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Breves

Papa Francisco institui
Fundação João Paulo I
O Vaticano anunciou esta terça-feira, dia 28, a
criação de uma fundação dedicada a João Paulo I, Papa durante 33 dias em 1978, por decisão de
Francisco.
O novo organismo, presidido pelo cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, quer
destacar a “actualidade” do magistério de Albino
Luciani, sucessor de São Paulo VI.
“Proximidade, humildade, simplicidade, insistência
na misericórdia de Deus, amor ao próximo e solidariedade são as suas características salientes”,
refere a nota divulgada pelo Vaticano.
A Fundação visa proteger e preservar o património cultural e religioso deixado por Albino Luciani, “um ponto de referência na história
da Igreja universal, cuja importância é inversamente proporcional à duração do seu brevíssimo
pontificado”.

Francisco pede “prudência”
no pós-confinamento
O Papa apelou terça-feira à “prudência” de todos no
regresso progressivo às actividades individuais e colectivas após o confinamento provocado pela pandemia do novo coronavírus.
“Neste momento, em que começam a existir orientações para sair da quarentena, rezemos ao Senhor para que dê a seu povo, a todos nós, a graça da prudência e da obediência às orientações, para que a pandemia não regresse”, afirmou, antes da missa matinal
a que presidiu no Vaticano e que teve, como habitual
transmissão online.
Na homilia, Francisco alertou para o impacto das notícias falsas, calúnias, que podem levar as pessoas
a “fazer justiça” com as suas próprias mãos, contra
pessoas inocentes.
O Papa deu o exemplo da cristã paquistanesa
Asia Bibi, presa durante anos por causa de uma
“calúnia”.
“Rezemos ao Senhor para que nos ajude a ser
justos nos nossos julgamentos, a não começar e
seguir essa condenação maciça que os mexericos
provocam”, apelou.

opinião

Por falar em coisas boas

Carla rodrigues
advogada

Q

uem tem a casa sempre cheia sabe o
quanto é raro ter e,
sobretudo, saborear,
momentos breves de silêncio.
É quase um bem precioso, e
tal é a sua raridade e dificuldade na obtenção que arrisco
dizer que noutros tempos teria valor para ser transaccionado no mercado de contrabando. Mas não um silêncio
qualquer, muito menos o silêncio que nos deixa em estado de alerta máximo, na
certeza que para estarem tão
calados é porque estão a fazer asneiras. Refiro-me ao silêncio, raro e bom, que vem
envolto em paz, segurança e
conforto. O silêncio de quem
sabe que os miúdos (mesmo
os que já não são assim tão
miúdos) estão bem. A dormir,
a ver um filme, a ler um livro,
a jogar minecraft ou fortnite (aqui o silêncio é mais difícil), a fazer alguma coisa ou
a não fazer nada, mas que estão bem.
Viver o confinamento em
família é abrir a porta à descoberta de nós (família), no

silêncio e no barulho, sem filtros e a tempo inteiro. É sermos brisa suave uns dos outros, é sermos sorrisos soltos, é sermos chefs, é sermos
motivação, é sermos porto de
abrigo, é sermos saudade das
muitas pessoas que não cabem no agregado e é sermos,
por vezes, saturação, tristeza e brigas. Usando as palavras de três irmãos, Carolina,
António e Vicente, e em jeito de presente para o dia da
mãe: “Temos sorte por nos
termos uns aos outros. Temos
todos muita energia, principalmente o mais novo, e sem
o futebol a saúde mental dos
restantes membros da família avistava uma nuvem bem
negra. Para a combater aumentamos as actividades físicas em família, o que tornou
a nossa relação ainda mais
forte e única. Mas, mentiríamos se dissemos que é fácil.
Por muito amor que nos una
há momentos em que o tédio
e o desgaste do confinamento
parecem prisões e a vontade
de sair para um passeio higiénico sem fim, ou de expulsar
alguém de casa, é gigantesca. Mas basta um de nós dizer uma piada e nos rirmos
até doer a barriga, vermos um
filme com um balde de pipocas e tapados por mantas, jogarmos às cartas, ao stop ou
ping pong, até basta um mimo, às vezes, para a vontade
desaparecer. Esta pandemia
desafiou-nos e se já tínhamos por lema “um por todos
e todos por um”, agora temos
a certeza que, independentemente do dia de amanhã, em

família construímos o nosso
arco-íris: somos a esperança,
uns dos outros, que vai dar
tudo certo.”
Se o futuro sempre foi incerto, apenas nos fomos iludindo com a (falsa) certeza e
segurança das coisas, agora
afigura-se ainda mais desconhecido, como se de um terreno movediço se tratasse. E
esta é a realidade de todos:
professores, alunos, empresários, advogados, médicos,
trabalhadores domésticos, jovens recém-licenciados, desempregados. A Europa depara-se com as perdas de produção, com o desemprego,
com a paralisação das fábricas e da grande maioria das
actividades económicas, com
a pobreza e com a fome em
números cada vez mais chocantes e assustadores. Mas
a boa notícia é que estamos
juntos e juntos somos infinitamente mais fortes.
Teimemos em ver para lá
do rasto de destruição económica, financeira, social e
pessoal, espalhado por este
vírus, teimemos em ver para lá das paisagens repetidas
a cada dia, teimemos em ouvir para lá do ruído que nos
ensurdece, teimemos em ser
mais fortes que o desânimo
que constantemente nos bate à porta. É este o momento
de sermos teimosos, de fazermos birra se necessário for,
de fazer finca-pé e insistirmos no doce paladar das coisas boas. Teimemos em saborear os momentos bons como
quem saboreia o Amor, sem
pressa.
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opinião

Técnica e criação
Papa francisco
28 DE ABRIL · Muitas vezes nós, com

os nossos comentários, iniciamos
um pequeno linchamento cotidiano.
Que o Senhor nos ajude a sermos
justos nos nossos juízos, a não começar ou seguir estas intrigas que
provocam uma condenação sumária. #HomiliaSantaMarta

29 DE ABRIL · No dia de Santa Cata-

rina de Sena, doutora da Igreja, padroeira da Europa, #RezemosJuntos pela unidade da União Europeia:
para que todos juntos possamos seguir adiante como irmãos.

pandemia

Papa pede solidariedade
para “jornais de rua”
O Papa Francisco enviou uma mensagem de solidariedade aos “jornais de rua”, publicações distribuídas por voluntários, imigrantes e sem-abrigo,
postos à prova pela pandemia.
No texto, divulgado pelo Vaticano esta segunda-feira, Francisco elogia estes títulos “extraordinários”, mais de 100 em todo o mundo, encorajando-os a continuar o seu trabalho.
“A vida de milhões de pessoas no nosso mundo, já confrontadas com tantos desafios difíceis e
oprimidas pela pandemia, mudou e está a ser colocada à prova”, escreve
Em Portugal, e pela primeira vez em 25 anos, a
Revista Cais não foi para as ruas no mês de abril
e a associação responsável pela publicação lançou um apelo, através da rede social Facebook: “É
com algum sentido de urgência que pedimos que
nos ajudem a apoiar os nossos vendedores através de um donativo. Neste momento, só conseguimos assegurar os seus rendimentos no mês
de abril. Para os vendedores, a venda da Revista
é uma fonte fundamental de sustento”.

José Lima
padre

“O

desenvolvimento da técnica ao
qual nós temos
assistido na sociedade moderna apresenta
uma analogia superior desta alienação. Ele revela, talvez melhor que tudo, como o
desígnio de autonomia radical, no homem, de recentramento universal da realidade
sobre si, não tem outro efeito
que o de reduzir a uma escravidão finalmente demoníaca,
a qual faz dele já não um homem, mas uma coisa.
Isto não significa que a técnica tenha nada em si de mau.
O homem nasce neste mundo, pela vontade de seu criador, diz-nos o Génesis, para o cultivar. Quer dizer que
ele nasce técnico, não sendo
a técnica senão uma arte de
compreender a natureza de
forma a fazê-la servir a um
fim conscientemente perseguido. Mas este fim, na perspectiva da criação, devia ser

de glorificar o criador desenvolvendo a sua obra no sentido de um serviço mútuo dos
homens, que os conduz todos juntos a viver plenamente o seu desígnio. É o que Ireneu exprimiu perfeitamente
numa fórmula que se cita infelizmente quase sempre incompletamente: “a glória de
Deus, é que o homem viva …
mas, para o homem, viver, é
conhecer Deus”- entendamos
no sentido bíblico: conhecer
Deus como fomos conhecido
por Ele desde sempre, quer
dizer reconhecer o seu amor
amando-O por nossa vez e
amando tudo o que Deus
ama como ele mesmo o ama”
(Louis Bouyer, Cosmos, Cerf,
1982, 254-255).
Depois do Sonho
Vivemos muito distantes
deste discurso/reflexão, como se fôssemos criadores autónomos do mundo, embora nos extasiemos com muito
daquilo que aí vemos e sentimos. Porém, estamos muito distantes desta atitude de
reconhecimento
colaborador da glória de Deus que o
mundo inspira. Muitos dos
elementos do mundo provocam em nós o esquecimento e embotam-nos o espírito.
Passaram míseros quarenta
anos e vivemos atolados com
as descobertas sempre interessantes daquilo que parece
favorecer para nós o sentido

único. Ensimesmados com
o que parece ser de nós próprios. Narcisos, encantados
com o efémero.
Importa desenvolver em
nós sinergias, evitando colapsos de sobrevivência, enfrentando humilde e contemplativamente o que a humanidade vai descobrindo, sempre
em colaboração livre e consciente de que estamos todos
no mesmo barco, mesmo em
situações de agradável bonança, sem mesquinhez e na sadia prestação de um serviço
para o bem comum. Não somos seres separados e segregados, mas seres interligados
e corresponsáveis. Não somos autocéfalos por momentos, mas humildemente reconheçamos nosso primordial
estatuto de criados à imagem
e semelhança de Deus.
Desta forma, estamos bem
quando contribuímos para
uma civilização de bem-estar
na serena forma de pequenas,
mas honestas, empresas de
serviço, o que traduz o amor
mútuo, o único que nos salva. Desenvolvamos o espírito de enamoramento diante de descobertas ousadas ou
tímidas e capacitemo-nos da
nossa dimensão estética que o
mundo de desperdícios entalou em nós e permanece encoberta. Então talvez desperte
em nós uma basilar dimensão
religiosa e transcendente agora muito sonâmbula ou mesmo adormecida.
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“A ESCUTA POR
SI SÓ É TALVEZ
O ACTO MAIS
CARREGADO DE
ESPIRITUALIDADE”
JOÃO PEDRO QUESADO (TEXTO)

Pouco mais de um mês depois de ser lançado
o serviço telefónico do centro de escuta
e acompanhamento espiritual, o igreja
viva foi saber junto dos cinco sacerdotes
responsáveis – Jorge Vilaça, João Torres, Nuno
Oliveira, António Magalhães e Luís Figueiredo –
que preocupações levam as pessoas a ligar.
[Igreja Viva] Aproximadamente quantas chamadas
diárias tem recebido o Centro de Escuta e Acompanhamento Espiritual?
[Centro de Escuta] Neste
momento a média deve rondar as seis chamadas por dia,
das nove até às 21 horas, ou
até às horas em que somos
solicitados. O telefone nunca
é desligado, o que é facilitado pelo facto de sermos cinco sacerdotes a atender. Antes da Páscoa verificava-se
sensivelmente o dobro de
chamadas. Tendo em conta
que o Serviço começou a 26
de Março, no total teremos
atendido à volta de 200 chamadas. Algumas pessoas telefonaram mais do que uma
vez.
[Igreja Viva] Que pessoas recorrem ao serviço
telefónico?
[Centro de Escuta] De todas
as categorias profissionais e
de todas as idades, mas sobretudo adultos do sexo feminino, com e sem identificação religiosa. Um dado
curioso: estamos a atender
um número considerável de
pessoas de fora do território da Arquidiocese de Bra-

ga. O dado mais transversal: a necessidade de serem
escutados.
[Igreja Viva] Tem sido possível chegar às pessoas a
quem o serviço é principalmente dirigido?
[Centro de Escuta] O serviço
em formato telefónico foi,
desde o início, pensado para pessoas que colocam a fé
como elemento que importa para as suas vidas e que
passam por uma situação de
sofrimento – seja ele causado pelo isolamento, pela solidão, pelo medo, luto, pela
desorientação espiritual ou
por doença própria ou de familiar – e particularmente
dirigido àquelas pessoas que
não têm acesso à internet, ou
seja, a população mais envelhecida e com menos opções
de comunicação. Temos informação de várias pessoas
que chegaram até este serviço através da rádio. É um dado interessante. Obviamente
que somos e continuamos a
querer ser uma Igreja de ouvido atento a quem chega,
sem perguntar porque chega nem de onde chega. Talvez pudesse ser feito algo
mais em relação, por exem-

plo, aos doentes mas, nesse aspecto, há uma sensibilização de profissionais de
saúde, cuidadores informais
e até agentes pastorais que
vai sendo feita muito lentamente: há tantos doentes
que gostariam de conversar
com um sacerdote e que não
têm quem lhes entenda essa
necessidade e lhes facilite o
contacto...
[Igreja Viva] Sentem que as
pessoas mais novas que contactam o Centro de Escuta têm maior facilidade em
ter uma rede de apoio ou isso não é necessariamente
assim?
[Centro de Escuta] As redes
de apoio não são somente
uma questão externa, ou seja, o factor determinante não
é a quantidade de relações.
Podemos ter acesso a muitos
tipos de relacionamentos,
informações,
instituições,
redes sociais e nos sentirmos
continuamente frustrados e,
por isso, ainda mais isolados.
A esta questão de fundo poderíamos chamar de literacia
emocional e relacional, que
é a capacidade de estabelecer vínculos saudáveis, independentemente da presença física, ainda que esta seja
muito importante. Uma rede
de apoio efectiva pode ser,
por exemplo, a nossa relação
com Deus ou a fazer parte
de uma família onde se sabe usar o humor até nos momentos mais tensos. Escutamos muitas vezes este testemunho: “é à minha fé que
vou buscar forças que nem
sabia que tinha”. Por isso, a

idade não parece ser o factor
decisivo. Muitos jovens têm
imensos contactos sociais e
sentem-se sozinhos. Por outro lado, há muitas pessoas
que já ultrapassaram tantas
lutas na vida que as obrigou
a desenvolver competências,
resistências, a dar a volta, como dizemos. Recordemos
que muitos portugueses, por
exemplo, ainda se lembram
do que é caminhar descalço
até à escola. Portanto, a idade, por si só, não parece ser
o factor determinante.
[Igreja Viva] Quais são as
principais preocupações que
as pessoas expressam?
[Centro de Escuta] O denominador comum é a solidão
relacional que cresceu pela
imposição das medidas de
contingência. Naturalmente que desta solidão derivam muitos outros lamentos: lutos, medos, revoltas,
incompreensões, irritação,
isolamento, procura de culpados, rotulagem... Há um

dado quase banal que é relevante: as preocupações
de uma pessoa de 20 anos
são absolutamente distintas de quem tem 80 anos:
aos 20 anos pensamos sobretudo em termos de futuro, aos 80 porventura interessa mais o presente vivido
com alguns requisitos. Aos
80 anos as necessidades espirituais – sentir-se amado,
escutado, Deus, oração – e
religiosas podem tornar-se
ainda mais vitais e geradoras de esperança. Para muitas famílias, deixar de fazer uma refeição com todos os filhos aos domingos
não é uma questão de culinária, mas de amor. Deixar
de ir ao cemitério colocar
as flores ou limpar a campa
é também uma questão de
amor. A ida à igreja-edifício
não é somente ir à missa-ritual: é ainda lugar do amor
alimentado. A desnutrição,
em termos de amor, é uma
doença galopante que mata por dentro. Gostaríamos
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de dizer que “vai ficar tudo
bem” mas...

"O factor
determinante não
é a quantidade de
relações. Podemos ter
acesso a muitos tipos
de relacionamentos,
informações,
instituições,
redes sociais e
nos sentirmos
continuamente
frustrados e, por isso,
ainda mais isolados."

[Igreja Viva] Sentem-se diferenças entre quem tem
uma ocupação diária – por
exemplo, mantendo-se a
trabalhar, mas em casa – e
quem, por várias razões, não
a tem?
[Centro de Escuta] Naturalmente, sim. Mesmo aqueles que estão a trabalhar fora de casa, correndo riscos e
sendo assaltados por medos
de prejudicar as suas famílias, mesmo assim sentem-se mais funcionais, ou seja,
vão encontrando algum sentido para os seus dias no trabalho e nas rotinas. As pessoas que estão remetidas à
casa têm muita falta de “oxigénio”, de afectos, de sentido
para os dias. A muitas destas
vale-lhes muito o suporte da
fé. O terço diário transmitido via rádio merecia a categoria de património imaterial de Portugal. É um luzeiro de comunicação, é ritmo,

música, saúde mental, fé, esperança e caridade na vida
de muitas pessoas, sobretudo das mais frágeis.
[Igreja Viva] No sentido espiritual, que questões afligem os que contactam o
serviço?
[Centro de Escuta] Muitas
pessoas, sobretudo no tempo da Quaresma, procuram
o sacramento da reconciliação, da confissão. Mesmo com as limitações que
o contacto telefónico impõe, acreditamos que muita gente se reconcilia. O que
se perdeu em sacramento
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de presença, ganhou-se em
confidencialidade e anonimato; o que se perdeu em
sinais exteriores, ganhou-se
em tempo disponível. Talvez seja a experiência mais
relevante deste serviço diocesano. Naturalmente que
a espiritualidade vai muito
além do cumprimento de
rituais religiosos. A escuta
por si só – tanto o escutar
como o ser escutado – é talvez o acto mais carregado
de espiritualidade. E quem
nos tem contactado tem
muita necessidade de escuta, de compreensão, de bênção, de Deus...

Pode contactar o Centro de Escuta
e Acompanhamento Espiritual através
da linha verde 800 210 114.
A chamada é gratuita e o serviço está
disponível todos os dias entre as 9h e as 21h.
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“Para onde Eu vou, conheceis o caminho”
V Domingo páscoa

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES

itinerário
Num local visível da igreja, está colocado um relógio e no
seu centro o Círio Pascal (Cristo, Senhor do tempo). Neste V
Domingo Pascal, coloque-se junto ao relógio o símbolo do
Caminho.

LITURGIA da palavra
LEITURA I Actos 6,1-7
Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias, aumentando o número
dos discípulos, os helenistas começaram
a murmurar contra os hebreus, porque
no serviço diário não se fazia caso das
suas viúvas. Então os Doze convocaram
a assembleia dos discípulos e disseram:
“Não convém que deixemos de pregar
a palavra de Deus, para servirmos às
mesas. Escolhei entre vós, irmãos, sete
homens de boa reputação, cheios do
Espírito Santo e de sabedoria, para lhes
confiarmos esse cargo. Quanto a nós,
vamos dedicar-nos totalmente à oração
e ao ministério da palavra”. A proposta
agradou a toda a assembleia; e escolheram
Estêvão, homem cheio de fé e do Espírito
Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão,
Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia.
Apresentaram-nos aos Apóstolos e estes
oraram e impuseram as mãos sobre eles. A
palavra de Deus ia-se divulgando cada vez
mais; o número dos discípulos aumentava
consideravelmente em Jerusalém e
obedecia à fé também grande número de
sacerdotes.
Salmo responsorial
Salmo 32 (33), 1-2.4-5.18-19
Refrão: Esperamos, Senhor, na vossa
misericórdia.
LEITURA II 1 Pedro 2, 4-9
Leitura da Primeira Epístola
de São Pedro
Caríssimos: Aproximai-vos do
Senhor, que é a pedra viva, rejeitada
pelos homens, mas escolhida e

preciosa aos olhos de Deus. E vós
mesmos, como pedras vivas, entrai na
construção deste templo espiritual,
para constituirdes um sacerdócio
santo, destinado a oferecer sacrifícios
espirituais, agradáveis a Deus por
Jesus Cristo. Por isso se lê na Escritura:
“Vou pôr em Sião uma pedra angular,
escolhida e preciosa; e quem nela puser
a sua confiança não será confundido”.
Honra, portanto, a vós que acreditais.
Para os incrédulos, porém, “a pedra que
os construtores rejeitaram tornou-se
pedra angular”, “pedra de tropeço e
pedra de escândalo”. Tropeçaram por
não acreditarem na palavra, pois foram
para isso destinados. Vós, porém, sois
“geração eleita, sacerdócio real, nação
santa, povo adquirido por Deus, para
anunciar os louvores” d’Aquele que
vos chamou das trevas para a sua luz
admirável.
EVANGELHO Jo 14, 1-12
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São João
Naquele tempo, disse Jesus aos seus
discípulos: “Não se perturbe o vosso
coração. Se acreditais em Deus,
acreditai também em Mim. Em casa de
meu Pai há muitas moradas; se assim
não fosse, Eu vos teria dito que vou
preparar-vos um lugar? Quando Eu for
preparar-vos um lugar, virei novamente
para vos levar comigo, para que, onde
Eu estou, estejais vós também. Para
onde Eu vou, conheceis o caminho”.
Disse-Lhe Tomé: “Senhor, não sabemos
para onde vais: como podemos
conhecer o caminho?”. Respondeu-lhe
Jesus: “Eu sou o caminho, a verdade e
a vida. Ninguém vai ao Pai senão por
Mim. Se Me conhecêsseis, conheceríeis
também o meu Pai. Mas desde agora
já O conheceis e já O vistes”. Disse-Lhe
Filipe: “Senhor, mostra-nos o Pai e isto

nos basta”. Respondeu-lhe Jesus: “Há
tanto tempo que estou convosco e não
Me conheces, Filipe? Quem Me vê, vê o
Pai. Como podes tu dizer: «Mostra-nos
o Pai»? Não acreditas que Eu estou no
Pai e o Pai está em Mim? As palavras
que Eu vos digo, não as digo por Mim
próprio; mas é o Pai, permanecendo em
Mim, que faz as obras. Acreditai-Me:
Eu estou no Pai e o Pai está em Mim;
acreditai ao menos pelas minhas obras.
Em verdade, em verdade vos digo:
quem acredita em Mim fará também
as obras que Eu faço e fará obras ainda
maiores, porque Eu vou para o Pai”.

REFLEXÃO
De repente, tudo ficou ainda mais fugaz.
Primeiro, obrigados a fugir, a ficar
‘escondidos’ e limitados ao espaço da nossa
casa. Estamos perturbados. Queremos
uma solução. A nível pessoal e comunitário,
não sabemos o caminho.
Corações ao alto
Ao sentir a pressão do medo e da
incerteza, ficamos perturbados. Será
que alguém vai encontrar uma solução?
Na procura, podemos cair no erro de
‘ver’ apenas soluções terrenas. Será que
temos fé nas palavras de Jesus?
“Senhor, a tua Palavra atinge e tocanos a todos. Neste nosso mundo, que
Tu amas mais do que nós, avançamos
a toda velocidade, sentindo-nos em
tudo fortes e capazes. Na nossa avidez
de lucro, deixamo-nos absorver pelas
coisas e transtornar pela pressa. [...]
Avançamos, destemidos, pensando que
continuaríamos sempre saudáveis num
mundo doente. Agora nós, sentindo-nos
em mar agitado” (Papa Francisco). Tu
continuas a dizer-nos: “Não se perturbe o
vosso coração”!

“Conheceis o caminho”
Ao contrário de desejos mais efémeros
e, portanto, passíveis de serem saciados,
a busca da felicidade (sentido para a
vida) deixa-nos sempre insatisfeitos.
Acresce que, além de insaciados,
também nos pode deixar medrosos.
O medo de arriscar e de perder os
pequenos ‘prazeres’ já conquistados. O
medo de fazer outras escolhas, percorrer
outros caminhos.
Por estes dias, no que diz respeito
ao combate ao coronavírus, o que
mais ouvimos é que enquanto não
houver vacina, não poderemos voltar à
normalidade. ‘Normal’ entende-se fazer
o mesmo que antes da pandemia.
Ávidos e absorvidos pela pressa do
‘normal’, parece que nos esquecemos de
duas coisas fundamentais: primeiro, que
esse normal nunca mais volta; segundo,
reconhecemos um ‘mundo doente’, e
queremos voltar ao mesmo, perder a
oportunidade de encetar a renovação.
Jesus Cristo, no evangelho, lembra que
já conhecemos o caminho. De que é que
estamos à espera? Ainda estamos como
Filipe à espera de uma solução mágica
ou que outros façam o que nos compete
para mudar de rumo em direcção a
Deus?
A janela da compaixão e misericórdia
Esta ‘série’ pascal, ‘Sem medo!’, convidanos a abrir uma janela de ar fresco e
saudável. Hoje, abramos a janela da
compaixão e da misericórdia: “não se
perturbe o vosso coração”.
Diante dos sonhos falidos podemos ficar de
tal modo perturbados que nos sentamos
resignados a chorar o tempo perdido. Mas
também podemos arregaçar as mangas
como ‘pedras vivas’ dispostos a construir
uma nova vida, uma nova paróquia ao
estilo de Jesus Cristo.
Precisamos de um ‘plano para ressuscitar’,
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Viver na esperança

Sugestão de cânticos

Orações presidenciais: Orações próprias do
do V Domingo da Páscoa (Missal Romano,
356)
Prefácio: Prefácio Pascal V (Missal Romano,
473)
Oração Eucarística: Oração Eucarística V/C
(Missal Romano, 1169-1173)

Seguir pelo Caminho não é só participar em ritos
religiosos, mas anunciar Cristo em tudo o que
fazemos e dizemos. Que caminhos tenho percorrido?
Estou disposto a mudar o modo como olho para
Deus? Reconheço que não posso caminhar sozinho?
Somos convidados a “rezar com os pés”, partir ao
encontro de alguém da nossa família (ou comunidade)
que precise de ajuda para caminhar com e para Cristo.

— Entrada: Cantai ao Senhor um cântico novo – F. Silva
— Preparação Penitencial: Fórmula C – F. Silva
— Glória: Glória a Deus nas alturas – Az. Oliveira
— Apresentação dos dons: Senhor, Vós sois o caminho
– C. Silva
— Comunhão: Eu sou o caminho – M. Luís
— Pós-comunhão: Louvai o Senhor – M. Borda
— Final: Rainha dos Céus, alegrai-vos – F. Silva

como propõe o Papa Francisco: discernir
como fazer palpitar a “vida nova que
o Senhor quer gerar neste momento
concreto da história”. Quais são as ‘misérias’
da nossa vida pessoal e comunitária que
precisam de ser transformadas?
A compaixão e a misericórdia não são
atitudes passivas. Elas implicam uma
acção, seja em relação ao próprio, seja em
relação aos outros. Permitem-nos olhar a
vida pessoal e comunitária com amor e ver
a tão grande possibilidade de ir em frente
no caminho de renovação.
Reflexão preparada por Laboratório
da Fé in www.laboratoriodafe.pt

Semear esperança
Acólitos
A diversificação dos ministérios permitiu
que a caridade fosse assegurada com mais
justiça, o cuidado da mesa feito com maior
zelo e a Palavra de Deus fosse pregada
com maior dedicação. Será que olho para
o meu serviço não como uma forma de me
promover pessoalmente, mas como uma
forma de permitir aos outros ministros de

melhor exercer o seu ministério para maior
glória de Deus e salvação das almas? A
atenção aos outros, no caminho de serviço
que vivemos em comum, poderá ajudar a
redescobrir a forma como caminhar nas
procissões na Eucaristia: o significado, a
postura, o ritmo.
Leitores
Jesus tinha uma profunda consciência de
que as palavras que ele dizia não as dizia de
si próprio, mas brotavam da sua entrega ao
Pai que, por ele, agia. Para isso, é necessária
essa permanência espiritual em Deus, para
que a Palavra se transforme em Obra do
Pai. Seguindo Jesus, procuro permanecer
em Deus, de maneira que, quando me
aproximo do ambão, tenho cuidado em
fazê-lo no momento certo, com a postura
adequada e com os gestos mais assertivos;
e, no fim da leitura, quando digo “Palavra
do Senhor”, isso se transforme em “Obra
do Pai?
Ministros Extraordinários
da Comunhão
Comungar é entrar, pela participação no
Corpo e Sangue de Jesus, na intimidade do

Pai. Depois de comungar podemos fazer
nossas as palavras de Jesus “Eu estou no
Pai e o Pai está em Mim”. Tenho consciência
de que ser ministro da Comunhão é ser
ministro dessa união a Deus que nos é
oferecida em Jesus Cristo? Também na
procissão da comunhão, sinto que faço
parte dela ou sinto-me um privilegiado por
exercer o meu ministério? Como me sinto
integrado no todo da celebração?

Celebrar com esperança
Procissões
Hoje podemos valorizar todas as
procissões que se realizam na Eucaristia,
desde a procissão de entrada à procissão
para a Comunhão. Aprender a rezar com
os pés. A imagem/símbolo é o caminho. Os
nossos pés andam por que caminhos, para
onde nos levam!? Conduzem-nos a Deus!
Deixo que os pés de Deus se ponham ao
meu lado a caminhar comigo!?
Dinâmica Quaresma-Páscoa
Na saudação inicial, pode usar-se o
seguinte texto como admonição, diante
dos símbolos da caminhada pascal, que

estão presentes neste Domingo: o relógio
com o Círio, bem como o caminho.
A nossa vida é muitas vezes assemelhada
a um caminho. Estamos no mundo em
caminho para o Pai.
Nos primeiros tempos, os discípulos de
Jesus Cristo eram também conhecidos por
discípulos da Via ou do Caminho, porque
Cristo nos veio ensinar que Ele próprio
é o caminho, mostrando também como
caminhar, isto é, um novo modo de viver:
servindo e dando a vida pelos irmãos,
se necessário até à morte (cf. Herculano
Alves, Símbolos na Bíblia, 97ss).
Pontos de reflexão
. Jesus não é apenas um mestre que me
ensina uma sábia doutrina, que indica
um lugar para a existência atual, ou um
caminho a seguir, mas é Aquele que
“prepara um lugar” junto de Deus, junto
d’Aquele que é o Amor mais forte do que a
morte. Ele é o próprio Caminho para aquela
vida para a qual conduz cada pessoa.

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

8 IGREJA VIVA

//

QUINTA-FEIRA | 30 DE ABRIL | 2020

Albergue Cidade de Barcelos pergunta
“Quanto tempo pode o Caminho esperar?”
A Associação ACB - Albergue Cidade de Barcelos está a organizar – em
parceria com o Pelouro do Turismo
do Município de Barcelos – uma conversa informal por videoconferência
sobre o Caminho de Santiago.
Marcada para as 18 horas de sábado,
dia 2 de Maio, o evento tem como tema a questão “Quanto tempo pode o
Caminho esperar?” e é dirigido a hospitaleiros, peregrinos e profissionais
que actuem em áreas afectas ao Caminho de Santiago.
A participação no evento é gratuita, mas está sujeita a inscrição obrigatória até sexta, dia 1 de Maio, para
permitir uma melhor organização do
evento. Pode encontrar a ligação para o formulário de inscrição na página
de Facebook do Albergue Cidade de
Barcelos ou no site da Arquidiocese
de Braga.

Livraria
diário do minho

livro da
semana

23€

20%
Desconto

Diante de Ti, os
meus caminhos
Tomáš Halík

Paróquia de São Vicente propõe C’Oração em Casa
A paróquia de São Vicente, em Braga, tem uma proposta para fomentar
“a experiência cristã de cada família
como Igreja doméstica”. Com o nome “C'Oração em Casa”, a proposta
pretende “consolidar a casa, a família, a comunidade paroquial, a partir
de cada pequena célula familiar”.
Na primeira parte da proposta, cada família é chamada a construir
em casa um espaço de oração para a oração individual ou em família, assim como a oração mariana no
mês de Maio – através da proposta
arquidiocesana “Com Maria, vivo a
alegria pascal”.
A segunda componente é, a cada

Domingo, para além de participar
na eucaristia, fazer um momento
de oração e catequese em família –
momento esse que é enviado todas
as semanas por correio eletrónico
ou pode ser encontrado no sítio do
Laboratório da Fé. O documento pode também ser encontrado em papel na Igreja do Carmo, na Pastelaria Braga Parque (na rua Conselheiro Januário), na Casa das Natas (na
rua Mário de Almeida) e no Supermercado e Talho Andorinhas (na rua
Fernando Castiço).
A componente familiar chega também à Catequese com o Bispo Nuno,
que a paróquia recomenda acom-
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panhar, lembrando que é possível
encontrar a sessão semanal de cada
ano de catequese no canal do Youtube Educris.
Para além disso, a Conferência Vicentina da Paróquia de São Vicente promete estar atenta às famílias
mais carenciadas e estará em articulação com as entidades competentes, para poder ajudar, levando maior calor humano e cristão
ao coração de cada casa. O pároco
também se mostra disponível para
acompanhar a nível espiritual, “para
ajudar a que cada pessoa sinta o seu
coração a pulsar com mais vitalidade nestes tempos difíceis”.

Fale connosco no

Com a sua história de vida, Tomáš
Halík leva-nos a muitos lugares
inusitados e a diferentes situações
da vida. Esta biografia espiritual
mostra como Deus conduz a vida
de um ser humano através dos
acontecimentos mais díspares, da
dura perseguição dos tempos da
“Igreja clandestina” ao labirinto da
liberdade pós-revolucionária.

Compre online em
www.livrariadm.pt

