Igreja (1752).

Leitores
Na sua leitura, o leitor deve fazer 
sentir que quem ouve não é somente 
o destinatário da leitura do texto, 
mas, mais ainda, é o destinatário das 
interpelações do texto. Quando o leitor lê, 
por exemplo, “ficai sabendo todos vós”, 
“vós crucificastes”, “vós, os construtores, 
desprezastes”, deve fazê-lo de forma a que 
o ouvinte se sinta interpelado pelo “vós” e 

IV Domingo Páscoa

Abrir a APP da Caridade e encontrar a ovelha, sinal do rebanho, a Igreja, 
de que Jesus é o Pastor.
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“Eu sou o Bom Pastor”

não o considere como apenas dirigido aos 
“Chefes do povo e anciãos”.

Ministros Extraordinários 
da Comunhão
O MEC deve ser o ministro do espanto 
diante do admirável amor que Deus nos 
consagrou. Ao visitar os doentes, ele não 
se deve ficar pelo simples cumprimento 
do serviço de levar a Eucaristia. Diante 
do irmão doente, idoso ou acamado, o 
seu coração deve exultar na fé diante do 
amor de Deus que nos faz seus filhos e 
nos destina a sermos semelhantes a Ele 
mesmo, vivendo agora num corpo de 
finitude e sofrimento.

Músicos
O director de coro e/ou o animador da 
assembleia são pessoas que devem 
agregar como um pastor. Devem estar 
seguros nos cânticos, para que quem 
canta sinta também segurança, mesmo 
nos pontos mais delicados das melodias. 
A sua voz deve dar confiança e suscitar a 
vontade de cantar. Para além da música, 
o director de coro deve mostrar solicitude 
humana pelos coralistas como quem se 
preocupa mais das almas do que das 
vozes.

Celebrar em comunidade

Rito da Aspersão
O rito de aspersão pode ser introduzido 
por estas palavras ou outras similares:
Deixemo-nos, por agora, guiar pelo Bom 
Pastor, que não nos deixa “morrer de sede 
junto às fontes” da vida. Nós, que fomos 
baptizados em Cristo, fomos por ele 
conduzidos às fontes de água viva. 

Homilia
1. O quarto domingo da Páscoa está mais 
ou menos a meio entre o domingo de 
Páscoa e o domingo de Pentecostes, que 
marca o fim do Tempo Pascal. Aparece-
nos sempre a imagem do Bom Pastor: 
“Eu sou o bom pastor que dou a vida 
pelas minhas ovelhas. Não sou como o 
mercenário”.
2. Quem é este mercenário? Se calhar 
estamos a pensar: “Ah! É alguém que é 
ladrão... que vem destruir o rebanho…”. 
Não! O mercenário era alguém que estava 
perfeitamente previsto e que ajudava o 
pastor. Mas ajudava-o com determinados 
limites. Só cuidava das ovelhas quando os 
perigos não eram realmente graves. Ora, 
quem é o bom pastor? Jesus diz-nos que 

este pastor é Ele e que dá a vida. E que 
dá a vida até ao fim. É a diferença entre 
ser um desportista, praticando algum 
desporto, e sermos campeões olímpicos. 
É esta a diferença entre o mercenário e 
o pastor. Jesus é o bom pastor e anda 
à nossa procura. Onde é que estamos? 
Deixemo-nos encontrar por Ele! Deixemos 
que Jesus nos cuide quando estamos 
tristes, quando achamos que ninguém nos 
compreende… Jesus vem à nossa procura 
para nos dar uma palavra de consolo, para 
cuidar de nós, para dar a vida. 
3. Também neste domingo é o dia de 
oração pelas vocações. Se calhar já 
estamos a pensar: “Ah! Mas as vocações… 
Isso é para os padres e freiras... Mas não 
é assim que quero viver”. Temos medo 
de quê? Achamos que Jesus não quer o 
melhor para nós? Achamos que quando 
Ele diz que dá a vida não quer a nossa 
felicidade? Onde é que achamos que está 
a nossa felicidade? Já lhe perguntamos 
“Senhor o que é que tu queres de mim? 
O que é que tu queres da minha vida? 
Como é que eu posso dar a vida também 
por aqueles que estão à minha volta?”. 
E não é preciso ser assim de uma forma 
extraordinária. Até pode ser, se for essa 
a vontade de Deus, se for essa a resposta 

que Lhe dermos. Mas, todos os dias, 
quotidianamente, estamos dispostos a dar 
a vida? Estamos dispostos a deixarmo-
nos cuidar pelo Senhor? Escutemos 
aquilo que o Senhor tem para nos dizer. 
Escutemos aquilo que Jesus quer dar à 
nossa vida. 

Oração Universal
Neste dia mundial da Oração pelas 
Vocações, dirijamos a Deus, Pai de cada 
um dos chamados, a nossa oração, 
dizendo:
R. Senhor, por amor, chamai-nos e enviai-
nos!

1. Pelos bispos, presbíteros e diáconos: 
para que tenham especial solicitude em 
dar a conhecer aos fiéis, a excelência e a 
necessidade do sacerdócio ministerial, 
invoquemos.

2. Pelos consagrados e consagradas: para 
que sejam testemunhas de que só em 
Cristo é possível encontrar a força para 
entregar a vida, invoquemos.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Ressuscitou o Bom Pastor – J. Santos
— Rito da Aspersão: Sois a obra das mãos de Deus – F. Santos
— Glória: Glória a Deus nas alturas – A. Cartageno
— Apresentação dos dons: Às bodas do Cordeiro – M. Luís / A. 
Cartageno
— Cordeiro: Cordeiro de Deus – M. Luís
— Comunhão: Eu sou o Bom Pastor – C. Silva
— Final: Alegrai-Vos, Mãe de Jesus – A. Cartageno

Eucologia
Orações presidenciais: Orações próprias do 
IV Domingo da Páscoa (Missal Romano, 349)
Oração Eucarística: Oração Eucarística V/C 
com prefácio próprio (Missal Romano, 1169-
1173)

Sair em missão de amar
Na conclusão desta Semana de Oração pelas 
Vocações, rezemos pelos que consagram a sua vida 
a Deus a agradeçamos a sua entrega autêntica, 
perante todas as adversidades. 

A versão completa do subsídio litúrgico encontra-se
disponível em www.arquidiocese-braga.pt/liturgia/
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Usando o modelo de Aristóteles 
condensado em seis segredos, o autor 
revela-nos os padrões para todos 
os debates e discussões e ensina-
nos a não nos deixarmos manipular, 
independentemente do tópico em 
debate. Seguindo os três princípios 
fundadores da escola aristotélica 
– dedução, indução e analogia – e 
combinando-os com os três princípios 
da verdade – realidade, significado 
e evidência -, estaremos preparados 
para argumentar sobre qualquer tema.

Os seis segredos 
da inteligência 

Craig Adams

18,8€

Compre online em 
www.livrariadm.pt

10% 
Desconto

Momento de Oração pela Vida e Vocações é hoje

Disponíveis os subsídios 
para a Semana de Oração pelas Vocações

Na próxima quinta-feira, dia 15 de 
Abril, pelas 21h15, a Igreja de Se-
nhora-a-Branca, em Braga, acolhe 
um Momento de Oração pela Vida e 
Vocações.
Este é mais um dos muitos encon-
tros de oração mensais promovidos 

pelo Departamento Arquidiocesano 
para a Pastoral Vocacional (DAPV) 
em colaboração com a Zona Pasto-
ral da Cidade e Este do Arciprestado 
de Braga.
"Como habitualmente, estes mo-
mentos procuram interpelar a co-

munidade, chamada pelo Baptismo 
à fundamental e universal vocação 
à Santidade. Ao mesmo tempo, esta 
iniciativa proporciona momentos de 
oração pelas vocações específicas, 
como a do matrimónio, a do sacer-
dócio ministerial e a de vida consa-
grada em geral, ou também, mais 
genericamente, vocações a ministé-
rios laicais ligados aos carismas re-
cebidos", explica o DAPV.
Em pleno Tempo Pascal e às por-
tas da 58ª Semana de Oração pelas 
Vocações, celebrada de 18 a 25 de 
Abril, o Departamento Arquidioce-
sano procura, também através des-
tes momentos de oração, promover 
“o encontro pessoal e íntimo com 
Cristo Jesus”.
“Por nós deu a Sua vida, interpe-
lando-nos a servir e a amar os ir-
mãos a partir da entrega à vocação 
a que cada um é chamado”, conclui 
o DAPV.

Já se encontram disponíveis os sub-
sídios para a Semana de Oração pe-
las Vocações, que este ano se ce-
lebra entre os dias 18 e 25 de Abril, 
subordinada ao tema "São José: o 
sonho da vocação", de acordo com a 
Mensagem publicada recentemente 
pelo Papa Francisco.
A elaboração dos subsídios deste 
ano esteve a cargo do Departamento 
da Pastoral Vocacional do Patriarca-
do de Lisboa. 
"Tendo em conta a situação actual, 
ainda muito condicionada pela pan-
demia que nos assola e o conse-
quente plano de contingência que as 
nossas comunidades e grupos es-
tão chamados a viver, estes mate-

riais procuram promover momentos 
de oração e reflexão, uns de carác-
ter mais espiritual e outros de teor 
mais lúdico e cultural, que podem 
e devem ser realizados na comuni-
dade, dentro dos limites impostos, 
nomeadamente através da Cate-
quese e dos Grupos de Jovens, mas 
também em família, berço de todas 
as vocações, além de explorados 
através dos diferentes meios digi-
tais disponíveis, como é o caso das 
redes sociais", explicou o Departa-
mento Arquidiocesano da Pastoral 
Vocacional (DAPV).
Além da Mensagem do Papa e da 
Nota do Presidente da Comissão 
Episcopal das Vocações e Minis-

térios (CEVM), D. António Augus-
to Azevedo, os subsídios incluem o 
cartaz, assim como a pagela com a 
oração preparados para a Semana, 
para além de um hino, uma proposta 
para Lectio Divina, uma reflexão dos 
Mistérios do Rosário, assim como as 
habituais Catequeses e um conjunto 
de sugestões culturais com conteú-
dos relacionados com a dimensão 
vocacional, entre outros.
É possível descarregar todo o mate-
rial dos subsídios no site da Comis-
são Episcopal das Vocações e Minis-
térios, ecclesia.pt/cevm/.
As pagelas também já estão dispo-
níveis nos Serviços Centrais da Ar-
quidiocese de Braga.


