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O ardeal que supervisiona o Síno-
do de 2023 diz que o processo 
é uma tentativa de acabar com 
a “cultura do silêncio” da Igre-

ja sobre os seus problemas, incluindo a 
crise dos abusos sexuais cometidos pelo 
clero e as “divisões profundas” que exis-
tem entre os católicos. 

O cardeal Mario Grech, secretário-
-geral do Sínodo dos Bispos, diz que o 
sínodo é uma oportunidade para ter 
uma discussão “franca e aberta” sobre as 
questões fundamentais sobre o futuro 
do catolicismo. 

“Existem problemas, questões dentro 
da Igreja sobre os quais escolhemos ficar 
calados ao invés de falar”, disse ele du-
rante uma missa de abertura de em en-
contro de três dias de líderes da Igreja, 
“O Caminho para uma Igreja Sinodal”, 
na Capelania Católica da Universidade 
de Oxford a 24 de Março.

“O exemplo mais claro que vem à 
mente de todos é a crise dos abusos se-
xuais pela qual a Igreja passou e ainda 
está a passar. Infelizmente, este não é o 
único caso de um problema na Igreja so-
bre o qual optamos por permanecer em 
silêncio”, disse, questionando sobre “o si-
lêncio geral sobre as profundas divisões 
dentro da Igreja Católica”. 

O cardeal citou divergências sobre a 
liturgia, o papel das mulheres na Igre-
ja, as divisões políticas, e porque al-
guns “querem excluir certas categorias 
de nossos bancos”, uma referência aos 
católicos LGBT. Em vez de discutir es-
sas questões, a Igreja muitas vezes pre-
fere permanecer em silêncio, o que leva 
ao crescimento de «grupos exclusivos» 

INTERNACIONAL

Cardeal diz que Sínodo
é um momento para falar 

de mentalidade semelhante e cultura de 
“nós contra eles”.

O prelado maltês de 65 anos, que 
participou do simpósio do sínodo rece-
bido pelo Campion Hall, um salão pri-
vado permanente jesuíta da Universi-
dade de Oxford, falava quase seis meses 
desde que o Papa Francisco lançou um 
processo de escuta sem precedentes no 
catolicismo global.

Os processos sinodais, no entan-
to, têm provocado divergências ferozes 
dentro da Igreja, com o caminho sinodal 
alemão repetidamente na linha de fogo 
para críticas de cardeais e bispos.

O processo alemão, que tenta atacar 
as causas profundas dos escândalos de 
abuso, tem preocupado os conservado-
res por decidir concentrar-se no uso do 
poder na Igreja, na questão do ministé-
rio das mulheres e nos ensinamentos se-
xuais católico. Enquanto isso, o sínodo 
global, que culmina com um encontro 
em Roma em Outubro de 2023, tem si-
do recebido com indiferença e resistên-
cia em alguns sectores, inclusive de pa-
dres e bispos.

Enquanto o cardeal Grech disse 
que entendia as preocupações das pes-
soas sobre o sínodo, ele argumentou 
que também havia um mal-entendi-
do generalizado sobre os objectivos de 
Francisco.

“Este não é um processo de revolu-
ção: o Papa não quer transformar a Igre-
ja em algo que ela não é”, sublinhou. “Is-
so não é uma eliminação da tradição. Es-
te não é um processo de democratiza-
ção. Em vez disso, o processo sinodal é 
um momento de fala”.

Leia a notícia completa em www.arquidiocese-braga.pt/
revistaimprensainternacional/noticia/32762/

opinião

A propósito de um estalo

Carla Rodrigues
advogada

A94.ª cerimónia de entrega dos Academy Awards (também 
conhecida por noite dos Óscares), o prémio mais impor-
tante do cinema mundial, que distingue e premeia a séti-
ma arte, transmitida pelos canais televisivos de (quase) to-

do o mundo, decorreu na madrugada de segunda-feira, dia 28 de 
Março, e ficou marcada por um episódio polémico. O actor Will 
Smith, a propósito de uma piada sobre o cabelo da sua mulher, le-
vantou-se, subiu ao palco e desferiu um forte estalo ao apresenta-
dor e comediante Chris Rock. Isto aconteceu perante o olhar incré-
dulo de milhões de espectadores, enquanto, certamente, se ques-
tionavam se se tratava de uma encenação ou de um episódio real, 
movido por emoções verdadeiras. Após esta agressão, que arrisco 
a dizer, absolutamente inesperada e gratuita, Will Smith regressou 
ao seu lugar, claramente enfurecido, a gritar contra o apresentador, 
perante uma plateia boquiaberta, uma organização que não tomou 
nenhuma medida e um Chris Rock, atónito, sem reacção, humilha-
do, como ficaria, aliás, qualquer outra pessoa que fosse agredida no 
exercício da sua profissão perante milhões de pessoas.

Mas como o espectáculo tem de continuar, não vigorasse a ve-
lha máxima “The show must go on”, Chris Rock rapidamente (pelo 
menos, aparentemente) se recompôs e continuou a apresentação, 
revelando uma resistência e profissionalismo impar, munindo-se, 
durante o resto da noite, do poder das palavras para fazer humor, 
para provocar o riso, como quem diz “não é com estalos que me 
calam as palavras”. Rapidamente se fizeram ouvir vozes de diferen-
tes quadrantes, desde humoristas, actores, apresentadores, políticos 
e cidadãos anónimos, com opiniões diferentes sobre este episódio, 
sobre os limites a respeitar, e se para uns o humor deve ser pautado 
por limites tácitos, para outros, independentemente de haver limi-
tes no humor, os limites perante a violência devem ser absolutos e 
intransponíveis. 

Se por um lado se trata de um dos estalos mais mediáticos de 
que há memória, por outro lado traz-nos à memória a intolerân-
cia que pauta a nossa conduta. Vivemos mergulhados num grau de 
exigência elevadíssimo em relação ao comportamento dos nossos 
pares, numa clara redução da capacidade de aceitar o que não nos 
agrada, reagindo com violência, quer física quer verbal, a propósi-
to muitas vezes de coisa nenhuma. A paciência, a aceitação, o po-
der de encaixe perante palavras de que não gostamos, andam pelas 
ruas da amargura. A nossa saúde mental, depois de uma pandemia 
que nos atirou para um isolamento forçado e duradouro, para uma 
redução dos rendimentos, para um aumento dos preços, para o de-
semprego, para um luto sucessivo, para uma preocupação crescen-
te com a vida dos nossos, vivemos agora uma guerra. É como se es-
tivéssemos inseridos num espectáculo de guerra e ódio onde, en-
quanto a cortina não correr e um de nós acreditar, é preciso que a 
bandeira da tolerância e do amor continue a circular por este enor-
me campo de batalha onde nos movemos. É preciso sobreviver, é 
preciso sobrevivermos.

Não podemos concordar com actos de violência, não podemos 
concordar que um estalo seja a resposta a uma piada (ainda que não 
achemos piada nenhuma), mas podemos concordar com um velho 
e sempre actual ensinamento, “quem nunca pecou que atire a pri-
meira pedra” (Jo 8,7).
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Papa francisco

29 DE MARÇO 2022 · A Quaresma 
convida-nos à conversão, a mudar 
mentalidade, de tal modo que a vida 
encontre a sua verdade e beleza não 
tanto no possuir mas no doar, não 
tanto no acumular mas no semear o 
bem e partilhá-lo.

23 DE MARÇO 2022 · Os idosos po-
dem ensinar às jovens gerações co-
mo confiar em Deus, como ser mi-
sericordiosos e a rezar com fervor 
não somente em tempos de serenos, 
mas sobretudo em tempos difíceis. 
#BençãoDoTempo

Vaticano

Francisco pede nova cultura 
da “ternura social”
O Papa pediu ontem a promoção de uma nova 
cultura de “ternura social” e alertou para uma 
sociedade cada vez mais “insensível” perante 
o sofrimento e a fragilidade, em particular dos 
mais velhos.
Na audiência pública semanal, Francisco ad-
vertiu que a “retórica da inclusão é a fórmu-
la ritual de cada discurso politicamente cor-
recto, mas não traz uma verdadeira correcção 
nas práticas da normal convivência”, dado que 
“uma cultura da ternura social tem dificuldade 
de crescer”.
O líder da Igreja Católica afirmou que actual-
mente se vive “com superficialidade”, em par-
te por “preguiça” mas também pela perda da 
“sensibilidade do espírito”, e sublinhou que a 
velhice se torna a “primeira vítima desta perda 
de sensibilidade”, porque, “numa sociedade que 
exerce a sensibilidade sobretudo por prazer, só 
pode haver perda de atenção pelos mais frágeis 
e prevalecer a competição dos vencedores”.
O Papa Francisco realçou ainda a importância 
de valorizar o papel dos mais velhos, com “sen-
tidos espirituais vivos e capazes de reconhecer 
os sinais de Deus”.

opinião

Na guerra, manter a paz!

José Lima
padre

Amais de um mês de 
guerra na Ucrânia 
(24. 02. 2022), pros-
seguimos amedron-

tados, deveras perplexos. 
Tantos seres humanos em 
debandada, êxodo massivo 
apenas por decisão de “al-
gum paranoico”. Tudo pare-
ce querer dizer que o fim só 
se verá quando já nada faltar 
para o território ser “terra de 
ninguém”, sem cidades, sem 
moradias, sem prédios, sem 
estradas, sem instituições, 
sem seres humanos, territó-
rio reduzido a “terra batida 
de destroços”!

O drama é vivido por 
tantas vidas que são como as 
nossas. Vidas desfeitas, dra-
mas acumulados, dispersão 
forçada, gritos sufocados. 
Estamos a começar a enten-
der que na emboscada está 
uma grande autossatisfação, 
um poderio militar extrava-
gante, uma obcecada ânsia 

imperial.
Todos convivemos com 

a fragilidade ao pé da por-
ta, já que agora tudo é possí-
vel à distância: não arranjam 
nada os tratados celebrados; 
brinca-se com mísseis como 
brinquedos; faz-se dos ter-
renos dos outros campos de 
combate; usam-se territórios 
ocupados para cenários reais 
de morte e destruição. Tudo 
vale, sem palavra coerente, 
verdadeira, séria.

Até aonde iremos? Nin-
guém sabe, ou se compram 
armas ou se usam para des-
mantelar, destruir, semear o 
caos, provocar a guerra. Já 
nem há janelas nem pátios 
para observar, porque foram 
desfeitos por manobras tele-
comandadas. Quais serão os 
últimos cenários? Do lado do 
diálogo, da diplomacia ou do 
risco devastador?

Nas cercanias, há milha-
res de automóveis em fuga, 
há camionetas atoladas de 
ucranianos, há vagões e va-
gões de estarrecidos, há fi-
las intermináveis para postos 
de carimbo, há autoridades 
competentes e prestáveis, há 
flashes e blocos de gente te-
merária e destemida, há no-
tícias e pareceres menos ca-
tastróficos, há uma plêiade 
de corredores confusos, há 
mortandade bilateral confes-
sada. Há muitas vidas stres-
sadas e indefesas que, apesar 

de tudo, ainda lampejam!
Tudo terá um fim, que 

não se adivinha, nem se 
prognostica, nem se lhe po-
de comprar a agenda. 

Depois, a labuta será bem 
diferente, quando a paz re-
gressar. As nações serão al-
teradas. As finanças trans-
formadas. Os contratos/pac-
tos serão mais parcimonio-
sos. As grandes causas serão 
outras. A vida humana con-
tinuará com horizonte. As 
nossas lutas prosseguirão, 
mais tímidas. A esperança 
não morre!

A vida prosseguirá nou-
tros cenários. No complica-
do e brumoso meio em que 
se vive, há que manter a paz 
interior possível, com mo-
mentos orantes que por en-
quanto se revelam dolorosos, 
lacrimejantes e medrosos. O 
tempo nos ensinará a ver o 
Além, pois continuamos a 
pertencer-Lhe! O futuro per-
tencerá a quem souber man-
ter atitudes de paz em tem-
pos de guerra! 

O presente revela-se te-
nebroso, mas não desistir é 
a expressão com atualidade: 
sem fingimento, diante da 
tirania satânica, trabalhan-
do com ações e atitudes hu-
manas, livres, empreende-
doras, fazendo dos escom-
bros trampolins para ir mais 
longe: o humano mundo li-
vre vencerá!
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[Igreja Viva] A invasão russa da 
Ucrânia já começou há mais de 
um mês. Se houve algo que, no 
início, foi comum a todos, foi 
perguntar porquê. As relações 
internacionais conseguem expli-
car o porquê da invasão? É pos-
sível encontrar algum racional?
[Sandra Fernandes] Com certe-
za. Esta guerra na Ucrânia mexe 
com dois grandes temas da re-
configuração do mundo depois 
do fim da Guerra Fria. Por um 
lado, nesse momento, esse país 
enorme que era a União Sovié-
tica desintegra-se e surgem no-
vos Estados independentes. A 
principal herdeira da tradição 
imperialista da União Soviética, 
que já vinha também da épo-
ca czarista, foi a Rússia, que teve 
que reencontrar o lugar no con-
vívio dos países. Para além des-
sa transição da própria Rússia 
– que tem sido muito específi-
ca –, existiu também a necessi-
dade dos actores internacionais 
que ficaram em cena na Euro-
pa, como a União Europeia e a 
NATO – porque a Rússia é um 
país que tem uma existência eu-
ropeia –, de encontrar um novo 
modo de viver nesse novo ma-
pa europeu que o fim da Guer-
ra Fria organizou. Nesse novo 
mapa da Europa a Rússia ficou 
com fronteiras muito diminu-
tas face àquilo que era a sua tra-
dição. Ficamos com uma Rússia 
que é o maior país do mundo, 
mas que nunca foi tão pequeno 
nas suas fronteiras. Portanto, do 

ponto de vista das relações in-
ternacionais, temos transições 
de poder, novos mapas e uma 
reconfiguração das relações, em 
que os actores têm que encon-
trar uma nova identidade – o 
que foi muito o caso da Rússia. 
Qual é a identidade do país de-
pois das tradições imperialis-
tas, depois de ter sido império 
e, sobretudo, União Soviética? 
Essa transição pode ser dividi-
da em dois momentos: os anos 
1990, com a presidência de Bo-
ris Yeltsin, e o século XXI, com 
a presidência de Putin. São dois 
momentos muito diferentes. Eu 
penso que os ocidentais muito 
dificilmente conseguem perce-
ber o sentimento de humilha-
ção que foram os anos 90. Fo-
ram anos caóticos, foram anos 
muito complicados e Putin, de 
facto, veio trazer à Rússia uma 
classe média, que não existia, 
crescimento do PIB, e também 
um sentido de honra, que tinha 
saído prejudicado dos anos 90. 
No meio desta transição mui-
to complicada da Rússia, que 
traz Putin à liderança – com as 
suas próprias especificidades, o 
que acrescenta mais uma cama-
da à explicação –, o que aconte-
ce é que há uma aproximação e 
cooperação entre a União Euro-
peia e a Rússia, a NATO e a Rús-
sia, e uma relação bi-lateral com 
os Estados Unidos da América, 
muito centrada na questão dos 
armamentos nucleares e da sua 
destruição. Só que alguma coisa 

correu mal, nitidamente. Che-
gamos a esta situação. O percur-
so de aproximação, apesar de 
ser baseado em muitas institui-
ções internacionais e em qua-
dros de cooperação, não trou-
xe aproximação política, e te-
mos hoje claramente uma guer-
ra que vem mostrar que há dois 
mundos, com valores diferen-
tes, e, ao mesmo tempo, mostra 
que todo o ordenamento liberal 
– nomeadamente com base na-
quilo que as Nações Unidas re-
presentam – tem uma aceitação 
suficientemente global para que 
esta agressão de Putin seja con-
denada numa escala ampla para 
além da esfera ocidental.

[Igreja Viva] Nos meses ou no 
anterior, houve alguma coisa no 
panorama internacional que in-
dicasse que isto podia acontecer?
[Sandra Fernandes] Sim, hou-
ve sinais. Tivemos sinais mui-
to claros do ponto de vista ofi-
cial, até dos documentos oficiais 
adoptados pelo governo rus-
so – nomeadamente a nova es-
tratégia de segurança da Rússia, 
publicada em Julho do ano pas-
sado. Todos os Estados, ou pelo 
menos os grandes Estados, têm 
uma doutrina de política exter-
na, uma doutrina militar e uma 
doutrina de segurança. Nessa 
doutrina de segurança da Rús-
sia, a estratégia não aponta pa-
ra soluções cooperativas, apon-
ta muito o olhar para dentro e, 
sobretudo, assume uma atitu-

Sandra fernandes, doutorada em Ciência Política e Relações 
Internacionais, venceu em 2005 o prémio Jacques Delors pela 
investigação sobre a União Europeia e a Rússia. O Igreja viva falou 
com a professora da universidade do minho na semana passada 
para perceber melhor o conflito no leste da europa e se a igreja 
católica pode ter um papel no regresso da paz.

ENTREVISTA

"HOUVE VÁRIOS 
SINAIS A MOSTRAR 
QUE A SITUAÇÃO SE 
ESTAVA A DEGRADAR"
JOÃO PEDRO QUESADO (ENTREVISTA)  

de muito paranóica, em que a 
Rússia só tem inimigos e só po-
de contar com ela própria. Uma 
das dimensões que é conside-
rada ameaçada é, precisamen-
te, a soberania cultural da Rús-
sia – a identidade, os valores e a 
memória histórica ameaçados 
pelo que é descrito claramente 
como a “ocidentalização da cul-
tura”. Nesse documento, os Esta-
dos Unidos e os seus aliados são 
claramente identificados como 
as principais ameaças à Rússia 
e à sua identidade, uma amea-
ça existencialista. Nos últimos 
quatro anos, quem acompanha 
os discursos públicos de Putin 
também percebe que parece 
que ele perdeu algum contac-
to com a realidade. Por exem-
plo, no Clube de Valdai, que é 
uma espécie de contacto de Pu-
tin com a sociedade civil de in-
telectuais, de think tanks, ele diz 

que os europeus se iam vacinar 
à Rússia, com a vacina Sputnik, 
porque desconfiavam das vaci-
nas ocidentais. Isto até deu lu-
gar, na própria Rússia, a chacota 
e a uma série de anedotas, por-
que é completamente desliga-
do da realidade – os próprios 
russos desconfiavam da Sput-
nik, há um problema com os ní-
veis baixos de vacinação. Outro 
elemento, do ponto de vista da 
propaganda e desinformação, 
é que há uma martelagem da 
mensagem que a Rússia tem um 
inimigo exterior, que a Ucrâ-
nia e o povo ucraniano estão a 
ser ameaçados pelos neo-na-
zis e, portanto, há todo um dis-
curso centrado no ódio e numa 
ameaça, criando a ideia de que 
os ucranianos precisavam de ser 
ajudados – e a Rússia também, 
porque uma Ucrânia ameaçada 
é uma Rússia ameaçada. Outro 
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foi a anexação da Crimeia em 
2014. A União Europeia nun-
ca mais aceitou retomar o busi-
ness as usual com a Rússia. É tam-
bém o ano em que, claramente, 
os pragmatistas da União Euro-
peia passam a ter menos pre-
ponderância face aos Estados 
que querem uma relação com 
a Rússia baseada em princípios, 
no respeito mínimo de um con-
junto de princípios. O primei-
ro momento-chave é o alarga-
mento da União Europeia em 
2004, que incorpora países que 
faziam parte da União Soviética 
ou da sua esfera de influência – 
como a Polónia, os países Bálti-
cos, a Hungria, a República Che-
ca... –, e depois é 2014. A Rússia 
é dos países mais divisivos para 
a União Europeia, é dos temas 
que mais tem dividido interna-
mente a UE, e, desde 2014, po-
liticamente, essa divisão deixou 
de existir.

[Igreja Viva] A Igreja Católi-
ca pode ser uma via de diálogo 
com a Rússia para ajudar a aca-
bar com esta guerra?
[Sandra Fernandes] O Vatica-
no é um actor político. Aliás, eu 
recordo-me de palavras do Pa-
pa Francisco em Setembro, em 
que ele foi muito crítico dos Es-
tados Unidos e da imposição da 
democracia por recurso à força 
armada – no contexto da reti-
rada dos EUA do Afeganistão e 
de um balanço muito negati-
vo desta globalização da políti-
ca externa americana. O Papa 
Francisco falou da necessidade 
de não impor pela força e de ter 
respeito pelas particularidades 
locais. Ou seja, estamos numa 
fase em que a liderança ameri-
cana está em transição. O papel 
do Papa, do Vaticano como Es-
tado, é obviamente importante, 
porque tem um papel de me-
diação e representa uma matriz 
cristã das ideias liberais. Para 
além disso, nesta guerra, todos 
os esforços que permitam diá-
logo são de valorizar, sem qual-
quer dúvida, sobretudo quando 
os patriarcados de Kiev e Mos-
covo têm discursos absoluta-
mente opostos. Tudo o que aju-
dar ao diálogo, sobretudo em 
povos em que existe esta matriz 
cristã, é, obviamente, de valori-
zar. Todos têm um papel a de-
sempenhar neste momento, a 
situação é muito grave.

sinal é que o próprio presiden-
te Zelensky, em Abril de 2021, 
disse oficialmente que a Ucrânia 
devia pertencer à União Euro-
peia. Porquê? Porque a escalada 
militar da Rússia começou an-
tes. A guerra na Ucrânia já existe 
desde 2014, com a anexação da 
Crimeia e a guerra no Donbass, 
que começa nesses meses to-
dos, provocando, antes da actual 
guerra, cerca de 14 mil mortos. 
Esta presença militar da Rússia 
e o agudizar das tensões desde o 
ano passado leva, aliás, a que Bi-
den e Putin encetem, a partir de 
Julho, um diálogo sobre a segu-
rança europeia. A Ucrânia já es-
tava a aquecer. Ou seja, houve 
vários sinais, em várias dimen-
sões, a mostrar que a situação na 
Ucrânia se estava a degradar e 
que o Kremlin se estava a prepa-
rar – do ponto de vista ideoló-
gico e também material –, para 
uma guerra que, mais uma vez, 
foi um choque e surpreendeu 
toda a gente, todos os especialis-
tas. Inclusive a minha pessoa.

[Igreja Viva] Falou das tomadas 
de posição públicas de Putin. 
No início da semana da invasão, 
Putin fez um discurso bastante 
longo, em que reconhece a in-
dependência das repúblicas de 
Donetsk e Lugansk, e também 
abrangente – fala da história da 
própria Rússia e diz que a Ucrâ-
nia não existia, que era uma in-
venção de Lenine. A partir dis-
so, é correcto dizer que a guer-
ra é motivada por um desejo de 
grandeza?
[Sandra Fernandes] Esse dis-
curso faz, de facto, passar Putin 
para a tal realidade paralela que 
acontece nesta guerra. Se acom-
panhar o Piervy Kanal – o ca-
nal público da Rússia –, o que 
é lá retratado é tão oposto àqui-
lo que é factualmente observá-
vel, que é uma realidade para-
lela. Nesse discurso de segunda-
-feira que antecede a invasão de 
quinta-feira, Putin mostra-nos 
a realidade paralela em que ele 
coloca a Rússia, que é vertida 
para a opinião pública russa pa-
ra justificar esta invasão. A His-
tória é sempre um instrumento 
político. Utilizar a história e a in-
terpretação da História para le-
gitimar acções é algo que não é 
novo, mas Putin levou isso a um 
extremo que a actual guerra es-
tá, ela própria, a desconstruir. 
A resistência dos ucranianos, o 
sentimento de nação ucraniana, 
é claramente um factor funda-
mental para a resistência à ofen-
siva russa. Kiev ainda não está 
tomada, contrariamente a todas 
as expectativas, com a assimetria 
de recursos bélicos entre os dois 
lados. Esta re-interpretação da 
História é extrema e nega, basi-

camente, o direito da Ucrânia à 
soberania. Esta re-interpretação 
cruza a História czarista e a His-
tória da União Soviética. A então 
República Socialista Soviética da 
Ucrânia foi criada, de facto, du-
rante a liderança de Lenine, pa-
ra organizar este grande novo 
Estado com uma ideologia co-
munista. Antes disso, Kiev é o 
berço da criação da Rússia. Ao 
longo da evolução história te-
mos a concentração do poder 
em Moscovo e até um período 
em São Petersburgo, com Pedro 
I. Esta negação dos ucranianos 
como nação, por serem um po-
vo eslavo, mexe com a História 
das conquistas, das reconquis-
tas, e o grande momento histó-
rico mais recente que existe em 
termos da Rússia querer esma-
gar as pertenças de autonomia 
desta nação é durante o Holodo-
mor, a Grande Fome provocada 
por Estaline na Ucrânia. Ainda 
há memória viva deste perío-
do dramático. Esta guerra deita 
por terra a teoria que não há na-
ção ucraniana e que os ucrania-
nos não são um povo, o discurso 
é claramente inviabilizado, mas 
foi o argumento para a invasão.

[Igreja Viva] Já referiu que a 
Rússia tem um ecossistema de 
informação diferente, comple-
tamente separado do nosso. 
Desde 2014 temos visto tentati-
vas – e sucessos – de Putin em 
ingerir na vida das democracias 
ocidentais...
[Sandra Fernandes] Há dois 
momentos fundamentais que 
já estão documentados: o Brexit 
e a eleição de Trump. Isto para 
além das eleições alemãs, para 
o Bundestag [parlamento fede-
ral alemão], e nas eleições legis-
lativas francesas. Há uma maior 
consciencialização dos países 
ocidentais da necessidade de 
agir, e é por isso que as grandes 
empresas das redes sociais são 
chamadas a assumir a sua res-
ponsabilidade social. A ideia da 
ingerência da Rússia, com a uti-
lização dos big data, a ideia que 
é preciso ter cuidado com o es-
paço de informação virtual, vem 
da noção de que este espaço tem 
sido usado como veículo pela 
Rússia, pelos próprios serviços 
de segurança da Rússia. É mui-
to claro que a Rússia chega aos 
russófonos nos países Bálticos 
quando vemos, antes do início 
da guerra, uma Estónia e uma 
Letónia a proibir certos órgãos 
de comunicação russos. 

[Igreja Viva] Como era a rela-
ção da Rússia e da União Euro-
peia até antes desta invasão?
[Sandra Fernandes] Já esta-
va muito degradada. O pon-
to de viragem, de não-retorno, 

O papel do Papa, do 
Vaticano como Estado,
é obviamente 
importante, 
porque tem um papel 
de mediação 
e representa 
uma matriz cristã 
das ideias liberais.

©
D

R

Entrevista completa em
www.arquidiocese-braga.pt
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Is. 50, 4-7
Leitura do Livro de Isaías
O Senhor deu-me a graça de falar como 
um discípulo, para que eu saiba dizer 
uma palavra de alento aos que andam 
abatidos. Todas as manhãs Ele desperta 
os meus ouvidos, para eu escutar, como 
escutam os discípulos. O Senhor Deus 
abriu-me os ouvidos e eu não resisti 
nem recuei um passo. Apresentei as 
costas àqueles que me batiam e a 
face aos que me arrancavam a barba; 
não desviei o meu rosto dos que me 
insultavam e cuspiam. Mas o Senhor 
Deus veio em meu auxílio, e, por isso, 
não fiquei envergonhado; tornei o meu 
rosto duro como pedra, e sei que não 
ficarei desiludido.

Salmo responsorial
Salmo 21 (22), 8-9.17-18a.19-20.23-24 
(R. 2a)
Refrão: Meu Deus, meu Deus,
porque me abandonastes?

LEITURA II Filip 2, 6-11
Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Filipenses
Cristo Jesus, que era de condição divina, 
não Se valeu da sua igualdade com
Deus, mas aniquilou-Se a Si próprio. 
Assumindo a condição de servo, tornou- 
Se semelhante aos homens. Aparecendo 
como homem, humilhou-Se ainda 
mais, obedecendo até à morte e morte 
de cruz. Por isso Deus O exaltou e Lhe 
deu um nome que está acima de todos 
os nomes, para que ao nome de Jesus 
todos se ajoelhem no céu, na terra e nos 
abismos, e toda a língua proclame que 
Jesus Cristo é o Senhor, para glória de 

“Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito”

itinerário

dele pelo nosso dia (gratidão), pedimos 
a graça da sua luz (petição), revemos 
os acontecimentos, hora a hora, 
atravessados pela luz divina (revisão), 
abraçados pela misericórdia, pedimos 
perdão pelas nossas faltas (perdão), para, 
agora, assumirmos o compromisso de 
ser mais assertivos na prática do amor 
(renovação).
A oração cristã não é uma ideologia 
ou um solilóquio. A oração cristã é 
relacional, parte do colóquio com Deus, 
para incarnar no nosso estilo de vida. 
À maneira de Jesus Cristo, cuja nova 
aliança é selada com o seu sangue, isto 
é, com impacto real e visível na sua 
carne, de modo semelhante é a nossa 
relação com Deus. Só quando entranha 
no nosso ‘sangue’, isto é, só quando se 
vê no agir, é que a oração é cristã. Santa 
Teresa do Menino Jesus dizia que Deus 
nos acompanha, dá-nos a coragem para 
avançarmos de vitória em vitória.

Renovação: quinto passo
A decisão de seguir em frente renovado 
pelo amor: eis o quinto e último passo. 
“Propor emenda com a sua graça” (EE 
43), diz Santo Inácio, é o propulsor do 
crescimento espiritual.
Olho para diante, para a renovação, e 
projeto a graça dos passos anteriores 
sobre esse novo tempo. Este exercício 
permite que o passado (do primeiro ao 
quarto passo) ilumine o futuro (quinto 
passo). Certo de que hei de chegar à 
autêntica ‘páscoa’. Podem até ser decisões 
aparentemente pequenas, mas com 
enorme potencial, como uma palavra de 
alento ou um gesto de gratidão.
A prática quotidiana da oração do exame 
– está confirmado neste passo – fortalece 
a decisão de seguir em frente por entre 
as complexidades da vida com uma paz e 
confiança cada vez mais profundas.

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

Deus Pai.
    
EVANGELHO Lc 22, 14–23,56 
(forma longa)

REFLEXÃO
 
A caminhada com Jesus Cristo ‘até 
Jerusalém’ chega à última etapa: eis-nos 
no início da Semana Santa, o Domingo 
de Ramos (Ano C). Aclamamos o servo 
que, pela morte e ressurreição, nos faz 
participantes do amor e da vida.
 
“A nova aliança no meu Sangue”
É Deus quem faz desta uma Semana 
Santa! O Domingo de Ramos é a porta 
de acesso ao mistério central da nossa 
fé. Um mistério cheio de contradições: 
como esta de hoje, que começa em 
aclamação e termina em condenação; 
como a que encerra esta semana, na 
qual a morte dá lugar à vitória da vida, 
em que a cruz da condenação se torna 
em cruz de salvação.
Acompanhemos Jesus Cristo, no seu 
caminho pascal, para aprendamos 
a viver os momentos prazerosos e 
de glória, como os de sofrimento e 
de morte. O Mestre ensina-nos a ser 
humildes, a renunciar à autossuficiência, 
a abrir espaço para Deus que sustenta 
a nossa existência, a despojarmo-nos 
sem ficarmos vazios ou derrotados, 
a viver a radicalidade da autêntica 
obediência, a perceber a presença divina 
nos acontecimentos quotidianos, a 
ser coerentes com a missão que nos é 
confiada pelo próprio Deus.
“Das cinzas, a vida”: assim vivemos o 
tempo quaresmal, com a ‘série’ sobre 
a oração do exame (de consciência), 
guiados pelas indicações de Santo 
Inácio de Loiola. Um autêntico caminho 
pascal é também o que está na base 
desta proposta de oração diária. A 
partir de Deus, aclamamos a passagem 

Semear caridade
Acólitos
Enquanto a Palavra é proclamada, o 
acólito deve investir-se totalmente na 
escuta e induzir, pela sua atitude, a 
mesma escuta atenta na assembleia. 
O ministro do altar não é como o 
guarda-redes que se alheia do jogo 
quando a bola está na área adversária. 
É quando não se é chamado a executar 
uma tarefa em particular, durante as 
leituras ou a homilia, por exemplo, que 
se mostra que o discípulo é aquele que 
escuta.

Leitores
É em particular durante a leitura da 
Paixão no Domingo de Ramos que 
os leitores devem desenvolver os 
seus recursos dramáticos e mesmo 
ligeiramente teatrais. Tendo em conta 
a extensão do texto, a leitura é dividida 
por vários leitores o que a torna mais 
fácil e lhe dá maior vida. A natureza 
do relato também se presta a esse 
dramatismo. Deve-se preparar muito 
bem esta leitura e articulá-la com os 
outros leitores.

Ministros Extraordinários 
da Comunhão
Uma dignidade não é por si só 
garantia de glória. Jesus também 
era de condição divina, mas, para 
receber o Nome que está acima 
de todos os nomes, passou pela 
obediência até à morte na cruz. Assim 
também, os ministros da Igreja e, em 
particular, os MEC devem esquecer 
qualquer dignidade eclesial, real ou 
suposta, para entrarem no caminho 
da obediência humilde, assumindo 
a condição de servos à imagem de 
Cristo.

Músicos
Os ramos agitados neste dia serão 

domingo de ramos Quaresma

Num espaço apropriado, estará a Cruz com o cubo, que 
evidenciará o “Ponto de Esforço”: “Cuidar das Decisões”.

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES
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queimados e transformados na cinza 
que será, na Quarta-Feira de Cinzas, 
imposta na nossa cabeça. Isto lembra 
que aqueles que entusiasticamente 
gritam “Hossana!” são os mesmos 
que pouco tempo depois clamam 
“Crucifica-O”. Também os músicos que 
tanto embelezam as celebrações pelas 
suas aclamações são também aqueles 
por quem tantas vezes os escândalos 
surgem nas comunidades.

Celebrar em comunidade 

Bênção de Ramos
Durante a bênção dos ramos, um 
jovem levanta o cubo, voltando para 
a assembleia a face que contém a 
imagem “Cuidar das Decisões”.
Neste momento, pode adaptar-se 
a saudação inicial do presidente da 
celebração:
Irmãs e irmãos caríssimos: ao longo 
da Quaresma, fomos percorrendo um 
caminho de conversão, através da 
oração, da partilha e do jejum. Este 
caminho, feito de “Pontos de Esforço”, 
ajudou-nos a cuidar dos desejos, dos 
encontros, das opiniões, das relações, 
do perdão e, agora, a cuidar das 

decisões, para nos configurarmos cada 
vez mais com a Cruz do Senhor Jesus. 
Hoje decidimos estar aqui reunidos 
para dar início, em união com toda a 
Igreja, à celebração do mistério pascal 
do Senhor, da sua paixão, morte e 
ressurreição. Foi para realizar este 
mistério que Jesus Cristo entrou na sua 
cidade de Jerusalém. 
Com fé e esperança, fazendo memória 
desta entrada triunfal na cidade 
santa, acompanharemos o Senhor, de 
modo que, participando agora na sua 
cruz, mereçamos tomar parte na sua 
ressurreição, que nos dá vitalidade, 
pelo sopro do seu Espírito, para sermos 
uma Igreja sinodal samaritana. 
Seguem-se os ritos próprios da bênção 
dos ramos e, onde for oportuno, 
a proclamação do Evangelho e a 
procissão de ramos. Ao chegar ao 
presbitério, o cubo volta a ser colocado 
no seu lugar.

Evangelho para a vida
A trama narrativa do Evangelho da 
Paixão incita-nos a configurar os 
nossos passos com os de Jesus, para 
que o culminar deste caminho que 
fazemos com Ele seja a aclamação de 

coração: “Pai, em tuas mãos entrego 
o meu espírito”. Trata-se da decisão 
radical da vida: entregar a vida a Deus 
e aos outros, fazer da vida que nos é 
dada uma oblação agradável, para ser 
sinal da vida abundante de Cristo que 
percorre o nosso ser. 
Por isso, vamos olhar a nossa 
comunidade cristã e cuidar dela, para 
que mantenha sempre este espírito de 
entrega da sua vida em favor uns dos 
outros.

Oração Universal 

Caríssimos fiéis: com os olhos 
voltados para Aquele que por nós 
foi crucificado, oremos pelos nossos 
irmãos que sofrem, dizendo (ou: 
cantando), cheios de confiança: 
R. Christe, eleison. 

1. Para que Jesus, nossa esperança, 
em agonia no jardim, tenha piedade 
dos que vivem aflitos e são vítimas 
da guerra, oremos. 

2. Para que Jesus, nossa esperança, 
flagelado e torturado, tenha 
piedade dos que mais sofrem e são 

perseguidos, oremos.

3. Para que Jesus, nossa esperança, 
coroado de espinhos, tenha piedade 
dos que não são respeitados, 
oremos.

4. Para que Jesus, nossa esperança, 
a caminho do Calvário, tenha piedade 
dos que arrastam a cruz da vida, 
oremos.

5. Para que Jesus, nossa esperança, 
expirando no madeiro, tenha piedade 
dos que estão em agonia, oremos.

6. Para que Jesus, nossa esperança, 
ressuscitado e glorioso, tenha 
piedade de todos nós, oremos.

Senhor Jesus Cristo, concedei a 
todas as pessoas que sofrem a 
graça de se unirem à vossa Paixão 
e de porem a sua esperança na 
vossa Ressurreição. Vós que viveis 
e reinais por todos os séculos dos 
séculos.
R. Ámen. 

Sugestão de cânticos
– Entrada: Hossana ao Filho de David – C. Silva
– Ap. Dons: Jesus Cristo amou-nos – M. Luís 
– Comunhão: O Filho do Homem – F. Santos
– Final: Salvé, ó cruz – M. Faria

Eucologia
Orações presidenciais: Orações próprias do 
Domingo de Ramos (Missal Romano, 225-229)
Prefácio: Prefácio próprio do Domingo de Ramos 
(Missal Romano, 226-229)
Oração Eucarística: Oração Eucarística II (Missal 
Romano, 524ss)

Sair em missão de amar
O ponto de esforço desta Semana Santa ajuda-
nos a cuidar das decisões. Por isso, vamos fazer 
silêncio diante da Cruz e discernir alguma decisão 
que tenhamos de tomar nestes dias, questionando 
se ela corresponde à entrega da vida de Cristo 
para nos salvar.

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

ESCADÓRIO DO SANTUÁRIO 

ESCADÓRIO DO SANTUÁRIO DO BOM JESUS
DO BOM JESUSVIA SACRA UNIVERSITÁRIA20H30

5
AbR

SÉ CATEDRAL DE BRAGA

SÉ CATEDRAL DE BRAGACONCERTO CONSERVATÓRIOCALOUSTE GULBENKIAN21H30

2
abr

Livro da semana

Livraria diário do minho

O leitor atento terá oportunidade de 
encontrar nas páginas que se seguem 
alguns dos textos mais emblemáticos 
e problemáticos que tanto espanto têm 
provocado. Terá oportunidade de os 
encontrar e de os compreender, e até 
de se surpreender e encantar com o 
excesso de sentido que deles emana.

As mulheres 
nas Cartas 
de São Paulo
D. antónio 
couto

16€

Compre online em 
www.livrariadm.pt

10% 
Desconto*

* Na entrega deste cupão.
Campanha válida de 31 de Março a 7 de Abril de 2022.

www.dmtv.pt

UMA CONVERSA COM
VÂNIA PEREIRA

Terça-feira, 05/04, às 21h

Belinho organiza Procissão dos Passos

A comunidade paroquial de S. 
Pedro Fins de Belinho, no arci-
prestado e concelho de Esposen-
de, está mobilizada para realizar, 
no próximo dia 3 de Abril, a Pro-
cissão dos Passos.
O sermão do Pretório é proferido 
às 14h30, na igreja paroquial, pe-
lo padre Nuno Ventura, missio-
nário passionista, que também 
faz os sermões do encontro e do 

Inscrições abertas 
para a Peregrinação Nacional de Acólitos

Estão abertas as inscrições pa-
ra os acólitos da Arquidiocese 
de Braga participarem na 26.ª 
Peregrinação Nacional ao San-
tuário de Fátima. Para se ins-
creverem os acólitos apenas 
têm de preencher o formulário 
online e seguir os passos.
O Departamento Arquidioce-
sano para a Liturgia de Braga, 
através do seu Serviço de Mi-
nistérios, que tem também a 
missão de acompanhar, formar 
e dinamizar o ministério dos 
acólitos, deseja que os acólitos 
da Arquidiocese de Braga parti-
cipem nesta grande Peregrina-
ção à Cova da Iria, que aconte-
cerá no próximo dia 30 de abril, 
sábado. A partida acontecerá às 
06h00, em local a determinar, 
conforme a proveniência das 
inscrições. O regresso está pre-
visto para as 20h30. Para este 
dia, os acólitos receberão um kit 
com diversas surpresas, mas 
devem levar alva e cíngulo, bem 
como o farnel para o picnic.
Esta actividade é promovida 
pelo Serviço Nacional de Acó-
litos e tem por tema “Levanta-
-te! Eu te constituo testemu-

nha do que viste”, em sintonia 
com o programa de preparação 
para as Jornadas Mundiais da 
Juventude em Lisboa, no ano 
2023. O programa contará com 
um encontro no Centro Pasto-
ral Paulo VI, que será dinami-
zado pela Banda A Paróquia, 
com a celebração da Eucaristia, 
presidida pelo nosso arcebispo, 
D. José Cordeiro, e ainda com a 
procissão eucarística.
Este serviço diocesano espe-
ra a adesão de acólitos de todos 
os arciprestados, para que es-
ta Peregrinação seja um marco 
também para a unidade da nos-
sa Arquidiocese.

Calvário, este também na igreja 
paroquial, no fim da procissão.
O sermão do encontro realiza-
-se na denominada “Capela do 
Encontro”, junto ao início do es-
cadório do santuário de Nossa 
Senhora da Guia, onde intervém 
a Verónica, que canta também ao 
longo da procissão.
A procissão é acompanhado pela 
Banda de Música de Belinho.


