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Amor em bom

Carla Rodrigues
advogada

O Amor em bom devia ser para todos. Jovens ou adultos, ho-
mens ou mulheres, pobres ou ricos, casados ou solteiros. Vi-
vido como uma espécie de pedra preciosa ou porcelana da 
Companhia das Índias. Cuidado como um material raro e 

manuseado com a delicadeza de quem quer que perdure. Os poetas 
dedicam as suas obras ao amor, escrevendo, cantando, compondo, 
declamando, numa tentativa de homenagear o mais belo e basilar 
sentimento dos sentimentos, sustento da humanidade. Para Luís de 
Camões, o maior entre os grandes, o “Amor é fogo que arde sem se 
ver”, enquanto Fernando Pessoa, o mais universal poeta português, 
através do seu heterónimo Álvaro de Campos, confidenciou que 
“Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se 
não fossem ridículas.” A descoberta do amor acarreta uma panóplia 
de sensações novas. Desde borboletas na barriga, insónias, brilho no 
olhar, sorrisos mal disfarçados, toda uma lamechice boa, como uma 
espécie de embriaguez dos sentidos.
Esta semana celebramos o dia de São Valentim, o dia do Amor. Na-
morados, apaixonados, amantes e casados fizeram questão de ce-
lebrar este dia, de celebrar o amor. Seja com um jantar romântico 
(cujo custo rondava o preço de um rim), seja com um ramo de flo-
res (que nesse dia ficam pela hora da morte), seja com uma surpre-
sa simples e discreta. Há quem opte apenas pelo beijo intenso, pelo 
abraço longo e intimo, por um postal ou um recado de amor deixa-
do na mesinha de cabeceira ou no espelho embaciado. No dia dos 
namorados, as redes sociais são inundadas de imagens com casais 
apaixonados, com declarações de amor eterno. O amor paira no ar 
como um perfume agradável, sereno e viciante, como um toque re-
pleto de intimidade, como um sussurro que nos desperta, como al-
go mágico e muito bom.
O Amor em bom devia ser para todos. Mas, infelizmente, não é. En-
quanto uns percorrem o amor com pezinhos de lá, cuidando, tra-
tando, alimentando, no registo próprio de cada casal, outros pa-
decem às mãos dos namorados em nome do que, abusivamente, é 
apelidado de amor. Os abraços carinhosos, as declarações de amor e 
os gestos românticos dão lugar a sentimentos de posse, controlo, hu-
milhação, manipulação, isolamento da família e amigos, abusos físi-
cos, sexuais e psicológicos, num comportamento pautado pela vio-
lência. Em 2021, em Portugal, foram registadas 2.215 denúncias de 
violência no namoro. Com vítimas maioritariamente jovens e maio-
ritariamente do género feminino. É preciso agir, informar, denun-
ciar, escutar e apoiar. O dever de prevenir e sensibilizar não recai 
apenas sobre as autoridades, recai sobre todos nós, pais, professo-
res, catequistas, amigos e familiares. É preciso falar sobre o assun-
to. É preciso educar. Por medo, vergonha ou negação a vítima ten-
de, muitas vezes, a desculpar o agressor. Catarina Santos, psicóloga 
clínica, explica que “Se o agressor nega os seus comportamentos e 
a vítima os desculpabiliza, abre-se um precedente difícil de quebrar 
e gera-se um efeito bola de neve. Como se desculpou ou desvalori-
zou o primeiro comportamento errático, seja na relação ou perante 
os outros, é difícil quebrar o padrão e podem não conseguir voltar 
a impor-se”. 
Falemos de (e com) Amor aos nossos filhos, mas falemos também 
dos limites inultrapassáveis que se impõem numa relação amorosa, 
sem os quais não é possível uma relação saudável. 

Esta terça-feira, um conjunto 
de grupos católicos italianos 
criticou a incapacidade da 
Igreja na Itália avaliar a sua 

crise clerical de abusos sexuais e pediu 
um inquérito nacional independente, à 
semelhança dos que estão a ser feitos 
noutros países europeus.

Numa conferência de imprensa no 
dia 16 de Fevereiro, Ludovica Eugenio, 
directora do semanário digital, Adis-
ta, que cobre notícias católicas e reli-
giosas, afirmou que desde que a equi-
pa de investigação Spotlight, do Bos-
ton Globe, revelou a extensão dos abu-
sos sexuais clericais nos Estados Unidos, 
“tem sido cada vez mais difícil ignorar o 
problema”.

Enquanto inquéritos de larga escala e 
profundidade foram ou estão a ser rea-
lizados em países como Portugal, Fran-
ça, Alemanha, Irlanda, Estados Unidos 
e Espanha, no ‘quintal’ do Papa “não 
acontece nada”, diz Ludovica.

Na Itália, os padres ainda são vistos 
como “sagrados e intocáveis” enquanto 
as vidas das vítimas “têm sido devasta-
das de formas indizíveis”.

O Adista é um de nove grupos – se-
te dos quais liderados por mulheres – 
que se juntaram numa exigência de um 
inquérito com o lançamento da cam-
panha “Para Além do Grande Silêncio”, 
que está a ser promovida nas redes so-
ciais com a hashtag #ItalyChurchToo, 
inspirada pelo movimento mundial 
#MeToo contra o assédio sexual.

A campanha pretende aumentar a 
pressão pública tanto na liderança da 
Igreja Católica como no governo italia-
no para um inquérito formal, nacional 
e independente sobre os abusos sexuais 
cometidos por membros do clero du-
rante as últimas décadas.

Paola Lazzarini, da organização Don-

INTERNACIONAL

Vítimas exigem inquérito 
independente aos abusos na Itália

ne per la Chiesa (Mulheres pela Igre-
ja), pediu na terça o lançamento de 
uma investigação “assim que possível”, 
e que esta seja liderada por uma par-
te independente, com as qualificações 
necessárias.

Lazzarini também pediu que sejam 
usados tanto métodos “qualitativos co-
mo quantitativos” para análise de do-
cumentos, o que vai contra uma actual 
proposta do presidente da Conferência 
Episcopal Italiana, o cardeal Gualtiero 
Bassetti, de Perugia.

Com tanto outros países europeus a 
levar a cabo inquéritos, os próprios bis-
pos italianos estão a ponderar a ideia, 
com a decisão a ser tomada depois da 
eleição do substituito de Bassetti na as-
sembleia da Primavera, em Maio.

Bassetti, cujo mandato termina com 
a nomeação de um sucessor, insistiu no 
inquérito qualitativo em vez de quanti-
tativo, e disse que a conferência como 
um todo, apesar de actualmente dividi-
da no assunto, deve aprovar o inquérito.

A proposta actual iria recolher dados 
a um novo programa a nível diocesano 
para a escuta das vítimas, programa es-
se dirigido pela Conferência Episcopal e 
por superiores religiosos.

Lazzarini argumenta que, como este 
programa não é independente, não po-
de ser uma fonte de dados, e pediu que 
os arquivos de “todas as dioceses, con-
ventos e mosteiros” sejam abertos de 
forma a descobrir a verdade, “não im-
porta o quão dolorosa”.

Ele também exigiu compensações 
para as vítimas e sublinhou a importân-
cia de o inquérito ser focado “exclusiva-
mente na realidade dos abusos na Igreja 
Católica italiana”, para que o retrato seja 
claro e, do seu ponto de vista, criar um 
modelo que possa ser replicado em ou-
tras instituições educativas.
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Papa francisco

15 DE FEVEREIRO 2022 · "Até na velhi-
ce eles darão frutos" (Sl 92,15) Escolhi 
este tema para o segundo Dia Mundial 
dos Avós e dos Idosos, que será cele-
brado em 24 de julho de 2022, para 
promover o diálogo entre as gerações, 
especialmente entre avós e netos.

12 DE FEVEREIRO 2022 · A fé nasce e 
renasce não de um dever, não de algo 
a ser feito, mas de um olhar de amor a 
ser acolhido. Assim a vida cristã tor-
na-se bela, se não se baseia nas nos-
sas capacidades e projetos, mas sim 
no olhar de Deus.

Vaticano

Papa altera organização da 
Congregação para a Doutrina 
da Fé
A Congregação para a Doutrina da Fé vai passar a 
ter secretários autónomos para as secções Dou-
trinária e Disciplinar. 
A decisão foi tornada pública na passada segun-
da-feira, através de um motu proprio do Papa 
Francisco.
O cardeal Luis Francisco Ladaria Ferrer, que es-
tá à frente da Congregação para a Doutrina da Fé 
desde Julho de 2017, vai ter agora dois secretá-
rios, no que pretende ser uma separação do tra-
balho desenvolvido e, efectivamente, separa a 
área que julga crimes de abusos sexuais contra 
menores da que trata de questões teológicas e 
doutrinárias.
Na carta apostólica em forma de motu proprio, o 
Papa Francisco determina que cada uma das sec-
ções vai ser coordenada por um secretário, que 
por sua vez terá a colaboração de um sub-secre-
tário e dos respectivos chefes de gabinete.
Francisco explica que a mudança decorre da “ex-
periência adquirida” pela Congregação em “vá-
rios âmbitos de trabalho” e da necessidade de 
“dar um ambiente mais adequado para o cumpri-
mento das suas funções”.

opinião

Defilhando: Palavras e luto

Rosa Rei
mãe “defilhada” do Dinis

Hoje, sentada no banco 
das urgências do hos-
pital, focada na mi-
nha dor, ao olhar à 

minha volta e ver o sofrimen-
to que me cercava, senti uma 
vontade imensa em fazer al-
go que pudesse  ajudar os ou-
tros, mas essa vontade foi blo-
queada pela pergunta “O que 
dizer?”
A memória levou-me de vol-
ta ao funeral do meu filho e a 
todo o processo de luto. Lem-
bro-me da vontade dos outros 
me ajudarem e daquilo que 
senti e do que me faziam sen-
tir. Sempre achei que devia 
ser escrito um livro sobre o 
que dizer no funeral. Afinal já 
há… Mas será que há uma fór-
mula sobre o que dizer ou fa-
zer? O ser humano é demasia-
do complexo para que aquilo 
que eu preciso de ouvir, aqui-
lo que me preenche, o que 
me suporta, possa ser igual e 
adequado às necessidades do 
outro.
Apesar disso, eu quero parti-
lhar convosco o que eu pen-
so. Quando quiserem apoiar 
alguém, não tentem imagi-
nar o que ele sente e, sobretu-
do, não digam que percebem 
ou imaginam a sua dor. A não 
ser que já o tenham experi-
mentado, ninguém consegue 
imaginar o que uma mãe sen-
te quando um filho lhe mor-
re. Não tentem consolar com 
lugares comuns, com histórias 
de crianças a brincar com Je-
sus. A mim, essa ideia não me 
deixou melhor. Pelo contrá-
rio, senti-me usurpada, como 
se Deus, no seu imenso poder, 
tivesse decidido levar o meu 
filho para o seu jardim, sem 
perguntar ou avisar, sem que 
eu tivesse direito de contrapor 
ou defender… Que juiz é esse 
que castiga assim? Que sen-
tença é essa que me condena 
sem que eu perceba o que te-
nho de corrigir? Que apren-
dizagem é essa que eu tenho 
que fazer? Porquê desta ma-
neira? Porquê assim?
 Na demanda do meu luto, de-
parei-me, no Evangelho de S. 
João 11:32-44, com algo que 

me deixou perplexa. Esta pas-
sagem Bíblica fala sobre a res-
surreição de Lázaro. Várias 
pessoas me enviaram excer-
tos e mensagens, focados na 
ressurreição de Lázaro. Mas o 
que me comoveu não foi isso, 
mas sim o fato de Jesus chorar 
a morte de Lázaro. Mas Jesus 
chora? Como é que alguém 
que apregoa a vida eterna para 

aqueles que acreditam n’Ele, 
pode chorar perante a morte 
de um amigo? Jesus não pode 
chorar porque Lázaro morre! 
Jesus não pode sentir a per-
da, pois sabe que brevemente 
o vai encontrar na casa do Pai. 
Jesus chora porque se comove 
com a dor dos seus amigos. Je-
sus sente compaixão. A com-
paixão não é ter pena. Com-
paixão é sentir a dor do outro, 
torná-la sua. Jesus ensina-nos 
neste episódio a viver a com-
paixão. Ele comove-se verda-
deiramente, ou seja, ele sen-
te a dor dos amigos e como-
ve-se. Ao sentir essa dor, Je-
sus transforma-a, dando lugar 
à ressurreição. Desta forma, 
Jesus, através da compaixão, 
transforma a dor em amor.
O Evangelho mostra vários 
episódios em que Jesus sen-
te compaixão tendo sem-
pre com resultado dádivas 
de amor. Mas Jesus também 
é objeto de compaixão. Mui-
tos apoiaram Jesus, mas só um 
teve compaixão por Ele. Es-
se alguém foi Simão de Cire-
ne. O cireneu aparece na Bí-
blia no caminho do calvário. 
Jesus tinha de levar a sua cruz, 
mas devido ao seu estado de 
esgotamento, Simão é chama-

do para ajudar Jesus a levar a 
cruz. Simão compartilha o pe-
so da cruz, caminha com este 
“crucificado”, assiste-o. E nes-
ta proximidade, encontra um 
sentido para a vida. Inicial-
mente, este ato parece força-
do, mas algo se passou, pois 
Simão é identificado como o 
pai de Alexandre e de Rufo, o 
que significa que os cristãos 

o conheciam e respeitavam. 
Aquele ato de compaixão re-
sultou numa bênção perma-
nente que alcançou a sua vida 
e a sua casa.
O apoio ao luto deve ser is-
to: partilhar o sofrimento. 
Por essa razão uma “mãe de-
filhada” sente-se compreen-
dida por outra “mãe defi-
lhada”, por essa partilha de 
sofrimento.
Fica então a pergunta: “O que 
dizer?” Bem, provavelmente 
nada. Talvez a pergunta não 
seja essa, mas sim “o que pos-
so fazer?”
 A minha sugestão é: ajude no 
que houver para fazer; aju-
de no funeral; apoie a famí-
lia nas tarefas. Converse nor-
malmente e ouça. Fale sobre 
quem morreu. Abrace e dei-
xe chorar. Respeite o tempo 
do outro. Use de muito amor 
e pouco julgamento. Faça do 
seu olhar um espaço para ou-
vir. Não tente compreender a 
causa da dor, mas compreen-
da e aceite a expressão dessa 
dor. 
Levar a cruz do outro ajuda-
-nos a levar a nossa própria 
cruz e, desta forma, seguir-
mos juntos, rumo a um mun-
do novo.
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d. José Cordeiro é o novo arcebispo de braga e, em entrevista 
exclusiva, o prelado recorda a infância, conta-nos o seu 
passado recente e perspetiva uma postura de escuta para os 
próximos tempos, sem excluir a hipótese de uma reorganização da 
arquidiocese.

[Igreja Viva] Nasceu e viveu 
até aos 8 anos em Angola. Que 
memórias africanas guarda?
[D. José Cordeiro] Memó-
rias de um tempo muito feliz 
que, a partir de 1995, quan-
do retomei as idas a Angola, 
onde vou com frequência, de 
um modo especial pela re-
lação com os Bispos de An-
gola, e agora também com 
a dupla nacionalidade, vie-
ram de imediato ao de cima. 
O perfume das frutas, o en-
canto e a beleza da natureza. 
O que significa que a infân-
cia nos marca indelevelmen-
te para o resto da vida. Guar-
do gratas recordações. Tive 
também a oportunidade de 
reencontrar uns colegas de 
escola, algumas pessoas vizi-
nhas e amigos no lugar onde 
nasci, na província de Cuanza 
Sul, hoje a Diocese do Sum-
be, e mantenho essa relação 
de fraternidade e de proxi-
midade com aquela diocese 
e, de um modo especial com 
a CEAST – Conferência Epis-
copal de Angola e São Tomé, 
e com alguns Institutos de Vi-
da Vonsagrada.

[IV] Quem vem de Angola fala 
muito do cheiro da terra.
[D. José] É o cheiro, esse tal 
perfume da terra, e também a 
cor da própria terra. Ver a vas-
tidão daquele país, as poten-
cialidades que tem e as vicissi-
tudes pelas quais passou, mas 
auguramos que encontre os 
caminhos da paz.

[IV] Foi neste ambiente afri-
cano ou já em terras frias de 
Bragança que sentiu o calor 
do chamamento de Deus?
[D. José] Olhando a uma dis-
tância crítica, já foi nas terras 
de Bragança mas, certamen-
te que a semente foi lançada 
nas terras de Angola, porque 
os meus pais frequentavam a 
Missão de Santo António do 
Dumbi que, em primeiro, es-
teve com os padres da Arqui-
diocese de Luanda, mas de-
pois passou para os Missioná-
rio da Boa Nova. De 15 em 15 
dias nós íamos lá e, de 15 em 
15 dias, os padres vinham ao 
lugar onde vivíamos e almo-
çavam em nossa casa. O que 
significa que o trabalho foi 
lento e progressivo e, como 
Deus é imprevisível, nós não 
sabemos dizer exatamente o 
momento em que isso acon-
teceu. Mas, é um processo 
que acompanha as várias eta-
pas da nossa história.

[IV] Mas, foi mais nas terras 
frias de Bragança que o ca-
lor de Deus foi sentido por si 
com mais intensidade?
[D. José] Sim. É o sinal de 
contradição de toda a história 
de uma vocação. Posso dizer 
que, provavelmente, terá sido 
aos 16 anos de idade, com a 
morte do meu pai. Estranha-
mente, ele não queria que eu 
fosse padre, mas queria que 
eu frequentasse o Seminário, 
porque achava que o Seminá-
rio proporcionava uma edu-

cação e uma cultura melhor 
do que, naquela altura, o en-
sino oficial. Mas, é provoca-
do nesse acontecimento, no 
acompanhamento da minha 
mãe e dos formadores do 
Seminário, porque eu já es-
tava no 10.º ano. Sinto que 
foi aquele sinal e aquela in-
terpelação maior que Deus 
me fez para prosseguir o ca-
minho do seu seguimento 
no sacerdócio.

[IV] A sua mãe reagiu bem? O 
resto da família compreendeu 
o chamamento à vocação?
[D. José] Sim. A minha mãe 
foi essa diretora espiritual 
nesse momento. Ela também 
já vive a Páscoa da eternida-
de. Quando eu pus a possibi-
lidade de não continuar aos 
16 anos no Seminário, com 
a morte do meu pai, que ti-
nha 49 anos, ela, com a mes-
ma idade, que teve de as-
sumir o cuidado, disse: “se 
Deus te chama, eu estou aqui 
para te ajudar, e aquilo que 
tu decidires é aquilo que eu 
quero de melhor para ti”. Es-
te acompanhamento e esta 
proximidade, mas sobretu-
do, esta atitude de fé desta 
mulher mãe e crente foi pa-
ra mim decisivo na história 
do discernimento e do pros-
seguimento no Seminário ao 
longo da minha vida.

ENTREVISTA

"A IGREJA EXISTE 
PARA ANUNCIAR E 
DENUNCIAR"
JOSÉ FERREIRA (DM) E FLÁVIA BARBOSA (DACS) 
(ENTREVISTA)  

[IV] Foi difícil aceitar o con-
vite para ser Arcebispo de 
Braga?
[D. José] Claro que sim. De-
morou algumas horas.

[IV] O que o fez demorar es-
sas horas? Foi receio?
[D. José] Mais o peso da res-
ponsabilidade, a cruz aumen-
tar. Como eu tenho respondi-
do em brincadeira, sobretu-
do, junto dos mais próximos, 
quando dizem que isto é um 
reconhecimento, na Igreja su-
bir é descer. É como aque-
la árvore carregada de fru-
tos, que tem que se vergar. Ou 
como os pais que educam as 
crianças e põem-se ao nível. 
Na capela da Casa Episcopal 
em Bragança existe um gran-
de quadro de Moisés dian-
te da sarça ardente, e é preci-
so estar-se muito tempo, e eu 
levei alguns meses, para per-
ceber onde estão as sandálias, 
porque ele está descalço. Elas 
estão lá quase irreconhecíveis. 
É preciso tirar as sandálias e 
entrar descalço, no sentido de 
que a terra que se pisa é sa-
grada. Mas, diante do convite, 
do chamamento, eu não tive 
coragem de dizer não ao Papa 
Francisco. E a carta que ime-
diatamente somos chamados 
a escrever, e é manuscrita, foi 
com essa resposta e de proxi-
midade a que ele nos convi-

da com Deus, com ele mes-
mo, como o Colégio Episco-
pal, com o Presbitério e com 
o Povo Santo de Deus. Estas 
cinco proximidades naquele 
momento calaram-me fundo, 
porque na semana passada ele 
tinha dito isso a um grupo de 
bispos e eu guardei aquilo pa-
ra mim, mas sem saber que 
me ia tocar a mim naquele dia. 
Quando o senhor Núncio me 
contactou, eu estava no bar-
beiro. Como é o mais normal, 
eu não reconheci o número 
do telemóvel mas, quando vi-
nha a sair do barbeiro, tinha a 
mensagem de quem era e para 
o contactar. Nos finais de no-
vembro fui lá chamado e tudo 
o resto se desencadeou. Acon-
teceu ser no dia 3 de dezem-
bro, e também a interpelação 
de S. Francisco Xavier traz es-
se repto da missão, de ser ser-
vidor da evangelização. A Igre-
ja existe para isso, a sua identi-
dade é evangelizar e, por isso, 
não há que ter medo. Agora, 
a responsabilidade aumenta. 
Aumentou também o tempo 
de oração diário porque, sem 
Ele, nada acontece. E é no âm-
bito da fé e do Evangelho que 
me disponho inteiramente ao 
serviço desta Arquidiocese, co-
mo foi a atitude até aqui. Mu-
dam os lugares, mudam os 
rostos, mas o Evangelho é o 
mesmo.



 QUINTA-FEIRA  | 17 DE FEVEREIRO | 2022 // IGREJA VIVA 5

[D. José] Porque não? 

[IV] A Igreja tem sido exem-
plar no combate contra a po-
breza. O que é que cada um 
de nós deve fazer para aco-
lher quem nos procura?
[D. José] Voltamos ao mesmo 
da Parábola do Bom Samarita-
no: o olhar, o cuidar, o acom-
panhar. Em todas as expres-
sões a que isso nos conduza, 
com as crianças, com os ado-
lescentes, com os jovens, com 
os mais velhos, na relação com 
o Estado, na relação com a Se-
gurança Social, com as nos-
sas instituições, tudo aquilo 
de bom que já existe… Porque 
onde há amor, nascem gestos! 
É isso que traduz também o 
nosso plano pastoral e não po-
de ser apenas um slogan, tem 
de ser prática quotidiana. E do 
muito que já se faz, certamen-
te que na tal coragem criativa 
muito mais podemos fazer. 

[IV] Será um denunciador das 
feridas sociais?
[D. José] A Igreja existe pa-
ra anunciar e para denunciar, 
quando for caso disso. 

[IV] Costuma comprar li-
vros? O que anda a ler neste 
momento?
[D. José] Gosto muito de en-
trar numa livraria. Quando 
vou a Roma, então, é sempre 
uma tentação entrar em livra-
rias (risos). Os últimos que li: 
um livro de um padre de Bra-
ga, “Morri Ontem”, do Có-
nego João Aguiar, e outro de 
Timothy Radcliffe, que foi 
Superior Geral dos Domi-
nicanos, a “Arte de Viver em 
Deus”.

[IV] E filmes, vai ao cinema?
[D. José] Sim… Como bispo, 
raramente, só quando vou a 
algumas cidades, a algum tra-
balho, fora de Portugal. Mas 
gosto muito de cinema e nes-
te tempo de pandemia, tam-
bém através da Netflix, tive 
ocasião de ver e revisitar algu-
mas séries e alguns filmes.

[IV] De qual gostou mais?
[D. José] Há um que me mar-
cou profundamente, “A Vida 
é Bela”. Neste tempo de pan-
demia temos de redescobrir a 
beleza e a alegria de viver e do 
ser, mesmo na complexidade 
e na dureza que a própria vida 
nos apresenta. 

IV] Os jovens estão debaixo 
de grande atenção devido à 
JMJ. Já pensou no que será es-
ta juventude no pós-Jornadas?
[D. José] Pela minha expe-
riência, estou cada vez mais 
convencido de que o proble-
ma não está nos jovens. (risos) 
Nem está nas crianças, nem 
nos adolescentes: está nos 
adultos. Temos poucos adul-
tos na fé. Os jovens sozinhos 
também não vão lá… Têm que 
ser acompanhados e é neste 
diálogo intergeracional que 
tal acontece. É preciso que 
haja adultos na fé, não apenas 
em idade, mas na suficien-
te maturidade em Cristo para 
que possam ter estes horizon-
tes de esperança. Nós, duran-
te muito tempo, apostamos 
na formação das crianças, dos 
adolescentes e dos jovens, 
mas esquecemos os adultos 
e as famílias. E, nos lugares 
onde há adultos na fé, vemos 
que há compromisso dos jo-
vens e há respostas também 
aos chamamentos de Deus 
nas vocações de consagração. 

[IV] Às vezes esquecemo-nos 
que é possível evangelizar no 
dia a dia nas pequenas coisas…
[D. José] Eu diria até que só 
é possível evangelizar no dia 
a dia, nas pequenas coisas! É 
aí, porque Deus está onde nós 
estamos. Ainda outro dia esta-
va interpelado com a vocação 
do Cardeal Martini, falecido 
em 2012. Ele dizia que a sua 
vocação teria nascido aí pe-
los nove anos, ao contemplar 
a lamparina junto do Sacrá-
rio. É nas pequeninas coisas, 
na relação com a Criação, na 
Laudato Si’ da Casa Comum, 
nos símbolos da Liturgia, da 
oração… Eles têm que trans-
mitir essa beleza e autentici-
dade! Uma lâmpada de azei-
te que ilumina e que é fruto 
do trabalho do homem e fru-
to da Criação que nos con-
duz até Deus… porque os si-
nais têm essa missão, de não 
se encerrarem em si próprios, 
mas de nos remeterem ao 
Outro invisível, do material 
ao imaterial, do visível ao in-
visível. Vemos uma coisa, mas 
temos de compreender outra. 
E é no quotidiano das nossas 
vidas! Nossa Senhora, quando 
recebeu a mensagem revolu-
cionária da história da huma-
nidade não estava no templo… 
estava em casa! 

[IV] E, claro, se falamos de jo-
vens, também temos de falar 
das famílias, das quais fazem 
parte. A Pastoral Familiar vai 
ser uma das suas prioridades?
[D. José] É prioridade da Igre-

ja, porque toda a Pastoral tem 
de ser vocacional, neste senti-
do da resposta ao chamamen-
to de Deus. Em cada etapa de 
vida, em cada idade, em cada 
vocação, a Igreja – que somos 
todos nós – sob a ação do Pai, 
do Filho e do Espírito Santo, 
tem de ser capaz de acompa-
nhar todas estas realidades, 
mas a família é que é a gran-
de interpelação como a Igre-
ja doméstica, como o Santuá-
rio da vida, como o sujeito da 
evangelização. 

[IV] Pensa que será necessária 
uma reorganização pastoral a 
médio, longo prazo na Arqui-
diocese de Braga?
[D. José] A reorganização, se 
tiver que ser feita, vai nascer 
da escuta ao presbitério. Co-
mo disse há pouco, não tra-
go “nada na manga”. Mesmo 
quando cheguei a Bragança, 
nem sequer sabia bem o que 
eram as Unidades Pastorais. 
No ano de 2000, o Bispo de 
então tinha pedido ao Vigário 
Geral um estudo sobre as Uni-
dades Pastorais que estavam 
a surgir em vários lugares da 
Europa, nomeadamente em 
Milão, a partir de 1991, e de-
pois no norte de Itália, na Suí-
ça, na França… E eu fui encon-
trar o arquivo numa gaveta, lá 
na Casa Episcopal, e disse: “es-
tá aqui um caminho, porque 
não aprofundar isto?”. Depois, 
com o presbitério, durante um 
ano, fizemos um estudo muito 
criterioso. Nos primeiros mo-
mentos, até por duas vezes por 
mês, depois com várias equi-
pas, com mais estudos apro-
fundados e, a partir desse tal 
estudo já realizado, sentimos 
que deveria ser este o cami-
nho com o Conselho Presbi-
teral, com os organismos pró-
prios, com os Arciprestados… 
Ali havia 12 Arciprestados e 
passamos a quatro. Dadas as 
circunstâncias, talvez fosse a 
medida mais difícil, ou uma 
das mais difíceis, a ter tomado, 
mas hoje sentimos que foi das 
mais acertadas. É um caminho 
que se faz, um processo sino-
dal que se realiza. Com este ou 
com outro nome, temos é que 
olhar os “Sinais dos Tempos” 
e sentir verdadeiramente que 
a realidade é muito maior do 
que a nossa ideia ou ideologia 
sobre a Pastoral. A partir da es-
cuta, e ao longo do tempo que 
aí vem – não vou pôr nenhum 
limite de tempo –, mas a es-
cuta começa logo na semana a 
seguir ao início do Ministério 
Pastoral.

[IV] Então pode ser uma 
hipótese.

Órgãos de comunicação 
como o DM, a DMTV 
e o DACS são decisivos 
nos dias de hoje. A nossa 
missão é também e 
sobretudo a da formação 
e a de escutar [...]  
O mesmo é dizer tocar as 
feridas da humanidade 
e informar na verdade, 
mas escutando, não 
forjando nem ficcionando 
as notícias, dando voz 
aos que não têm voz.

A entrevista completa será 
publicada em texto e vídeo no site 
do Diário do Minho, na DMTV e 
no site da Arquidiocese a 20 de 
Fevereiro de 2022.
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Sir 27, 5-8 (gr. 4-7) 
Leitura do Livro de Ben-Sirá 
Quando agitamos o crivo, só ficam 
impurezas: assim os defeitos do 
homem aparecem nas suas palavras. 
O forno prova os vasos do oleiro e o 
homem é posto à prova pelos seus 
pensamentos. O fruto da árvore 
manifesta a qualidade do campo: 
assim as palavras do homem revelam 
os seus sentimentos. Não elogies 
ninguém antes de ele falar, porque 
é assim que se experimentam os 
homens. 
    
Salmo responsorial
Salmo 91 (92), 2-3.13-14.15-16 (R.cf. 2a) 
Refrão: É bom louvar o Senhor. Ou: 
É bom louvar-Vos, Senhor, e cantar 
salmos ao vosso nome.

LEITURA II 1 Cor 15, 54-58 
Leitura da Primeira Epístola do 
apóstolo S. Paulo aos Coríntios 
Irmãos: Quando este nosso corpo 
corruptível se tornar incorruptível 
e este nosso corpo mortal se tornar 
imortal, então se realizará a palavra 
da Escritura: “A morte foi absorvida 
na vitória. Ó morte, onde está a tua 
vitória? Ó morte, onde está o teu 
aguilhão?”. O aguilhão da morte é o 
pecado e a força do pecado é a Lei. 
Mas dêmos graças a Deus, que nos 
dá a vitória por Nosso Senhor Jesus 
Cristo. Assim, caríssimos irmãos, 
permanecei firmes e inabaláveis, 
cada vez mais diligentes na obra do 
Senhor, sabendo que o vosso esforço 
não é inútil no Senhor. 
Palavra do Senhor. 

“Cada árvore conhece-se pelo seu fruto”

itinerário

dos frutos, conforme a espécie de árvore.
As árvores, isto é, as pessoas, dão o fruto 
correspondente à sua identidade: cada 
pessoa conhece-se pelos seus frutos; 
“não há árvore boa que dê mau fruto, nem 
árvore má que dê bom fruto”. Cada um de 
nós produz os frutos que estão de acordo 
com a própria identidade, ao modo como 
está configurado o nosso ser, como se 
sustenta a nossa interioridade.
Estas parábolas têm o objectivo de 
provocar em nós a decisão de cuidar do 
coração, daquilo que há de mais profundo 
em cada um, a fim de darmos abundantes 
e saborosos frutos. Importa cultivar o 
interior, o núcleo do teu «eu», esse «lugar» 
de onde brotam os teus desejos, projectos, 
amores, e os demais sentimentos, para 
que tudo seja um magnífico tesouro que 
te permita viver segundo a esperança e 
alegria do Evangelho.
As palavras (e os atos) hão-de surgir do 
tesouro do coração, quer dizer, hão-de ser 
palavras ponderadas pela reflexão e pela 
oração, palavras fecundadas pelo Espírito 
Santo que habita em cada ser humano.
Um coração saudável cultiva-se, por 
exemplo, com a oração, o jejum e a 
esmola. São os três exercícios quaresmais 
que vão ser relembrados, na (próxima) 
Quarta-feira de Cinzas, primeiro dia da 
Quaresma. Iniciamos “quarenta dias de 
atenção ao divino que não só habita em 
nós e nos habita, mas também habita cada 
homem na sua fragilidade e fraqueza. […] 
Um caminho em direcção à nossa própria 
interioridade, para nela descobrirmos 
o foco, a luz que ilumina cada homem 
e é capaz de infundir a força suficiente 
e necessária para mergulharmos em 
direcção a um mundo à espera. Fogo que 
ilumina, transforma, dá força, a que alguns 
chamam Deus, e outros consciência” 
(Paolo Scquizzato).

“Das cinzas, a vida”
Cuidar o que há de mais valioso: 
é o que Jesus Cristo nos sugere, 

EVANGELHO Lc 6, 39-45 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Lucas 
Naquele tempo, disse Jesus aos 
discípulos a seguinte parábola: “Poderá 
um cego guiar outro cego? Não cairão 
os dois nalguma cova? O discípulo não é 
superior ao mestre, mas todo o discípulo 
perfeito deverá ser como o seu mestre. 
Porque vês o argueiro que o teu irmão 
tem na vista e não reparas na trave que 
está na tua? Como podes dizer a teu 
irmão: «Irmão, deixa-me tirar o argueiro 
que tens na vista», se tu não vês a trave 
que está na tua? Hipócrita, tira primeiro 
a trave da tua vista e então verás bem 
para tirar o argueiro da vista do teu 
irmão. Não há árvore boa que dê mau 
fruto, nem árvore má que dê bom fruto. 
Cada árvore conhece-se pelo seu fruto: 
não se colhem figos dos espinheiros, 
nem se apanham uvas das sarças. O 
homem bom, do bom tesouro do seu 
coração tira o bem; e o homem mau, da 
sua maldade tira o mal; pois a boca fala 
do que transborda do coração”. 

REFLEXÃO
 
A maneira como falamos revela a 
«qualidade» do nosso coração. Jesus 
Cristo não tem dúvidas: “O homem bom, 
do bom uso do seu coração tira o bem; 
e o homem mau, da sua maldade tira o 
mal; pois a boca fala do que transborda do 
coração”.
 
“Transborda do coração”
Jesus Cristo deu a conhecer um projecto 
de vida assente nas bem-aventuranças, 
passando até pelo amor aos inimigos; 
dito de outro modo, convidou a vencer o 
mal com a força do bem. Agora, partilha 
duas parábolas: a primeira indica as 
consequências da miopia e da cegueira; a 
segunda destaca a boa ou má qualidade 

a fim de vivermos cada momento 
como oportunidade para crescer e 
amadurecer. Não só nos mostra o 
princípio essencial: cuidar do caminho 
do coração. Também nos fascina com 
o máximo benefício: dar bons frutos! 
Quem é que não prefere a fertilidade à 
esterilidade? Quem é que sonha com 
aridez em vez de criatividade?
Aí vem a Quaresma! Nova oportunidade 
para cuidar do crescimento e 
amadurecimento pessoal, de modo 
a produzir abundantes e saborosos 
frutos. “A Quaresma não é um tempo 
de mortificações, mas de vivificações” 
(Alberto Maggi). Vamos regenerar a 
nossa vida interior, desde cuidar dos 
desejos até às decisões. Eis o itinerário 
quaresmal: «Das cinzas, a vida»!

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

Semear caridade
Acólitos
Nas procissões de entrada nota-se que 
muitos se escondem por trás de alguém 
que eles pensam saber como a procissão 
se vai desenrolar por eles próprios não 
saberem os movimentos previstos ou por 
desinteresse ou desatenção durante a 
explicação. Mas, quem vai à minha frente 
também pode não saber e, então, os dois 
tornam-se num cego a guiar outro cego e 
o mais certo é caírem os dois na primeira 
dificuldade e hesitação.

Leitores
O fim do cinema mudo ditou o fim da 
carreira de alguns artistas. De facto, 
muitos tinham uma boa presença 
no ecrã, faces e atitudes corporais 
expressivas, mas, quando começaram a 
ser ouvidos, vieram ao de cima muitos 
defeitos no falar. O leitor é um ministério 
de voz, não de aparências. Por isso, 
também do leitor se pode dizer: “não o 
elogies antes de ele falar, porque é assim 

VIII domingo comum

Dispor um arranjo com predomínio de verdura e no centro 
variados. 

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES
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“Cada árvore conhece-se pelo seu fruto”

que se experimentam os homens”.

Ministros Extraordinários 
da Comunhão
A boca fala do que transborda do 
coração. O ministério de compaixão 
do MEC na visita aos doentes não é 
um ministério de palavras mansas 
e frases estudadas. O ministério 
da presença junto dos que sofrem 
só pode ser o de uma palavra que 
transborda do coração. Para isso, 
o nosso primeiro olhar não pode 
ser para os outros, mas para nós. 
Só quem desce ao profundo do seu 
coração pode ter uma palavra que fala 
ao coração.

Músicos
É bom louvar o Senhor e cantar 
salmos ao Altíssimo. Só é 
verdadeiro músico da liturgia aquele 
que sente esta alegria exultante que 
vem não tanto da beleza das formas 
musicais, mas antes do simples 
facto de louvar o Senhor.  
O louvor do Senhor é a causa 
da nossa alegria, quer ele seja 
feito num simples recitativo quer 
seja feito na mais bela melodia 
acompanhada com os mais jubilosos 

instrumentos musicais.

Celebrar em 
comunidade
Introdução à Liturgia da Palavra
Depois de toda a assembleia se 
sentar, escuta-se a admonição em 
voz off: Deus nunca nos desampara 
nem nos falta com a sua proteção, 
ao longo da nossa história, 
manifestando-se continuamente 
presente, através da Igreja, dos 
sacramentos e da sua Palavra. 
Porque queremos acolher a 
vitalidade e a abundante riqueza que 
é a sua providência, disponhamos 
o nosso íntimo para a escuta da 
Palavra.
No final da admonição, os leitores 
entram com o Evangeliário, 
ladeado de duas velas. Colocam o 
Evangeliário sobre o altar e dirigem-
se para o ambão.

Evangelho para a vida
“A boca fala do que transborda o 
coração”. Nesta semana, cultivemos 
uma atitude em que do nosso 
coração transborde para os outros 
o amor de Deus: visitando um 

doente (cuidando da fraternidade), 
procurando ter uma atitude de 
poupança de água neste tempo de 
seca (cuidando da Casa Comum) ou 
tendo atitude de compaixão para com 
familiares em necessidade (cuidando 
das relações familiares). 

Oração Universal
V/ Caríssimos irmãos e irmãs: oremos, 
com toda a confiança, a Deus Pai, que 
nos oferece a vitória sobre a morte em 
Jesus Cristo, seu Filho e Senhor nosso, 
e supliquemos, dizendo:

R/ Ouvi-nos Senhor. 

1. Pela nossa Arquidiocese e cada uma 
das suas paróquias, pelos seus fiéis, 
catecúmenos e crianças e por todos os 
pais cristãos e seus filhos, oremos.

2. Pelas virgens e monges de vida 
contemplativa, pelos religiosos e 
religiosas de vida activa e pelos 
acólitos, leitores e catequistas, 
oremos.

3. Pelas pessoas que guiam outras, 
pelos que se dedicam às artes e à 
comunicação oral, escrita ou digital, e 

pelos que tomam as grandes decisões, 
oremos.

4. Pelos que nasceram cegos e têm 
fé, pelos que vêem bem, mas não 
acreditam, e pelos que vêem mal os 
seus defeitos, oremos.

5. Pelos que nestes dias reflectem 
sobre a sinodalidade e procuram pô-la 
em prática, abrindo o seu coração para 
escutar o Espírito Santo, oremos.

6. Pelos membros da nossa 
assembleia celebrante, pelos que do 
seu coração só tiram bem e pelos que 
sentem prazer em fazer mal, oremos.

V/ Senhor, nosso Deus, curai o 
coração de todos a humanidade, para 
que o seu olhar seja perfeito, a sua 
palavra, verdadeira, e as suas acções, 
dignas e retas. Por Cristo, Senhor 
nosso.

R/ Ámen. 

Sugestão de cânticos
– Entrada: Meu Senhor, eu Vos amo – A. Cartageno 
– Glória: Glória a Deus nas alturas – Az. Oliveira
– Ap. Dons: Aceitai, Senhor, a nossa alegria – M. Carneiro
– Comunhão: Brilhe a vossa luz – M. Simões
– Final: Queremos ser construtores – Az. Oliveira

Eucologia
Orações presidenciais: Orações próprias do 
Domingo VIII do Tempo Comum  (Missal Romano, 
402)
Prefácio: Prefácio da Oração Eucarística V/D 
(Missal Romano, 1175)
 Oração Eucarística: Oração Eucarística V/D 
(Missal Romano, 1176ss)

Sair em missão de amar
Que nesta semana saibamos ler e meditar a Palavra 
de Deus, para que a boca fale do que abunda no 
coração.

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

Livraria diário do minho

Fale connosco no
Director: Damião A. Gonçalves Pereira · Coordenação: Departamento Arquidiocesano da Comunicação Social 
(Pe. Paulo Terroso, Pe. Tiago Freitas, Flávia Barbosa, João Pedro Quesado) · Design: Diário do Minho
Contacto: comunicacao@arquidiocese-braga.pt

Conseguirá o Cristianismo, nesta época 
de descrença, mover ainda o coração 
dos seus contemporâneos? Timothy 

Radcliffe responde nesta obra que 
apenas uma imaginação cristã é capaz 
de resgatar a vida real em plenitude. 

Uma sugestão de D. José Cordeiro, 
Arcebispo Primaz.

A arte de  
viver em Deus
Timothy Radcliffe

20,99€

Compre online em 
www.livrariadm.pt

10% 
Desconto*

* Na entrega deste cupão. Campanha válida 
de 17  a 23  de Fevereiro de 2022.

D. JOSÉ MANUEL GARCIA CORDEIRO, por mercê de Deus e da Santa Sé Apostólica, Arcebispo 
de Braga e Primaz das Espanhas

Aos que deste Decreto tiverem conhecimento, Saúde, Paz e Bênção em Jesus Cristo Nosso Divino 
Salvador

Fazemos saber que havendo sido nomeado, em 03 de dezembro do ano da Graça do Senhor de 
2021, por Sua Santidade, o Papa Francisco, Arcebispo Metropolita de Braga, sede de que tomei 
posse, às 16h00, do dia 12 de fevereiro do ano da Graça do Senhor de 2022, na Sé Primacial 
Bracarense;
Havemos por bem confirmar, de acordo com o Código de Direito Canónico e as faculdades que 
o mesmo me concede, em suas funções, até que de outro modo se venha a providenciar, e no 
exercício das mesmas faculdades que habitualmente vinham exercendo, em ordem ao bom 
funcionamento Administrativo e Jurisdicional da Ação Pastoral Arquidiocesana, todos os Ofícios 
e Órgãos Diocesanos, nomeadamente:
– Cúria Arquidiocesana: Moderador da Cúria, Vigários Gerais, Chanceler, Notários, Membros da 
Tesouraria e Contabilidade e demais elementos que integram a Cúria Arquidiocesana;
– Tribunal Eclesiástico: Vigários Judiciais, Notários, Juízes; Defensor do Vínculo, Promotor de 
Justiça e Advogados de Ofício;
– Seminários Arquidiocesanos: Reitor, Vice-reitor, Diretor do Seminário Menor, Perfeitos, 
Formadores, Diretores Espirituais e demais elementos que integram as Equipas Formadoras dos 
Seminários;
– Conselho Arquidiocesano para os Assuntos Económicos: Ecónomo; Secretário e demais 
elementos que integram o respetivo Conselho;
– O Conselho Episcopal;
– O Conselho Presbiteral;
– O Colégio de Consultores que integra os Cónegos do Cabido Metropolitano Bracarense;
– O Conselho Pastoral Arquidiocesano;
– O Conselho de Arciprestes;
– Os Organismos Arquidiocesanos da Pastoral Arquidiocesana: Comissões; Departamentos; 
Secretariados; Movimentos; Colégios; Escolas Católicas; Centros Sociais; Confrarias; Irmandades; 
Fundações; Misericórdias, Obras de Apostolado e Associações de Fiéis; 
– Párocos; Administradores Paroquiais; Vigários Paroquiais; Coadjutores; Assistentes Espirituais; 
Diretores; Reitores; Capelães; 
– Organismos, Estruturas, Institutos e Instituições diretamente dependentes da Arquidiocese;

Para memória se outorga o presente Decreto, que fica registado na Cúria Arquiepiscopal.

Braga, Sé Primaz Bracarense, 13 de fevereiro de 2022
† José Manuel Garcia Cordeiro, Arcebispo Primaz
Cón. João Paulo Alves, Chanceler

decreto


