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Papa Francisco volta 
a apelar ao respeito 
pela vida

O Papa voltou a apelar ao respeito pela 
vida ao reforçar ontem o seu apoio 
às famílias de dois doentes a que os 
médicos querem retirar o suporte 
artificial vital. “Chamo, mais uma vez, 
a atenção para os casos de Vincent 
Lambert e do pequeno Alfie Evans. 
Gostaria de repetir e confirmar, com 
força, que o único dono da vida, do 
início ao fim natural é Deus”, afirmou, 
no final da audiência pública semanal. 
“O nosso dever, o nosso dever é fazer 
tudo para guardar a vida”, sublinhou, 
convidando os presentes a rezar.

aniversário: papa 
emérito bento xvi 
completou 91 anos

O Papa emérito Bento XVI completou 
na passada segunda-feira 91 anos de 
idade. Foi em “clima de serenidade” 
que festejou o aniversário no Mosteiro 
Mater Ecclesiae, onde se encontra a 
morar desde a renúncia ao pontificado, 
adiantou o portal de informação 
Vatican News. Joseph Ratzinger nasceu 
na Alemanha, em 1927, a um Sábado 
Santo. Passou a infância e adolescência 
em Traunstein, uma pequena localidade 
perto da Áustria. No dia 19 de Abril 
de 2005 tornou-se o 265.º Papa, 
sucedendo a João Paulo II.

dr dr

PAPA FRANCISCO
@pontifex_pt

16 de Abril de 2018
Quem cuida dos pequenos está do 
lado de Deus e vence a cultura do 
descarte. Libertemos as crianças de 
todas as formas de exploração.

D. JORGE ORTIGA
@djorgeortiga

15 de Abril de 2018
Em dia de aniversário do Diário 
do Minho não esqueço todos os 
directores, administradores, jornalistas 
e colaboradores que deram o melhor 
de si, o seu profissionalismo e tanto 
se sacrificaram por este projecto. A 
Arquidiocese de Braga e a sociedade 
estão-vos imensamente gratos.

dr

Ainda a santidade: abrir o coração aos outros

DACS
DEPARTAMENTO ARQUIDIOCESANO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

O jornalista Nicolas Senèze utilizou 
a passagem do Pe. Andreas Lind 
para ilustrar a ideia de uma “igreja 
comprometida com o mundo” e não 
isolada numa espécie de cidadela, algo 
que o Papa visualiza quando fala de 
santidade.

“«Jesus deu a sua vida para fazer de nós 
os santos, para renovar-nos, para nos 
perdoar», lembrou o Papa durante a 
Audiência Geral que precedeu as festas 
da Páscoa, observando que se «o cristão 

mesmo fora das suas igrejas, a fim 
de aumentar as sinergias para a 
construção da paz e da justiça. Este 
também poderia ser um modo de viver, 
praticar e testemunhar as virtudes 
cristãs e a verdadeira fé”, escreveu 
Lind na La Civiltà Cattollica. A mesma 

Em Janeiro deste ano, o Departamento 
Arquidiocesano da Comunicação Social 
(DACS) escreveu sobre o padre Andreas 
Gonçalves Lind, um jesuíta português 
que tinha, na altura, publicado um 
artigo na revista italiana La Civiltà 
Cattollica. O texto do Pe. Lind, 
intitulado “Qual é a tarefa de um Cristão 
nos dias de hoje — A opção de Bento e a 
heresia donatista”, afirmava-se contra o 
mais recente livro de Ray Oliver Dreher, 
“The Benedict Option”, um bestseller 
americano que nem por isso deixou de 
estar envolto em polémica desde a sua 
publicação. A crítica inesperada de Lind 
à obra tornou-se ainda mais importante 
por se perceber agora que foi publicada 
– num jornal que é próximo do 
Vaticano – na altura em que Francisco 
escrevia a sua mais recente Exortação.
Entre outras ideias, o sacerdote jesuíta 
sublinhou a necessidade de um trabalho 
próximo e aberto aos outros para 
alcançar a paz e o Bem.
“No contexto da crescente globalização, 
os cristãos precisam de multiplicar as 
suas relações com outras comunidades, 

organização mundial 
de saúde luta contra a 
febre amarela

A Organização Mundial de Saúde 
(OMS) vai levar a cabo uma 
gigante campanha de vacinação no 
continente africano para tentar evitar 
a propagação da febre amarela. A 
iniciativa deverá abranger um bilião 
de pessoas. Em 2016, 400 pessoas 
morreram em Angola e na República 
Democrática do Congo devido à 
doença. A campanha, apoiada pela 
Aliança de Vacinas (GAVI) e pelo 
Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (UNICEF), irá prolongar-se 
até 2026.

é um pecador», o baptismo existe 
precisamente para indicar o caminho 
da santidade. É assim que Francisco 
projecta a santidade, e por isso 
mesmo publica agora uma Exortação 
Apostólica sobre o assunto: não como 
um heroísmo inatingível, mas como 
uma busca na vida de todos os dias. É 
isto para ele o sentido da vida cristã”, 
afirmou o jornalista.
Senèze chamou ainda a atenção 
para a importância da caridade e da 
fraternidade no sonho de Francisco 
que, já por várias vezes, apontou a 
misericórdia como o rosto de Cristo.
Durante a homilia na eucaristia 
do Domingo da Misericórdia, o 
Pontífice tinha até pedido aos fiéis 
para não cederem à tentação de 
se “barricarem atrás de portas 
fechadas”, já que no Mistério de 
Deus a misericórdia não é somente 
uma qualidade entre tantas outras, 
mas sim “o bater do próprio 
coração” de Deus.

Nota: o artigo da autoria do 
jornalista Nicolas Senèze pode ser 
lido na edição de 9 de Abril do jornal 
“La Croix”. O artigo do Pe. Andreas 
Lind encontra-se disponível na 
edição de Janeiro da revista italiana 
“La Civiltà Cattollica”. 

ideia foi citada por Nicolas Senèze, em 
artigo publicado no jornal La Croix, a 
propósito da nova Exortação Apostólica 
do Papa Francisco sobre a santidade, 
Gaudete et exsultate.
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1. Alguém perguntou um dia ao Papa 
João XXIII: “Santidade, quantas 
pessoas trabalham no Vaticano?” 
Sorriu o Papa e respondeu: “mais ou 
menos metade!”. Ângelo era o seu 
nome de Baptismo e São João XXIII é 
o nome de fé com que é honrado pela 
Igreja Católica. São muitas as tiradas 
humorísticas pelas quais é conhecido 
aquele que lançou, inesperadamente, 

Reconciliadela com a san(t)idade

lado” do copo meio vazio. Abatendo 
fronteiras, constroem pontes. 
Confirmando um espírito flexível, 
indicador de san(t)idade mental, 
o bom humor está conectado com 
sentimentos de alegria de esperança, 
virtudes de fundo para uma boa dose 
de felicidade e para uma transmissão 
eficaz da serotonina. De quem o usa e 
de quem é contagiado.

3. Faltava alguém que confirmasse 
oficialmente para a fé o que todos já 
intuíamos pela caridade: o bom humor 
é um dos indicadores da santidade. 
Fê-lo, sem surpresa e limpando 
carunchos, o Papa Francisco na última 
exortação apostólica “Alegrai-vos e 
exultai” (nn. 122-128). Citando Tomás 
Moro, reza o Papa: “Dai-me, Senhor, 
o sentido do humor. Dai-me a graça 
de entender os gracejos, para que 
conheça na vida um pouco de alegria 
e possa comunicá-la aos outros. Assim 
seja”. E adverte: “O mau humor não é 
um sinal de santidade”. E talvez valha 
a frase ao contrário: a santidade não é 
sinal de mau humor. A religião cristã 

jorge vilaça 

Nestes dias pascais vem-me 
recorrentemente à ideia as Termas de 
Vals na Suíça como espaço símbolo da 
passagem: da morte à vida, do interior 
ao exterior, do breu à luz. É o edifício 
que materializa o meu imaginário de 
sepulcro e piscina – da vida renascida 
do interior da terra e reconfirmada na 
profissão de fé baptismal.
Um túnel descendente estabelece a 
ligação entre a recepção e o edifício, 
obra de Peter Zumthor (Basel, 1943-
...), ganhando o tempo necessário ao 
corte com o exterior, o quotidiano e o 
luxo (do hotel dos anos 60 ao qual as 
Termas se anexam) e introduzindo-
-nos num interior simples de pedra 
e água que desperta os sentidos e 
nos confronta connosco próprios. 
Os sentidos estão todos alerta; 
começamos por nos valer do tacto 
uma vez que a visão ficou perdida na 
escuridão; o xisto mostra-se complexo, 
macio e angular, com diferentes 
espessuras, subtis temperaturas; aos 
ouvidos é dada a experiência dos 
risos alegres e vozes conversadoras 
dos banhos diurnos e, aos que têm a 
possibilidade de pernoitar no hotel, a 
experiência do silêncio total; o vapor 
de água e a água mesma têm sabores 
e cheiros. Apenas os olhos reterão 
as imagens porque não é permitido 

fotografar – por isso também nesta 
coluna seguiremos esse desafio de não 
recorrer à fotografia.
À entrada os compartimentos de 
vestiários e sanitários dão escala miúda 
ao espaço, que se irá abrindo para 
o exterior, ganhando escala com os 
espaços em torno ao tanque central. 
Como numa pedreira, à entrada os 
blocos ainda agarrados à parede rochosa 
vão-se soltando, aparecendo mais 
isolados à volta da piscina principal. 
Esses blocos cumprem uma função de 
apoio, tratados como grandes pilares 
que afinal contêm no interior os banhos 
complementares – o quente e frio, 
em blocos frente a frente, saltando 
das águas geladas a 14º para outras 
escaldantes a 42º; o perfumado com 
pétalas de rosa; o sonoro com ampliação 
de som ambiente; o musical; o original, 
com a fonte da água termal descoberta 
em 1826 e apreciada desde então pelas 
suas qualidades medicinais e que 
fez com que desde 1893 os visitantes 
pudessem usufruir de tratamentos e 
banhos. A completar os “banhos não 
de imersão” aponto o bloco das três 
mangueiras que jogam na força e no 
caudal dos jactos e o bloco dos banhos 
turcos separados por género e com 
quatro câmaras de intensificação da 
experiência. Entre os blocos, o espaço 
é tratado como um labirinto escavado 
na encosta artificial. À saída para o 
exterior, onde podemos aceder quer 
caminhando pelo terraço, quer nadando 
pela ligação na água piscina interior-
-exterior, redescobrimos a natureza 
bela das encostas da montanha, ainda 
emolduradas pelos pórticos entre os 
blocos, que o edifício propõe como 
mediadores.
Finda a cultura dos banhos públicos, 
traço da nossa matriz latina, saudoso da 
ideia das termas romanas, o mergulho 
rápido no Oceano Atlântico apresenta-
-se como a ligação actual à água, fonte 
de energia telúrica, no entusiasmo 
do presente e na esperança que a 
arquitectura de Zumthor aporta.

TERMAS DE VALS

pedro cruz 
arquitecto Padre

uma das maiores Primaveras da 
Igreja (Concílio Ecuménico Vaticano 
II). Reparemos: a pergunta seria 
mais ou menos bem intencionada? 
Não sabemos. Contudo, a resposta, 
“cortando” ambos os lados da questão, 
mereceu um sorriso bom. Não 
respondendo a tudo, deu a resposta 
possível.

2. O bom humor é talvez a maior 
arma de construção. Pelo menos de 
forma maciça. É certo que é uma arte 
exigente, que implica inteligência 
aguçada, astúcia e sentido de 
oportunidade e que, no limite, talvez 
não esteja ao alcance de todos. Mas 
creio que há uma dose de bom humor 
acessível à classe média. Pelo menos 
depois de um certo treino espiritual. 
Distinto do cinismo e da arrogância 
(que simplesmente visam ofender 
através do vinagre), o bom humor, a 
piada, a anedota, o trocadilho, a ironia, 
dispõem bem em quase todos os 
contextos. Confrontando até pretensas 
verdades absolutas, mostram “o outro 

quer despertar esperança. É certo que 
ainda há laivos de religião que prefere 
chegar à esperança pela via do temor, 
pela suspeita, por um certo ar grave e 
sério e pelos muros de alta segurança. 
Que a viagem lhes seja cómoda!

4. Todas as profissões guardam uma 
caixinha de tesourinhos capazes 
de libertar até os mais carregados 
ambientes. Qualquer profissional de 
saúde conhece alguém que colocou 
uma “próstata no joelho”. Os ambientes 
religiosos precisam também de uma 
dose de bom humor que aligeire 
pseudo-problemas, motive para o 
companheirismo saudável e para o 
riso pascal. Dizia alguém a respeito 
do sacramento da Penitência: “já que 
aqui estou, vou aproveitar para uma 
reconciliadela”. Pois aproveitemos para 
uma reconciadela com o bom humor. E 
já agora, num tempo em que são poucos 
pecadores e ainda menos os candidatos 
a santos, vale uma reconciliadela com 
a san(t)idade? Leiamos o que nos diz o 
Papa Francisco. 
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Dedicou perto de 
vinte anos aos 
mais pobres e 
excluídos e vê essa 
experiência como a 

mais bonita da sua vida. Diego 
Fares, o sacerdote jesuíta que 
tem Jorge Bergoglio como 
padrinho de ordenação, fala-
-nos de discernimento, do 
pontificado e da amizade com 
o Papa.

TRABALHOU CERCA DE VINTE ANOS NUM CENTRO 
DE ACOLHIMENTO, PERTO DOS “POBRES E 
MARGINALIZADOS”, COMO REFERE O PAPA. O QUE 
RETIRA DESSA EXPERIÊNCIA?
O Lar de São José (El Hogar de 
San José), em Buenos Aires, é um 
programa social para pessoas em 
situação de sem-abrigo. Neste lugar 
durante o dia comem duzentas 
pessoas, e durante a noite dormem 
cerca de 350, 360, às vezes mais… 
(…) Que experiência retiro? Esses 
vinte anos foram os mais bonitos da 
minha vida! É uma experiência forte, 
até porque acontece todos os dias: 
o Lar nunca fecha, não tem férias. 
Foram vinte anos de muito trabalho, 
de muita aprendizagem. (…) Foi uma 

flávia Barbosa
Fotos e Vídeo: Ana Marques Pinheiro

experiência de muita consolação. 
Mas perdi o cabelo durante esses 
anos! Não é que tivesse muito, mas… 
(risos).

NÃO DEVE TER SIDO UMA TAREFA FÁCIL. NUNCA SE 
SENTIU SEM FORÇAS ? A “QUEBRAR”?
Sem forças não, mas a quebrar… 
Bom, é uma experiência que te obriga 
“a dar tudo”, mesmo que pouco a 
pouco. Comecei por fazer pouco, mas 
terminei a viver lá e para lá quase 
todo o dia, todos os dias. Preparava 
as minhas aulas, prestava assistência 
espiritual, acompanhava os utentes… 
O Lar tinha disponível uma pequena 
habitação, mas eu nem dormia lá. 
Resumindo, é uma experiência que 
te obriga a dar tudo noite e dia e 
recomeçar com redobrada força no 
dia a seguir.

A EQUIPA ERA CONSTITUÍDA MAIORITARIAMENTE 
POR LEIGOS. SÃO ELES A FORÇA MOTRIZ DA IGREJA?
(…) A Igreja é o povo de Deus! 
O sacerdócio é um carisma, um 
ministério. O povo de Deus somos 
todos, pelo menos segundo a 
concepção do Concílio Vaticano 
II. Apesar de a Europa estar muito 
centrada na figura do sacerdote, 
é um trabalho conjunto, de toda a 
Igreja. O sacerdote celebra a missa e 
confessa, mas se não há um assistente 
social, um advogado, alguém que se 
preocupe com a contabilidade… Cada 
carisma tem a sua competência. A não 
ser nas tarefas que são estritamente 

competência do padre, como as 
missas ou confissões, os leigos é que 
levam a Igreja adiante. Engraçado, 
não gosto muito da palavra leigo, 
prefiro falar do povo de Deus com 
carismas distintos.

O PAPA FRANCISCO FOI O SEU PADRINHO DE 
ORDENAÇÃO. O QUE NOS PODE DIZER SOBRE ELE?
(…) Sim, foi. Escolhemos como 
padrinho o sacerdote que sentimos 
que tem sido nosso pai e que 
queremos tomar como exemplo e 
ajuda. O padrinho é aquele que está 
ao teu lado, que te segue. Nesse 
sentido considero que sim, que no 
meu sacerdócio ele foi fundamental. 
Recebeu-me na Companhia, no ano 
de 1976, foi nosso formador até 1988, 
89… Ele trabalhou muito connosco. 
(…) Sempre foi meu formador, meu 
pai, meu director espiritual. Sempre 
me ajudou. Sou um mau discípulo, 
mas sempre fui discípulo (risos). 
Não tenho muito a dizer… É que 
o Papa Francisco é a pessoa mais 
transparente de sempre! O meu 
testemunho não faz falta agora, ele 
já antes era igual. A primeira vez 
que o escutei pregar, éramos uns 
sete noviços à mesa. Ele celebrou 
a missa e senti que aquele homem 
devia falar para toda a Argentina, 
estava a ser um desperdício falar só 
para nós, sete noviços (risos)! Mas 
teve sempre a mesma profundidade 
espiritual, a mesma entrega. É aquilo 
de que usufruímos e gostamos todos 
agora, não? As mesmas coisas que 

fazia antes, faz agora. Com muita 
transcendência, mas são as mesmas, 
aquelas que já fazia quando não se 
conhecia nada dele. Como o Lava-pés: 
a primeira vez fê-lo na paróquia em 
1985. Talvez já o tivesse feito antes, 
mas nesse ano fizemos uma grande 
missão popular juntamente com um 
Congresso de Teologia em que todos 
os alunos participam. Na missa dos 
avós, ele lavou os pés a todos os avós 
e toda a gente ficou de boca aberta 
porque era uma coisa… bom, havia 
muitos avós! (risos) Essas coisas que 
ele fez “escondido”, hoje são o que 
todos nós gostamos. Portanto, não 
adiciono nada, digo que é o mesmo. 
Há quem diga que mudou, eu digo 
que não: floresceu!Porque criou raízes 
e agora olha para fora.

COMO DEFINIRIA O PONTIFICADO DE BERGOGLIO?  
O QUE MAIS O IMPRESSIONA?
Tudo!… Nós sempre brincámos entre 
nós sobre como seria se Jorge fosse 
eleito Papa, mas ao mesmo tempo 
dizíamos que seria impossível que 
o elegessem. Porque ele é muito 
determinado, muito radical, vai à 
raiz das coisas! Por isso, quando foi 
eleito, foi uma alegria muito grande, 
como um sonho: “afinal a Igreja 
também pode eleger alguém como 
ele”. O que mais me impressiona, se 
calhar, e pensando no discernimento, 
é o facto de ser uma pessoa que 
diz as coisas de tal forma que não 
podes deixar de as praticar. Ele 
encontra sempre uma formulação 

 “O compromisso 
para sempre 
precisa de ser 
renovado a 
cada dia”
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que faz com que seja possível dar 
um pequeno passo em frente. Tem 
sempre uma palavra concreta. (…) 
No último ano dizia-nos sempre 
para não nos deixarmos dormir 
zangados uns com os outros. Até 
nos podíamos zangar, mas tínhamos 
que resolver as zangas. A ideia era 
que a reconciliação acontecesse no 
mesmo sítio onde tinha acontecido 
a querela: se nos tínhamos zangado 
na cozinha, era na cozinha que 
devíamos fazer as pazes. Houve uma 
noite em que dois colegas estavam 
aborrecidos, levantaram-se a meio 
da noite, disseram “vamos embora 
para a cozinha!” e acabaram por 
fazer as pazes (risos). O Papa pede 
sempre coisas possíveis. A Exortação 
Evangelii Gaudium mostra-nos como 
praticar o Evangelho em alegria, 
a Amoris Laetitia mostra como a 
família é fundamentalmente amor e a 
Laudato Si’ fala sobre o cuidado a ter 
com a Terra… Tudo coisas possíveis 
de serem feitas!

ACHA QUE A PARTE DO DISCERNIMENTO NA 
"AMORIS LAETITIA" FOI MAL INTERPRETADA? 
A Amoris Laetitia é um hino ao amor 
e à família. O problema é que algumas 
pessoas não a leram ou só leram o 
Capítulo VIII. Creio que quando se lê 
João Paulo II – que algumas pessoas 
dizem dar a “doutrina precisa” – 
numa Encíclica que rejeita algumas 
posições éticas que não são cristãs, 
chega ao fim e diz: “bem, um Papa 
não tem apenas que condenar coisas 
más ou explicar coisas abstractas”. O 
Papa também tem a missão de exortar 
à família, a viver o amor pessoal de 
Cristo. Todos os Papas discernem 
quando é preciso dar uma precisão 
doutrinal e definir alguma coisa, mas 
também quando é preciso dar alento 
e ânimo às pessoas, e não tornar o 
fardo delas ainda mais pesado. O 
Papa Francisco nisto é exactamente o 
mesmo, ele sente que neste momento 
não tem de definir coisa alguma, mas 
sim animar e dar alento a algumas 
pessoas, exortá-las a ir em frente. É 
com este espírito que deve ser lida a 
Amoris Laetitia (…), que para mim é 
uma beleza de Exortação Apostólica e 
dá continuidade ao que disseram João 
Paulo II e Bento XVI.

ESTÁ EM BRAGA PARA MINISTRAR UMA 
CONFERÊNCIA SOBRE O PAPA FRANCISCO E O 
DISCERNIMENTO. O QUE É DISCERNIR?
O discernimento é pensar melhor as 
coisas a dois: não só com a minha 
própria luz, com a minha razão, com 
o meu sentimento e pensamento 
apenas, mas com o Espírito Santo. 
Discernimento é olhar algo à luz do 
que me diz o Espírito. (…) Ou seja, 
o discernimento não é discernir a 

nota da Amoris Latetitia. A ideia 
não se discerne, discute-se! O que 
se discerne é a situação, o afecto, o 
sentimento. Uma coisa que é muito 
verdadeira não pode ter mau espírito, 
esse é o discernimento básico de que 
nos fala S. Pedro Fabro, companheiro 
de Santo Inácio. Na época dele, a da 
Reforma Protestante, dizia que em 
algumas coisas os reformadores não 
tinham razão, mas Deus não os queria 
corrigir porque não o diziam com 
mau espírito. Embora saibamos que 
com uma verdade se possa destruir 
uma pessoa… Por outras palavras, 
as coisas precisam de ser ditas bem. 
No casamento, às vezes dizem-se as 
verdades e depois há arrependimento, 
porque um conhece muito bem o 
outro e diz-lhe algo que o magoa. 
Também não se pode dizer uma meia 
verdade esperando que o outro a 
complete. Então, o discernimento é 
discernir não as coisas das ideias, mas 
as coisas pessoais mais importantes. 
(…) Temos que discernir como 
os pastorinhos: qual é a minha 
missão, qual é o sacrifício que terei 
de fazer, qual é a consolação? O 
pequeno Francisco, por exemplo, 
ao rezar queria consolar Deus, 
Jacintinha queria salvar os pecadores. 
Discernimento é perceber qual é a 
minha missão, o meu carisma nesta 
vida.

O ACESSO AOS SACRAMENTOS NÃO É O MAIS 
IMPORTANTE DA EXORTAÇÃO…
Não, mas isto é como acontece com 
outro tema qualquer. Cada Igreja é 
tão distinta! Por exemplo, a Igreja de 
Portugal é tão diferente da do Brasil… 
Lá não existe o problema do divórcio 
como aqui, porque uns 40% são mães 
solteiras, famílias monoparentais. 
Então, como não estão casadas, podem 
confessar-se e comungar como uma 
pessoa casada. Como me disse um 
amigo casado: “acontece que, se te 
casas, começas a pecar e não podes 

mais confessar-te se fores divorciado!” 
(risos). (…) A Igreja não nasceu 
com uma lei geral, com um Direito 
Canónico, ele fez-se depois. E há 
Igrejas que permaneceram no Oriente, 
que fizeram o seu caminho. Há Igrejas 
no Oriente que, por exemplo, aceitam 
o princípio da misericórdia, onde 
podes casar com uma mulher pela 
segunda vez se falhares da primeira. 
Ou seja, há modalidades distintas 
e é perigoso criar uma lei abstracta 
para o mundo inteiro e ficar tranquilo 
só porque alguma coisa está escrita 
no papel. Cada Igreja, com os seus 
pastores, tem de ver sempre um passo 
à frente, também no acompanhamento 
dos pecadores. O discernimento é mais 
amplo, não são apenas as questões 
afectivas, sexuais ou sobre divórcio. 
Esses são alguns dos problemas, mas 
há problemas muito maiores noutras 
Igrejas. O discernimento tem de ser 
aberto e acompanhar verdadeiramente 
toda a gente. 

FALA-SE NA CRISE DE VOCAÇÕES COMO SE FOSSE 
EXCLUSIVA DA VIDA SACERDOTAL, MAS VEMOS 
OS MATRIMÓNIOS TAMBÉM A DIMINUIR. PODEMOS 
FALAR DE UMA CRISE DE COMPROMISSOS?
Ou de outros modos de compromisso. 
Hoje em dia diz-se que os jovens são 

multitasking, que fazem muitas 
coisas de uma vez e não querem 
comprometer-se com uma só. Mas 
tenho a sensação de que não é só 
falta de compromisso, o mundo 
muda tão rápido que não é fácil 
fazer um compromisso de uma 
vez e para sempre que depois se 
vai a ver e não é real. Na época do 
meu avô aceitava-se a infidelidade 
e mantinha-se a família e o 
compromisso para toda a vida, mas 
vazio de conteúdo. O compromisso 
para sempre precisa de ser renovado 
a cada dia. (…) No Evangelho, o 
Senhor chama muitas vezes os 
Apóstolos, renova-os e até ao fim não 
diz a Pedro: “bom, tu já afirmaste 
que sim, agora continua”. Põe tudo 
em questão e pergunta: “Pedro, és 
meu amigo, amas-Me mais do que 
aos outros?”. E a tradição diz que, 
mesmo quando estava a fugir de 
Roma, Cristo apareceu-lhe de novo. 
Por outras palavras, acho que o 
ênfase deve ser colocado no dia-a- 
-dia, na renovação dos compromissos 
e na busca pelo caminho.

DISSE EM ENTREVISTA À RELIGIÓN DIGITAL QUE 
VIVEMOS UM “KAIRÓS” NA ERA DE FRANCISCO. O 
QUE HÁ DE DIFERENTE NESTE TEMPO?
Kairós significa um tempo justo, é o 
tempo distinto de Chronos. Chronos 
é o tempo que devora o seu filho, 
o tempo passa, as coisas voam… 
Kairós, em contraste, é o tempo 
que dilata o coração, e o coração 
quando se dilata vive de uma forma 
distinta do tempo cronológico. Para 
mim estes cinco anos de Francisco 
é como se fossem cinco mil! São 
oitenta anos de vida dele que agora 
florescem, estamos a presenciar um 
tempo distinto, não se pode medir 
em dias como os de um governo… 
Por exemplo, a Igreja de Francisco, 
pobre para os pobres, é um conceito 
que os bispos do Concílio Vaticano 
II quiseram que desse frutos. Agora 
voltaram a colocar-se os pobres no 
centro do Evangelho. Há coisas de 
Francisco que são consequências 
de cinquenta anos e do nome, de 
S. Francisco. Acho que quando um 
Papa é eleito, escolhe o nome e o 
ponto de onde arranca, é quase como 
se mostrasse para onde quer ir. E 
aqui vemos coisas de um tempo de 
graça porque há coisas que estão 
a ter uma densidade diferente, 
que estão a ser vividas mais 
intensamente do que num tempo que 
é medido em dias ou meses. É um 
tempo de graça.

é perigoso criar uma 
lei abstracta para o 
mundo inteiro e ficar 
tranquilo só porque 
alguma coisa está 
escrita no papel

VEJA O VÍDEO DA ENTREVISTA NA ÍNTEGRA EM 
www.facebook.com/diocese.braga
www.arquidiocese-braga.pt
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V 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 “CONSUMISMO” e de lá 
retiramos umas BOTAS DO CAMPO.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Cantai ao Senhor um cântico novo, Az. Oliveira, NRMS 48.
— apres. dons: Tomai, Senhor, e recebei, J. Santos, NRMS 70.
— Comunhão: Eu sou a videira, S. Marques, NRMS 57.
— Final: Rainha dos céus, alegrai-vos, F. Silva, NRMS 17.

Eucologia
— Orações presidenciais: Orações próprias do V Domingo da Páscoa (Missal 
Romano, p. 356).
— prefácio e oração eucarística:  Oração Eucarística IV com prefácio próprio 
(Missal Romano, pp. 1169-1173).
— Bênção solene: Tempo Pascal (Missal Romano, p. 558).

Viver na Esperança
Toda a vida no campo é experiência de unidade e comunhão. Nada 
acontece por acaso e tudo tem a sua hora, as suas causas e as suas 
consequências. Irei meditar com a experiência: irei ao campo, ao jardim ou 
ao quintal e cortarei um ramo não essencial à sobrevivência da planta. Ao 
longo da semana, limpá-lo-ei das folhas mais secas e, no final, perceberei o 
que acontece aos frutos, às folhas e aos ramos que se separam do tronco e 
que não têm raiz.

“SE ALGUÉM PERMANECE EM MIM E EU 
NELE, ESSE DÁ MUITO FRUTO.”

LITURGIA da palavra

LEITURA I Actos 9, 26-31
Leitura dos Actos dos Apóstolos 
Naqueles dias, Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos discípulos. Mas todos 
o temiam, por não acreditarem que fosse discípulo. Então, Barnabé tomou-o consigo, 
levou-o aos Apóstolos e contou-lhes como Saulo, no caminho, tinha visto o Senhor, que lhe 
tinha falado, e como em Damasco tinha pregado com firmeza em nome de Jesus. A partir 
desse dia, Saulo ficou com eles em Jerusalém e falava com firmeza no nome do Senhor. 
Conversava e discutia também com os helenistas, mas estes procuravam dar-lhe a morte. 
Ao saberem disto, os irmãos levaram-no para Cesareia e fizeram-no seguir para Tarso. 
Entretanto, a Igreja gozava de paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e 
vivendo no temor do Senhor e ia crescendo com a assistência do Espírito Santo. 

salmo responsorial Salmo 21 (22)
Refrão: Eu Vos louvo, Senhor, na assembleia dos justos.

LEITURA II 1 Jo 3, 18-24
Leitura da Primeira Epístola de São João  
Meus filhos, não amemos com palavras e com a língua, mas com obras e em verdade. Deste 
modo saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante de Deus; 
porque, se o nosso coração nos acusar, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas 
as coisas. Caríssimos, se o coração não nos acusa, tenhamos confiança diante de Deus e 
receberemos d’Ele tudo o que Lhe pedirmos, porque cumprimos os seus mandamentos e 
fazemos o que Lhe é agradável. É este o seu mandamento: acreditar no nome de seu Filho, 
Jesus Cristo, e amar-nos uns aos outros, como Ele nos mandou. Quem observa os seus 
mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E sabemos que permanece em nós pelo 
Espírito que nos concedeu. 

EVANGELHO Jo 15, 1-8   
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: “Eu sou a verdadeira vide e meu Pai é o 
agricultor. Ele corta todo o ramo que está em Mim e não dá fruto e limpa todo aquele que 
dá fruto, para que dê ainda mais fruto. Vós já estais limpos, por causa da palavra que vos 
anunciei. Permanecei em Mim e Eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto 
por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em 
Mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em Mim e Eu nele, esse dá 
muito fruto, porque sem Mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em Mim, será 
lançado fora, como o ramo, e secará. Esses ramos, apanham-nos, lançam-nos ao fogo e eles 
ardem. Se permanecerdes em Mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o 
que quiserdes e ser-vos-á concedido. A glória de meu Pai é que deis muito fruto. Então vos 
tornareis meus discípulos”. 

itinerário ATITUDE: Caminhar.
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elementos celebrativos a destacar
DESPERTAR A ESPERANÇA
[Introdução ao espírito celebrativo]
Em Cristo, que se apresenta como a “verdadeira videira”, 
os discípulos bebem e nascem com a sua missão de 
evangelizar. A ligação à verdadeira videira torna o 
testemunho verdadeiro. Despertemos a nossa ligação a 
Cristo, para sentirmos a nossa vida a tornar-se fecunda.

ENRAIZAR A ESPERANÇA
[Dinâmica própria do Tempo Litúrgico]

1. Introdução à Liturgia da Palavra
[Admonição] Os novos ritmos sociais fizeram do dinheiro 
o principal critério da evolução humana. Mais do que 
olhar para as agências bancárias, o Evangelho de hoje 
desafia-nos a olhar para os campos agrícolas. Que 
estas botas do campo nos ajudem a contemplar as suas 
videiras, a partir das quais aprendemos a arte da autêntica 
matemática divina: o que rende mais não é o somar, mas 
o dividir. E a haver consumismo, que seja o da Palavra de 
Deus, da qual brota a vida em abundância!

2. Proclamação da Palavra
[Primeira Leitura] O texto, no seu género literário, exige 
especial atenção. Trata-se de um “relato” que terá de ser 
lido com voz bem clara e intensa. Deverá ficar bem clara e 
distinta a circunstância do acontecimento (primeira frase) 
e o resto do texto. 
[Segunda Leitura] Trata-se de um texto joanino, escrito de 
forma bem lógica com ideias que se articulam umas com 
as outras. Sugerimos que se enfatize a primeira frase e 
quando se referem ao mandamento de Jesus: “acreditar 
no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e amar-nos uns aos 
outros, como Ele nos mandou”.

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

. É no diálogo e na partilha com os irmãos que a nossa fé 
nasce, cresce e amadurece e é na comunidade, unida por 
laços de amor e de fraternidade, que a nossa vocação se 
realiza plenamente. A comunidade, contudo, é constituída 
por pessoas, vivendo numa situação de fragilidade e de 
debilidade…
. 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 vida de uma árvore vê-se pelos 
frutos…
. Temos consciência de que é em Cristo que podemos 
encontrar uma proposta de vida autêntica? Ele é, 
para nós, a verdadeira “árvore da vida”? Ou será 
que preferimos trilhar caminhos de autossuficiência e 
colocamos a nossa confiança e a nossa esperança noutras 
“árvores”?

Cantai ao Senhor um cântico novo,
porque o Senhor fez maravilhas:
aos olhos das nações revelou a sua justiça. Aleluia.
Salmo 97, 1-2

A liturgia convida a cantar as maravilhas que Deus continua a realizar na nossa 
vida pessoal e comunitária. Não se pode deixar calar, nem sequer esmorecer, a 
força do primeiro “Aleluia”. É preciso “permanecer”: permanecer, para dar fruto 
e crescer na identificação com Jesus Cristo; permanecer, para ser confirmado 
na identidade e missão; permanecer, para viver como discípulo missionário de 
Jesus Cristo; permanecer, para caminhar com fé em direcção à meta pascal. 
Aleluia.

“Se alguém permanece em Mim e Eu nele, esse dá muito fruto”
Assumida a presença e a experiência do Ressuscitado, tanto a nível pessoal como 
comunitário, o Quinto Domingo de Páscoa (Ano B) oferece uma comparação 
agrícola que convida a descobrir a importância da comunhão íntima com o 
Ressuscitado que dá capacidade para frutificar em abundância: “Se alguém 
permanece em Mim e Eu nele, esse dá muito fruto”.
A parábola da videira e dos ramos é um acertado recurso literário para pôr em 
relevo a união entre Cristo e o cristão. “O que significa permanecer em Cristo? 
Para João, «permanecer» (…) indica um acontecimento dinâmico na medida 
em que designa a maturidade da relação de fé e de amor do crente com o seu 
Senhor. (…) O amor não é uma experiência de m momento, mas torna-se 
relação, história, quando nele se permanece” (Luciano Manicardi). Para nós, 
significa acolher cordialmente as suas palavras, reconhecer a sua presença, 
privilegiar a oração, permitir que Jesus Cristo tenha a última palavra em todas 
as nossas decisões, deixar que a seiva do amor e da paz inunde todo o nosso ser.
Outro aspecto interessante da parábola é a importância da poda, cortar os ramos 
que não dão fruto e limpar os que dão para que possam dar ainda mais. Estar 
unidos a Jesus Cristo com capacidade para dar fruto implica um exercício de 
discernimento sobre os pensamentos, sentimentos, emoções, opções, decisões, 
sobre tudo o que envolve a vida. A poda não danifica nem mutila, antes cria 
condições para produzir mais e melhores frutos.
A eucaristia reforça a nossa fé pessoal e comunitária para permanecer cada vez 
mais unidos a Jesus Cristo e para que as nossas comunidades (paroquiais) sejam 
frutíferas, vinhas de amor e verdade, de liberdade e justiça, de perdão e de paz. 
E todos encontrem nelas sementes e frutos de esperança.

“Botas do agricultor”
Deus Pai é o agricultor que plantou neste mundo a videira (Jesus Cristo) que 
tem a frescura e o vigor para transmitir a seiva do amor (Espírito Santo) a todos 
quanto se assumem como discípulos missionários. O desafio a calçar as “botas 
do agricultor” há-de despertar cada um de nós para a urgência em deixar podar 
os ramos (da nossa vida) para que o fruto seja sempre de qualidade excelente.

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

21.04.2018
APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
"TRANSPARÊNCIAS"
21h15 / Igreja de S. José (Fafe)

ENCONTRO ARCIPRESTAL  
DOS MOVIMENTOS JUVENIS
21h00 / Centro Pastoral de Vila 
Nova de Famalicão

10% *
Desconto

     Livraria Diário do Minho

€

PVPNos seus momentos de maior sofrimento, no campo 
de concentração, o jovem psicoterapeuta Viktor E. 
Frankl entregava-se à memória da sua mulher grávida 
e também condenada a Auschwitz. Conversava com ela, 
evocava a sua imagem, e assim se mantinha vivo. Quando 
finalmente foi libertado, no fim da guerra, a mulher estava 
morta, mas Viktor acalentara outro sonho que viria a 
realizar-se: projectava-se no futuro, via-se a falar perante 
um público imaginário e a explicar o seu método para 
enfrentar o maior dos horrores. Até morrer, aos 92 anos, 
divulgou por todo o mundo o método desenvolvido no 
campo de concentração: a Logoterapia. 

* Na entrega deste cupão. Campanha válida de 19 a 26 de Abril de 2018.

viktor e. 
Frankl
o homem em 
busca de um 
sentido

12,90

O programa Ser Igreja entrevista, esta semana, 
José Rodrigues, Director Artístico do Festival do 
Órgão.

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

22.04.2018
ORDENAÇÕES DIACONAIS
15h00 / Basílica do Sameiro  

A Universidade Católica de Braga e 
o Mestrado em Gerontologia Social 
Aplicada estão a organizar uma aula 
aberta sobre o papel da Igreja Católica 
e das suas instituições no acolhimento 
aos mais idosos.
A iniciativa tem lugar no Auditório 
Isidro Alves do Campus Camões – na 
Rua de Camões –, em Braga, entre as 
14h30 e 17 horas do dia 27 de Abril (na 
próxima Sexta).
A aula aberta terá como professores 
vários docentes do mestrado da 
Universidade Católica, assim como 

o director da Segurança Social de Braga 
e três representantes de experiências de 
acolhimento aos mais idosos por 
instituições da Igreja Católica em Braga.
O mestrado em Gerontologia Social 
Aplicada é coordenado pelo professor e 
psicólogo António M. Fonseca. A 15 de 
Março deste ano, num artigo de opinião 
que escreveu para este suplemento, o 
psicólogo falou da qualidade de vida na 
fase mais avançada do envelhecimento.
A aula é de acesso livre. A organização 
concede certificados de presença a 
quem os solicitar.

Papel da Igreja no acolhimento aos idosos é tema  
de aula aberta na Universidade Católica de Braga

24.04.2018
CONFERÊNCIA: VARIAÇÕES 
TEOLÓGICAS SOBRE A SEMANA 
SANTA
21h15 / Espaço Vita  

A Faculdade de Filosofia e Ciências 
Sociais (Universidade Católica 
Portuguesa), em Braga, somou uma 
nova especialização aos Mestrados 
em Filosofia: Estética e Teoria das 
Artes. Esta oferta vem juntar-se às 
já existentes, Filosofia da Religião 
e Ética e Filosofia Política, que 
apresentam também algumas 
novidades.
“Esta nova especialização vem 
enriquecer e aumentar a oferta 
formativa da Faculdade de Filosofia 

e Ciências Sociais, e sobretudo, 
vem responder a uma área do 
conhecimento filosófico e da 
experiência humana cada vez 
mais determinante na cultura, na 
sociedade e na vida de cada ser 
humano, ou seja, a área dos valores 
estéticos, da experiência da beleza, 
do lugar e da função da arte, da 
formação do gosto, da educação 
estética”, explicou ao DACS o 
professor Carlos Morais, responsável 
pela coordenação do mestrado.

Mestrados em Filosofia da ucp têm nova estrutura e especialização


