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Bispos brasileiros 
denunciam "politização 
da justiça"

A Conferência Nacional de Bispos do 
Brasil alerta para a “politização da 
Justiça” e lamenta a corrupção que 
leva ao “descrédito” da política. Os 
bispos afirmam que as eleições de 
2018 devem “garantir o fortalecimento 
da democracia e o exercício da 
cidadania da população brasileira”. 
“Ao abdicarem da ética e da busca do 
bem comum, muitos agentes públicos 
e privados tornaram-se protagonistas 
de um cenário desolador”, denunciam 
os bispos brasileiros na conclusão da 
56.ª Assembleia-Geral do órgão.

Papa constitui Rede 
Mundial de Oração como 
obra pontifícia

O Papa Francisco constituiu a Rede 
Mundial de Oração como uma obra 
pontifícia. O anúncio foi realizado 
na semana passada pelo Monsenhor 
Angelo Becciu, da Secretaria de Estado 
do Vaticano, numa carta dirigida à 
Cúria Geral da Companhia de Jesus.
A Rede Mundial de Oração do Papa 
está presente em Portugal através do 
Secretariado Nacional do Apostolado 
da Oração, com iniciativas nacionais 
como o Passo-a-Rezar e projectos 
internacionais como o Vídeo do Papa e 
o Click To Pray.

dr dr

PAPA FRANCISCO
@pontifex_pt

20 de Abril de 2018
Para encontrar Deus, basta 
reconhecer-se necessitado; o 
caminho para encontrá-lo é tornar-se 
pequeno dentro.

D. JORGE ORTIGA
@djorgeortiga

23 de Abril de 2018
"O inimigo porta-se também como 
um namorado frívolo, querendo ficar 
no segredo e não ser descoberto. 
(….)  mas pesa-lhe muito, quando 
a alma as descobre ao seu bom 
confessor ou a outra pessoa espiritual 
que conheça seus enganos e 
maldades (....)." S. Inácio de Loyola

Sandra Abou Metri/Human Rights Watch

Refugiados sírios 
expulsos por motivos 
religiosos

Milhares de refugiados sírios tiveram 
que deixar as suas casas em várias 
cidades do Líbano por motivos 
“incoerentes” e discriminatórios, 
segundo dados divulgados esta Sexta-
-Feira, 20 de Abril, pela organização 
não-governamental Human Rights 
Watch. 
Entre 2016 e o primeiro trimestre 
deste ano pelo menos 3.600 sírios 
foram expulsos de 13 municípios. 
O Líbano tem quatro milhões de 
habitantes e recebeu cerca de um 
milhão de refugiados sírios.

Igreja do panamá prepara-se para a jornada mundial da juventude de 2019

João Pedro Quesado
DACS

país a esta situação de corrupção e 
impunidade”.
Recordando que a Jornada Mundial da 
Juventude de 2019 foi confiada a Maria, 
Dom Ulloa convidou a aprofundar 
a exortação apostólica “Gaudete et 
Exsultate”, na qual o Papa Francisco 
explica que ser santo não é estar parado, 
mas estar mais vivo do que nunca.

faz gastar uma grande quantidade de 
energia para escapar das circunstâncias 
onde está presente o sofrimento.”
Nesse sentido, ele pediu aos jovens 
que não tivessem medo, mas que 
tivessem a coragem de ser santos 
no mundo de hoje. “Com isto, não 
renunciam à sua juventude ou à sua 
alegria. Pelo contrário, mostram ao 
mundo que é possível ser feliz com 
tão pouco, porque já ganharam a vida 
eterna, através da ressurreição de 
Jesus Cristo.”
Aludindo ao conflito na Síria, ele disse: 
“Agora, mais do que nunca, devemos 
clamar a Deus diante da ameaça que 
recai sobre a Síria, um país devastado 
pelo egoísmo humano e o horror da 
guerra. Os cristãos e as pessoas de 
bem sabem que a violência não pára 
com violência. Isso só a faz aumentar 
bastante, deixando mais vítimas e 
mais dor”.
Durante o Encontro Eucarístico, um 
grupo de jovens mostrou ao Arcebispo 
Ulloa o cartaz oficial da JMJ 2019, que 
foi projectado pelo jovem Ámbar Calvo, 
criador do logótipo oficial da jornada. 
O cartaz já foi apresentado ao Papa 
Francisco que, durante uma audiência 
geral, o apelidou de “futurista”.
A Jornada Mundial da Juventude de 
2019 decorre de 22 a 27 de Janeiro do 
próximo ano.

os seus avós e anciãos, poderão 
transformar, com a alegria do 
Evangelho as situações de injustiça 
e de desigualdade que ferem a 
sociedade”.
José Domingo Ulloa, que ocupa 
também o cargo de presidente 
do Comité Organizador Local da 
JMJ 2019, congratulou-se pelos 

talentos juvenis que estão a surgir 
na Igreja e na sociedade, “líderes 
que se querem afastar daquelas 
práticas politiqueiras que levaram o 

“O Santo Padre também adverte (...) 
que para ser santo é preciso ir contra 
a corrente, é preciso saber chorar, sair 
da lógica 'do pare de sofrer' que nos 

Faltam 271 dias, e isso quer dizer 
uma coisa: as preparações da Igreja 
do Panamá para a Jornada Mundial 
da Juventude de 2019 já seguem em 
velocidade de cruzeiro. Enquanto 
os planos são seguidos à risca – 
procurando manter tudo como planeado 
e nos prazos – os sacerdotes daquele 
país fazem por motivar os milhares de 
jovens que se vão deslocar ao evento.
De acordo com José Domingo Ulloa, 
arcebispo do Panamá, que falou no 
48.º Encontro Eucarístico – realizado 
na Cidade do Panamá sob o tema 
“Não temas, Maria, pois encontraste 
graça diante do Senhor” –, a “Igreja 
Católica está a espera de uma primavera 
juvenil” e os jovens panamenhos, 
como anfitriões da JMJ 2019, têm uma 
grande responsabilidade. 
O arcebispo afirmou que a Igreja 
espera muito dos jovens do país, 
porém deixou claro que, para serem 
protagonistas, não é suficiente a 
paixão, devendo também preparar-
se, conhecer a sua história pessoal, 
familiar, social, cultural e de fé. 
“Apenas assim, de mãos dadas com 
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JOSÉ LIMA
padre | Professor

Doxologia

Teologia simplificada

A palavra “doxologia” diz respeito 
ao acto de tributar um Hino à glória 
de Deus (do grego, doxa, Glória).

1
Na Liturgia, a doxologia é 
a parte que conclui todas 
as Orações Eucarísticas: 
“exprime a glorificação 
de Deus e é ratificada e 
concluída pela aclamação 

Amen do povo” (IGMR, 79). “É 
um hino de glória e de louvor a 
Deus pela sua obra” (Umberto 
PROCH); é “o reconhecimento 
dos homens da essência de Deus” 
(Karl RAHNER).
Facilmente se vê que se trata 
de uma aclamação solene da 
Glória de Deus, tributada ao 
Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 

Daí que se entenda que toda 
a doxologia tem a ver com a 
Trindade, o mistério do Deus 
“três vezes Santo”: a oração a 
esta glória expressa-se no “Glória 
ao Pai e ao Filho e ao Espírito 
Santo, como era no princípio, 
agora e sempre”, oração repetida 
amiúde pelos cristãos. A 
doxologia embebe toda a oração 
dos cristãos, sendo o seu culto 
espiritual para a Glória de Deus, 
sempre uno e trino, como se 
acredita.

De facto, a glória de Deus é o fim 
de toda a Liturgia e, por isso, 
esta pequena oração manifesta 
a vontade de tudo fazer para 
que Deus seja louvado, na sua 
Trindade de pessoas e igualdade de 
divindade: o cristão não acredita em 
três deuses, mas na sua “essência 
única e igual majestade”, um só 
Deus. Assim a doxologia exprime 
esta verdade da Fé.

2    Todos os sacramentos 
refletem esta mesma 
verdade, pois todos eles 
são celebrados em nome 
da Trindade; sendo em 
seu nome que se fazem 

determinados ritos, inscrevendo 

discretamente o Sinal da Cruz 
no corpo daqueles que os 
recebem: no Batismo, a cruz está 
na abertura da celebração, no 
gesto da receção do batizando; 
na Confirmação está sempre 
na cruz sobre a fronte que o 
bispo desenha quando unge com 
óleo do Crisma os respetivos 
crismandos; na Eucaristia, 
abre e conclui a celebração, 
faz-se também ao Evangelho e 
repetidas vezes se faz sobre o 
presidente; na Penitência está 

presente na forma e no gesto 
da absolvição que o ministro 
concede ao penitente; na Santa 
Unção está na unção na fronte e 
nas mãos do doente; na Ordem 
está sobretudo na unção das 
mãos do neo-presbítero, sendo 
amplamente prevista no Ritual; 
no Matrimónio aparece na 
bênção aquando da receção dos 
noivos e na bênção das alianças 
que os noivos trarão como novo 
casal. 
O Sinal da Cruz lembra 
constantemente que a vida do 
cristão é toda sob o signo da 
Trindade; a própria Cruz de 
Cristo é toda ela trinitária. Uma 
doxologia em síntese. A oração do 

Glória, como fórmula curta, muito 
própria para todo os tempos, é 
sobretudo a oração do Tempo 
Pascal. 
O cristianismo como religião 
diferencia-se de todas as outras, 
porque nele se acredita que Deus é 
Trindade una e se reverencia como 
tal, rezando sempre à Trindade: 
Pai, Filho e Espírito Santo formam 
um só Deus verdadeiro. Assim se 
confessa. Assim se celebra. Assim 
se vive. A doxologia exprime o 
essencial do cristianismo.
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Fundada a quatro de 
Novembro de 2015 
por cinco mulheres 
e com sede no 
Porto - mas âmbito 

nacional - a Associação 
Plano i já conseguiu ser 
notícia pelas suas iniciativas, 
principalmente com o Estudo 
Nacional sobre a Violência 
no Namoro e o Gabinete de 
Apoio a Vítimas de Violência 
no Namoro instalado em duas 
instituições de ensino superior 
no Porto e na Maia.

Sofia Neves, uma das fundadoras 
da associação, é a presidente. 
Doutorada em Psicologia Social 
pela Universidade do Minho, foi na 
violência de género que focou o seu 
trabalho - integrando o grupo de 
trabalho sobre a violência doméstica 
e de género da Comissão para a 
Cidadania e a Igualdade de Género. 
Simultaneamente a dirigir a Plano i, 
é também professora e investigadora 
do Instituto Universitário da Maia 
(ISMAI). Ao Igreja Viva, Sofia Neves 
explica o fenómeno da violência no 
namoro e o trabalho da associação na 
prevenção e influência das políticas 
públicas.

João Pedro Quesado O QUE DESPOLETOU A VONTADE DE CRIAR A 
ASSOCIAÇÃO PLANO I?
A Plano i nasceu das inquietações 
de um conjunto de cinco mulheres 
(comissão fundadora) que sentia, 
há já algum tempo, a necessidade 
de criar uma estrutura associativa 
diferenciada, mas complementar 
às existentes na altura, no norte do 
país. Tendo como eixo norteador a 
promoção dos Direitos Humanos, a 
Plano i tem procurado, desde a sua 
criação, responder aos desafios sociais 
actuais, prevenindo e combatendo as 
desigualdades e a violência.

EM FEVEREIRO DESTE ANO FOI PUBLICADO O 
ESTUDO NACIONAL SOBRE A VIOLÊNCIA NO 
NAMORO. PARA ALÉM DE SE FICAR A SABER QUE 
UMA PERCENTAGEM MAIOR QUE A ESPERADA 
DE JOVENS JÁ FORAM EXPOSTOS A ESTE TIPO 
DE VIOLÊNCIA, PERCEBEU-SE QUE EXISTE AINDA 
INCOMPREENSÃO DA COMPLEXIDADE DESTE 
FENÓMENO. COMO É POSSÍVEL COMBATER ISSO?
A prevenção e o combate à violência 
no namoro têm de fazer-se em várias 
frentes e a diferentes níveis. Nós 
consideramos que a educação efectiva 
das crianças e dos e das jovens para a 
igualdade, para a democracia e para 
a cidadania, assim como dos agentes 
educativos de um modo geral, deve 
ser um dos objectivos prioritários 
de acção. A desnaturalização do 
problema e a sua deslegitimação 
poderão não apenas fazer aumentar a 
consciência face à condição de se ser 
vítima, como facilitar os processos de 

denúncia e a procura de apoio junto 
de estruturas especializadas.

QUE PAPEL PODE TER A IGREJA NESSA EDUCAÇÃO?
O discurso das várias instituições 
sociais, entre as quais a Igreja, deve 
ser pedagógico, no sentido de dotar 
os jovens e as jovens de sentido 
crítico, ajudando a reconhecer e a 
agir contra a violência. É dever de 
todas pugnar pela criação de uma 
cultura de tolerância zero à violência, 
seja qual for a sua expressão. A 
qualificação dos profissionais que 
intervêm com vítimas e agressores 
deve ser igualmente uma estratégia de 
intervenção. Quanto mais capacitados 

estiverem estes grupos profissionais, 
nos domínios da saúde, da justiça, 
entre outros, mais eficaz será o 
combate a um flagelo que sabemos 
ser de grande magnitude em Portugal 
e no mundo. Os média também 
devem ser fontes privilegiadas 
de informação, não reforçando 
estereótipos e preconceitos. A 
ignorância é uma forte aliada dos 
agressores.

QUAL É A MELHOR FORMA DE EXPLICAR AOS 
JOVENS COMO IDENTIFICAR A VIOLÊNCIA E REJEITAR 
FORMAS POUCO SAUDÁVEIS DE ESTAR NUMA 
RELAÇÃO?
Educando-os. Tornando-os 
conscientes de como se manifesta 
a violência e do que ela significa. 
Informando-os dos mecanismos 
que têm ao seu dispor com vista à 
solicitação de apoio, à realização de 
denúncia e à reivindicação de direitos 
fundamentais. Fazendo com que tanto 
os jovens como as jovens não aceitem 
qualquer forma de atentado à sua 
dignidade.

AS VÍTIMAS PERMANECEM NAS RELAÇÕES POR 
FALTA DE INFORMAÇÃO?
Por vezes, talvez aconteça. Contudo, 
a manutenção nas relações abusivas 
deve ser analisada à luz de uma 
miríade complexa de factores e 
que pode variar de caso para caso. 
As vítimas podem permanecer nas 
relações abusivas por razões de ordem 
individual, familiar, comunitária 

 “É preciso 
apostar na 
educação e na 
informação”

O discurso 
das várias 
instituições 
sociais, entre as 
quais a Igreja, 
deve (...) dotar os 
jovens e as jovens 
de sentido crítico
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ou social. A vergonha, o medo, o 
sentimento de desprotecção e as 
dificuldades associadas à tomada de 
decisão de pôr fim a uma história 
que é, em algumas situações, 
percepcionada como de amor, 
são, frequentemente, condições 
paralisantes para as vítimas. 
Adicionalmente, muitas vítimas 
sustentam crenças conservadoras 
sobre a intimidade e o amor, o que as 
constrange na sua decisão de romper 
as relações em que se encontram. 
As vítimas continuam a ser objecto 
de estigma e a ter de lidar com 
representações e práticas sociais que 
as descredibilizam. São muitas as 
vozes que as impelem a permanecer.

A ASSOCIAÇÃO PLANO I TEM UM GABINETE DE APOIO 
A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA NO NAMORO EM DUAS 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NO PORTO E NA 
MAIA. QUE RESULTADOS TEM TIDO ESTE GABINETE? 
NOTA QUE HÁ PROCURA DE AJUDA POR PARTE DAS 
VÍTIMAS?
Os resultados não são os esperados, 
tendo em conta a magnitude do 
flagelo. As vítimas têm, como já 
disse, vários constrangimentos 
no que diz respeito ao pedido de 
apoio e à denúncia. Por outro lado, 
algumas não se percebem como 
vítimas ou, percebendo-se, sentem 
vergonha ou medo de expôr a sua 
vida. Outras, ainda, desconfiam do 
sistema e temem ser vitimizadas de 
novo por ele. E também receiam um 
agravamento da violência por parte 
do agressor, uma situação que é 
comum após a revelação da história a 
terceiros.

o sistema é, ele mesmo, agressor. 
Isso acentua a vulnerabilidade das 
vítimas em vez de objectivamente as 
proteger.

A VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA PODE FAZER MAIS  
DANOS NA VÍTIMA QUE A VIOLÊNCIA FÍSICA?
A violência psicológica é 
habitualmente descrita pelas próprias 
vítimas como mais impactante do que 
a física. Como geralmente acompanha 
todas as outras formas de vitimação, 
tende a ser uma das mais prevalentes.

ENTÃO COMO PODE ALGUÉM FORA DA RELAÇÃO 
IDENTIFICAR ESTAS FORMAS DE VIOLÊNCIA NÃO-
FÍSICAS? NO ESTUDO NACIONAL É MENCIONADA 
NÃO SÓ A VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA MAS TAMBÉM A 
VIOLÊNCIA SOCIAL E O 'STALKING'...
Volta a colocar-se a questão da 
educação e da informação aqui 
também. Os sinais de controlo 
e de posse podem ser subtis, 
mas com a devida atenção são 
facilmente identificáveis. As 
vítimas vão evidenciando mudanças 
nos seus comportamentos e nas 
suas atitudes, internalizando ou 
externalizando. Podem, porventura, 
isolar-se, mostrar-se menos 
disponíveis para os outros, deprimir 
e desinvestir das suas rotinas, 
chegando ao ponto de idear a morte. 
Podem, pelo contrário, envolver-se 
em comportamentos desviantes, 
desafiando limites. Do ponto de 
vista do investimento na escola, 
podem verificar-se também algumas 
alterações. As pessoas adultas 
devem saber ler e interpretar estes 

sinais, disponibilizar ajuda e 
encaminhar para as estruturas 
competentes, como é o caso das 
estruturas de apoio à vítima.

O ESTEREÓTIPO DE QUE AS MULHERES SÃO 
SEMPRE AS VÍTIMAS E DE QUE OS HOMENS SÃO 
SEMPRE AGRESSORES ESTÁ A MUDAR?
No caso da violência no namoro, 
mulheres e homens tendem 
a assumir o duplo estatuto 
de vítimas e agressores. A 
vitimização tende a ser mútua e 
recíproca, nos casos da violência 
psicológica, física e social, o 
que não acontece nas situações 
de violência sexual, em que as 
vítimas são maioritariamente 
de sexo feminino. Apesar desta 
reciprocidade e mutualidade 
nos papéis de vítima e agressor, 
os estudos têm vindo a concluir 
que a violência praticada por 
rapazes contra raparigas é 
geralmente mais grave, trazendo 
consequências mais severas. 

EXISTE REINCIDÊNCIA NOS AGRESSORES E 
AGRESSORAS?
A investigação científica tem 
revelado que os agressores de sexo 
masculino são mais reincidentes 
do que as agressoras do sexo 
feminino. Além disso, envolvem-se 
mais vezes em comportamentos 
violentos em simultâneo, como a 
delinquência juvenil.

QUAL É O PAPEL QUE ASSOCIAÇÕES COMO A 
PLANO I NA PREVENÇÃO DESTES CASOS? 
O trabalho associativo das 
organizações da sociedade civil é 
muitíssimo relevante. No nosso 
caso, em particular, procuramos 
conhecer o fenómeno para intervir 
sobre ele, articulando com outras 
organizações e com o Estado, 
tentando assim contribuir também 
para a melhoria das políticas 
públicas nesta matéria. Apostamos 
em mecanismos de visibilização 
do problema, como é o caso do 
Observatório da Violência no 
Namoro, que nos permite ter 
acesso a dados que, de outro 
modo, estariam ocultos no âmbito 
das cifras negras da criminalidade. 
Em muitas situações organizações 
como a nossa fazem o trabalho que 
compete ao Estado. Infelizmente, 
muitas delas, que são sem fins 
lucrativos, sobrevivem à custa 
de financiamentos do Estado 
português ou da União Europeia, 
que funcionam a prazo e numa 
lógica de grande instabilidade. 
A intervenção continuada e 
sustentável torna-se muito difícil 
nestas condições.

Outras [vítimas], 
ainda, desconfiam do 
sistema e temem ser 
vitimizadas de novo 

por ele

É POSSÍVEL REDUZIR A RESISTÊNCIA DAS VÍTIMAS 
EM PEDIR AJUDA? ACHA QUE ELAS (E ELES) 
NÃO ACREDITAM QUE O SISTEMA AS CONSEGUE 
PROTEGER?
Mais uma vez, é preciso apostar na 
educação e na informação. 
Por outro lado, o sistema tem de dar 
provas de que é credível. Têm sido 
muitos os exemplos que têm vindo a 
público ultimamente, revelando que 
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VI domingo
de páscoa

CONCRETIZAÇÃO: Durante este percurso pascal, vamos continuar a abrir as 
caixas dos pesos de que nos libertámos na Quaresma e, assim, colocar pés 
a caminho no anúncio feliz da presença e da acção de Cristo Ressuscitado 
na comunidade dos seus discípulos, com a ajuda de “calçado apropriado” 
à mensagem de cada Domingo. Antes da Liturgia da Palavra, após a leitura 
de uma pequena introdução, abrimos a caixa “MENTIRA” e de lá retiramos 
umas SAPATOS DE SENHORA.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Anunciai com voz de júbilo, Az. Oliveira, NRMS 32.
— apres. dons: Dou-vos um Mandamento Novo, F. Silva, NRMS 71-72.
— Comunhão: Vós sereis meus amigos, M. Faria, NRMS 29.
— Final: Com a Bênção do Pai, J. Santos, NRMS 38.

Eucologia
— Orações presidenciais: Orações próprias do VI Domingo da Páscoa 
(Missal Romano, p. 363).
— prefácio: Pascal III (Missal Romano, p. 471).
— oração eucarística:  Oração Eucarística III (Missal Romano, pp. 529-535).
— Bênção solene: Tempo Pascal (Missal Romano, p. 558).

Viver na Esperança
Quem sabe a cor dos olhos da sua mãe? Quem, ao olhar para ela, recorda 
todas as noites mal dormidas, todas as preocupações e o abrir de portas 
durante a noite, todas as preocupações com o seu bem-estar, a saúde e a 
vida ao longo dos anos? Quanto cansaço, quanta despesa, quanto amor! 
Irei contemplar o rosto da minha mãe e ver nela o amor de Jesus Cristo. 
Terei gestos de verdadeira gratidão que perdurem nos dias seguintes, 
rezarei por ela e corresponderei ao amor e atenção que ela me dedicou.

“É ESTE O MEU MANDAMENTO: 
QUE VOS AMEIS UNS AOS OUTROS,  
COMO EU VOS AMEI”

LITURGIA da palavra

LEITURA I Actos 10, 25-26.34-35.44-48
Leitura dos Actos dos Apóstolos 
Naqueles dias, Pedro chegou a casa de Cornélio. Este veio-lhe ao encontro e prostrou-se 
a seus pés. Mas Pedro levantou-o, dizendo: «Levanta-te, que eu também sou um simples 
homem». Pedro disse-lhe ainda: «Na verdade, eu reconheço que Deus não faz acepção de 
pessoas, mas, em qualquer nação, aquele que O teme e pratica a justiça é-Lhe agradável». 
Ainda Pedro falava, quando o Espírito desceu sobre todos os que estavam a ouvir a 
palavra. E todos os fiéis convertidos do judaísmo, que tinham vindo com Pedro, ficaram 
maravilhados ao verem que o Espírito Santo se difundia também sobre os gentios, pois 
ouviam-nos falar em diversas línguas e glorificar a Deus. Pedro então declarou: «Poderá 
alguém recusar a água do Baptismo aos que receberam o Espírito Santo, como nós?». E 
ordenou que fossem baptizados em nome de Jesus Cristo. Então, pediram-Lhe que ficasse 
alguns dias com eles. 

salmo responsorial Salmo 21 (22)
Refrão: Diante dos povos manifestou Deus a salvação.

LEITURA II 1 Jo 4, 7-10
Leitura da Primeira Epístola de São João  
Caríssimos: Amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus e todo aquele que ama 
nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 
Assim se manifestou o amor de Deus para connosco: Deus enviou ao mundo o seu Filho 
Unigénito, para que vivamos por Ele. Nisto consiste o amor: não fomos nós que amámos a 
Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos 
pecados. 

EVANGELHO Jo 15, 9-17   
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Assim como o Pai Me amou, também Eu 
vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis 
no meu amor, assim como Eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço 
no seu amor. Disse-vos estas coisas, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria 
seja completa. É este o meu mandamento: que vos ameis uns aos outros, como Eu vos amei. 
Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, 
se fizerdes o que Eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz 
o seu senhor; mas chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi a meu Pai. 
Não fostes vós que Me escolhestes; fui Eu que vos escolhi e destinei, para que vades e deis 
fruto e o vosso fruto permaneça. E assim, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele 
vo-lo concederá. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros». 

itinerário ATITUDE: Caminhar.
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elementos celebrativos a destacar
DESPERTAR A ESPERANÇA
[Introdução ao espírito celebrativo]
Jesus revela-se como manifestação verdadeira do amor do 
Pai. Por isso, convida os discípulos a permanecerem unidos 
a Ele, pois é d’Ele que os seus seguidores recebem a vida 
plena. Se permanecerem em Cristo, os discípulos serão 
verdadeiras testemunhas da vida e do amor de Deus no 
meio das pessoas.

ENRAIZAR A ESPERANÇA
[Dinâmica própria do Tempo Litúrgico]

1. Introdução à Liturgia da Palavra
[Admonição] Hoje, a Liturgia da Palavra oferece-nos um 
belo tratado sobre o amor. Há coisas que aprendemos na 
escola, outras no emprego, outras nos jornais... Mas estes 
sapatos de senhora relembram-nos o local por excelência 
onde aprendemos o genuíno mandamento do amor: no 
colo da nossa própria mãe. Ninguém consegue ser feliz se 
não se sente amado. A mentira empobrece o amor, mas 
a verdade enaltece-o. O próprio Jesus foi perentório ao 
afirmar: “a verdade vos tornará livres” (Jo 8,32). Neste 
fim-de-semana em que damos graças pelas nossas mães, 
que nenhum filho seja ingrato relativamente ao amor que 
aprendeu no colo maternal!

2. Proclamação da Palavra
[Primeira Leitura] Este excerto do livro dos Atos dos 
Apóstolos apresenta uma narrativa de conversão e adesão 
dos gentios ao Cristianismo. Por isso, será importante 
valorizar a parte central do texto, em que se refere a 
acção do Espírito Santo neste processo, bem como a 
parte final, em que se confere o Baptismo a todos. 
[Segunda Leitura] A brevidade do texto não diminui a sua 
importância, pois trata-se de um condensado teológico 
de inspiração joanina sobre o amor. Assim, este texto 
deverá ser proclamado com calma e de forma solene.

PARTILHAR A ESPERANÇA
[Indicações para a reflexão partilhada na homilia]

. A Igreja é uma comunidade formada por homens 
e mulheres e, portanto, marcada pela debilidade e 
fragilidade; mas é, sobretudo, uma comunidade que 
marcha pela história assistida, animada e conduzida pelo 
Espírito Santo. O “caminho” que percorremos como Igreja 
pode ter avanços e recuos, infidelidades e vicissitudes 
várias; mas é um caminho que conduz a Deus, à realização 
plena do ser humano, à vida definitiva. A presença do 
Espírito, dirigindo a caminhada, dá-nos essa garantia.
. Às vezes sentimo-nos frágeis e pecadores e, apesar 
do nosso esforço e da nossa vontade em acertar, 
sentimo-nos indignos e longe de Deus. Como é que 
sabemos se estamos no caminho certo? Qual é o critério 
para avaliarmos a força da nossa relação e da nossa 
proximidade com Deus? A vitalidade de uma árvore vê-se 
pelos frutos…
. Hoje, Jesus continua a oferecer ao mundo e à 
humanidade os seus frutos; e fá-lo através dos seus 
discípulos. A missão da comunidade de Jesus, que hoje 
caminha pela história, é produzir esses mesmos frutos de 
justiça, de amor, de verdade e de paz que Jesus produziu. 
Trata-se de uma tremenda responsabilidade que nos é 
confiada, a nós, os seguidores de Jesus. encontrar uma 
proposta de vida autêntica? Ele é, para nós, a verdadeira 
“árvore da vida”? Ou será que preferimos trilhar caminhos 
de auto-suficiência e colocamos a nossa confiança e a 
nossa esperança noutras “árvores”?

Anunciai com brados de alegria, 
proclamai aos confins da terra: 
O Senhor libertou o seu povo. Aleluia.
cf. Isaías 48, 20

Diversificados são os usos da palavra amor. Pensemos, por exemplo, na 
utilização do termo associado a situações de ganância ou a dinâmicas de 
gratuidade, da busca do prazer ao dom da vida. Urge recordar que o (autêntico) 
amor anda de mãos dadas com a liberdade. Por isso, Deus é apresentado como 
Aquele que libertou o seu povo. «Não tenhas medo de apontar para mais alto, de 
te deixares amar e libertar por Deus» (Francisco, «Alegrai-vos e exultai», 34). 
Em Domingo pascal, proclamamos com alegria até aos confins da terra: o amor 
de Deus liberta-nos da morte eterna.

“É este o meu mandamento: que vos ameis uns aos outros,  
como Eu vos amei”
O Sexto Domingo de Páscoa (Ano B) dá a conhecer Jesus Cristo Ressuscitado na 
dupla categoria de Mestre e Amigo: o Mestre ensina com autoridade e o Amigo 
procura uma relação marcada pela proximidade e pela confiança.
Uma vez mais, em continuidade com o passado domingo, o Ressuscitado 
assume a figura de Jesus Cristo na Última Ceia, na versão do evangelho segundo 
João, para transmitir e testemunhar aos seus discípulos um ensinamento 
essencial: «É este o meu mandamento: que vos ameis uns aos outros, como Eu 
vos amei».
A narrativa desenvolve-se à volta de uma ideia central: o amor. Primeiro, a 
constatação do amor do Pai pelo Filho e do Filho pelos discípulos que guardam 
os mandamentos. O amor (caridade) é uma virtude teologal, tem origem em 
Deus Pai, e, através do Filho, desce a cada ser humano confrontando-o com a 
experiência de ser amado e de amar. A ordem não é arbitrária: o amor provém 
de Deus (ser amado) como dom para ser partilhado (amar) com os outros. Nesta 
mesma lógica, há quem diga que o primeiro mandamento não é amar a Deus, 
mas ser amado, deixar-se amar por Deus. Que me sinta amado!
A proposta do Mestre e Amigo supera o antigo mandamento: ama o próximo 
como a ti mesmo. Agora, o cristão há de dizer: ama o outro como Jesus Cristo 
te ama.  «O específico do cristão não é amar: isso fazem muitos, de muitos 
modos. O específico do cristão é amar como Cristo, com o seu estilo. Ele fez-se 
canal para o amor do Pai, e cada um de nós deve fazer-se canal por onde corra e 
chegue aos outros esse grande rio» (Ermes Ronchi). Ser canal, por exemplo, na 
relação matrimonial, com os familiares, os vizinhos, os companheiros de escola/
trabalho, as pessoas com quem me cruzo no dia a dia, os que chegaram à pouco 
à minha terra, vindos de outras culturas e distintas religiões.

“Sapatos de senhora”
Este domingo, primeiro de maio, é Dia da Mãe. Os ‘sapatos de senhora’ evocam 
uma das belas expressões de amor. O colo (interno e externo) da mãe é dos 
lugares mais seguro do amor, amor em excesso, dádiva da vida que é a maior 
prova de amor. Obrigado, mãe!

Reflexão preparada por Laboratório da Fé  |  in www.laboratoriodafe.net

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

REFLEXÃO
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Fale connosco no

Leitor de Código

27.04.2018
CONFERÊNCIA: “QUAL O PAPEL 
DAS INSTITUIÇÕES DA IGREJA 
CATÓLICA NO ACOLHIMENTO 
AOS MAIS IDOSOS?”
14h30 / Auditório Isidro Alves

CONFERÊNCIA: “BUSCA 
SENTIDO DA VIDA E 
RECONCILIAÇÃO CRISTÃ” 
21h00 / Centro Cultural Montemuro

10% *
Desconto

     Livraria Diário do Minho

€
PVPPaulo Duarte é um sacerdote jesuíta, coordenador da 

pastoral e professor no Colégio das Caldinhas, em Santo 
Tirso. São muitas as pessoas que acompanha diariamente, 
seja nas aulas, em conversas, ou celebrações. 
Ao longo de alguns anos foi escrevendo pequenas 
reflexões nas redes sociais. 
Reescreveu-as e compilou-as agora no livro que 
pretende colocar aos leitores questões que 
"fazem pensar em temas como a morte, a culpa, 
a solidão, mas também, o riso, a alegria
e a liberdade". 

* Na entrega deste cupão. Campanha válida de 26 de Abril a 3 de Maio de 2018.

Paulo 
Duarte

Deus como Tu

16

O programa Ser Igreja entrevista, esta semana, o 
professor José Carlos Miranda, da Universidade 
Católica.

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

29.04.2018
BÊNÇÃO DAS GRÁVIDAS
11h00 / Igreja de S. Lázaro  

MÚRMURIOS DE PEDRO E INÊS
17h00 / Espaço Vita  

A “Noite UP'S” deste ano acontece a 18 
de Maio, com partida marcada para as 
21h18 da Igreja dos Congregados, em 
Braga. “Que a força esteja contigo” é 
o mote desta edição, aludindo à saga 
“Star Wars”. 
“Uma experiência de encontro Cristão, 
de uma procura da renovação da 
experiência de Deus nas nossas vidas... 
Precisamos de encontrar uma força 
que nos encoraje, que enriqueça a 
nossa vida, que nos dê mais fé... qual 
é? Vais ver, no regresso não voltaremos 
os mesmos. Nesta caminhada 

nocturna com a presença de centenas 
de participantes, vais reconhecer 
o dinamismo de uma “força” 
transformadora e será impossível 
permaneceres indiferente. Vais resistir? 
Arrisca!”, desafia o Grupo Peregrinos, 
responsável pela organização.
As inscrições podem ser efectuadas até 
dia 17 de Maio. Até ao dia 13 têm um 
custo de 3€, subindo depois em 0,5€. 
Apenas podem participar maiores 
de 15 anos. Todos os menores devem 
fazer-se acompanhar do termo de 
responsabilidade no acto de check-in.

Noite UP'S regressa em força para fazer 
"Uma directa com Deus"

01.05.2018
DIA DO TRABALHADOR  

A imagem de Nossa Senhora 
do Sameiro irá visitar algumas 
das comunidades paroquiais do 
Arciprestado de Braga, começando já 
a viagem no dia 1 de Maio. 
A iniciativa é promovida pela 
Confraria de Nossa Senhora do 
Sameiro.
O Pe. Delfim Coelho, Reitor do 
Santuário do Sameiro, explicou que 
o desafio vai ao encontro do ano 
anterior, quando em pleno Ano 
Pastoral Mariano e no Centenário 

das Aparições de Fátima a imagem 
visitou algumas das paróquias 
citadinas. O objectivo da edição 
deste ano é que a imagem faça um 
trajecto que contemple as periferias, 
ao invés de se manter no centro. 
As paróquias da Veiga de Penso 
(Trandeiras, Morreira, Santo 
Estêvão de Penso, Lamas, São Paio 
de Arcos, Esporões, Escudeiros, 
São Vicente de Penso, Figueiredo 
e Lomar) da Zona Pastoral Veiga/
Oeste são, assim, as contempladas.

Virgem peregrina visita Veiga de Penso


