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Breves

Papa confia redacção das 
meditações de Via-Sacra da 
Sexta-feira Santa a presos de 
Pádua
O Papa confiou a redacção das meditações de Via-
-Sacra da Sexta-feira Santa deste ano a um grupo 
de presos da cidade de Pádua, na Itália, anunciou 
hoje o Vaticano. A celebração é tradicionalmente 
realizada no Coliseu de Roma.
Francisco, num texto publicado no jornal ‘Il Matti-
no di Padova’, saúda os que, neste período de epi-
demia de covid-19, passarem pela morte de fami-
liares e amigos, os idosos, os doentes e os deten-
tos, impossibilitados “de receber uma simples visi-
ta de conforto”.
Em 2019, o Papa confiou a uma religiosa italiana, 
Eugenia Bonetti – conhecida pelo seu compro-
misso na luta contra a o tráfico de pessoas – a re-
dação das meditações da Via-Sacra do Coliseu.
O Papa pede, todos os anos, a um autor diferente, 
a redacção dos textos de reflexão apresentados 
nas estações da Via Sacra de Sexta-feira Santa.

Cáritas suspendeu 
peditório público nacional
A Cáritas Portuguesa anunciou na noite de terça-
-feira a decisão de suspender o seu peditório público 
nacional, iniciativa anual que iria levar quatro mil vo-
luntários às ruas, vários espaços comerciais, escolas 
e comunidades paroquiais nos próximos dias.
“Depois de equacionadas todas as circunstâncias, a 
Cáritas Portuguesa dá indicação de que se suspenda 
o Peditório Público Nacional”, indica a instituição em 
comunicado.
A organização católica sublinha que “as várias 
Cáritas Diocesanas e os muitos voluntários en-
volvidos manifestaram a sua preocupação face à 
propagação do vírus” causador de covid-19.
“A Cáritas Portuguesa procura desta forma dar 
uma resposta que se enquadra nos apelos que 
têm vindo a ser feitos pelas autoridades nacio-
nais e locais, de adoptar comportamentos de pre-
venção sempre que a realidade local a isso obri-
gar, não querendo, assim, expôr os seus voluntá-
rios nem aqueles com quem contactam a possí-
veis situais de risco ou de contágio”, acrescenta a 
nota de imprensa.

opinião

Mundo meu

Carla rodrigues
advogada

Q uarentena. Esco-
las encerradas. Aulas 
suspensas. Viagens 
canceladas. Encon-

tros adiados. Cidades tranca-
das. Fronteiras fechadas. Pes-
soas assustadas, com a doen-
ça, com a morte, com a vida 
das pessoas que amam. Este é 
o cenário actual e preocupan-
te no nosso planeta, e que pa-
rece piorar de dia para dia. As 
pessoas estão em pânico, ali-
mentado diariamente pelos 
órgãos de comunicação so-
cial e pelas redes sociais, não 
se tocam, não se beijam, de-
sinfectam-se a cada passo, es-
gotam as máscaras e o álcool, 
entopem as urgências dos 
hospitais. Bloqueia-se a eco-
nomia mundial. Num jejum 
imposto de abraços, beijos e 
toques de pele, vivemos com 
medo, ou pior, o medo qua-
se que nos impede de viver. 
E é em momentos em que 
os nossos hábitos e as nossas 
certezas são postos em causa 
que, cumprindo as recomen-
dações, devemos accionar o 
botão SOS do bom senso. O 

bom senso é uma pitada es-
sencial no tempero da vida e 
na gestão de uma crise. Nas 
relações amorosas, nas rela-
ções familiares, nas relações 
de amizade, nas relações pro-
fissionais, nas relações de vi-
zinhança, nas relações sociais, 
na saúde e na doença, o bom 
senso pode não curar mas 
nunca fez mal a ninguém. E 
se o praticarmos mais amiúde 
quiçá se pegue por contágio. 

Se lhe perguntasse pelos 
maiores luxos do século XXI, o 
que respondia? Depois de des-
pistarmos respostas como um 
Bugatti, um Aston Martin ou 
um Ferrari, uma casa ao estilo 
capa de revista com vista para 
o mar, uma viagem pelo mun-
do apenas com data de em-
barque, voltaríamos a colocar 
os pés no chão e, se calhar, a 
resposta alterar-se-ia. Arrisca-
ria no luxo de viver feliz e com 
saúde (física e mental)! Encon-
trar a felicidade nas pequenas 
coisas. Partilhar momentos 
com as nossas pessoas. Luxo 
é estarmos rodeados de pes-
soas de bem e que nos fazem 
bem. Pessoas a quem recorre-
mos para contar uma novida-
de, para partilhar um segredo 
nosso. Pessoas que nos fazem 
rir até doer a barriga. Pessoas 
de quem gostamos, pessoas a 
quem amamos. Pessoas que 
são o colo onde choramos e o 
abraço onde sorrimos. Pessoas 
luz, leves e incríveis na sua ge-
nuinidade. Pessoas que ligam 
o descomplicómetro. Pessoas 
que não desistem de nós. Pes-
soas que estão na origem de 
pandemias de coisas boas.

Comecei a ver, recente-
mente, uma série no HBO, 
“My Brilliant Friend” (“Uma 
Amiga Genial”). Baseada nos 
livros de Elena Ferrante, narra 
a história de Lenù e Lila, duas 
crianças que vivem num bair-
ro pobre, nos arredores de Ná-
poles, Itália, nos anos 50. Lenù 
é estudiosa e reservada, en-
quanto Lila é uma criança so-
bredotada e ousada. No 1º ano 
do ensino básico as duas me-
ninas, muito diferentes en-
tre si, tornam-se inseparáveis. 
“Uma amiga genial” retrata a 
vida, no pós segunda guerra 
mundial, num bairro pobre 
onde as mulheres não são ti-
das nem achadas na tomada 
de decisões familiares, e onde 
estas crianças, ambiciosas, so-
nham para além do bairro, pa-
ra além daquelas paredes, pa-
ra além da pobreza. Estudam 
juntas, brincam juntas e fazem 
planos para o futuro, moti-
vando-se uma à outra. Desco-
brem em crianças o luxo que é 
terem-se uma à outra.

Uma pandemia caracteri-
za-se pela verificação de vá-
rios factores, entre eles o fac-
tor geográfico, ou seja, quan-
do todas as pessoas do mundo 
correm riscos. E, aproveitando 
o termo tão falado nos últimos 
tempos, como seria se no con-
tágio do conceito fossemos ca-
pazes de, numa melhor gestão 
do bom senso, colocar o egoís-
mo de quarentena? E facilitás-
semos a propagação, numa es-
pécie de pandemia, do vírus 
mais poderoso e incontrolá-
vel que faz o mundo girar: o 
amor?
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COVID-19

Corpo Nacional de Escutas 
suspende actividades até 
25 de Março
A Junta Central do Corpo Nacional de Escutas 
(CNE) anunciou a suspensão de todas as activi-
dades escutistas promovidas por esta institui-
ção até 25 de Março.
A decisão surge “no contexto do surto de co-
vid-19”, procurando prevenir a difusão da epide-
mia. O CNE aconselha que a medida seja imple-
mentada em todos os níveis das actividades es-
cutistas (Regiões, Núcleos e Agrupamentos).
“Todos os contributos para controlar e con-
finar o surto do covid-19 são importantes e 
o CNE, na sua missão primordial de educar 
para a cidadania ativa, quer fazer parte do 
imenso esforço de toda a sociedade”, refere o 
comunicado.
Com as novas medidas adoptadas, os escuteiros 
esperam também “proporcionar a informação 
adequada, quer em termos de prevenção, quer 
de identificação e de atuação perante eventuais 
casos”. 
A Junta Regional de Braga vai adiar as activida-
des, formações e demais encontros e reuniões 
de carácter regional, pelo menos até ao dia 3 de 
Abril.
A medida foi tomada em consonância com as 
Juntas de Núcleo, o que significa que deve ser 
adoptada por todas as estruturas, agrupamen-
tos e unidades.

Papa francisco

10 DE MARÇO 2020 · Hoje o Senhor 
chama todos nós, pecadores, a dialo-
gar com Ele: "Não tenham medo". "Se 
vossos pecados forem escarlates, se 
tornarão brancos como a neve" (Is 1,18). 
#HomiliaSantaMarta

10 DE MARÇO 2020 · O Senhor não diz 
apenas para fazer obras de caridade, 
rezar e jejuar, mas que tudo isso se-
ja feito sem fingimento, sem falsidade 
nem hipocrisia. #Quaresma

11 DE MARÇO 2020 · Somos chamados 
a redescobrir o que realmente importa, 
do que realmente temos necessidade, 
o que faz viver bem e, ao mesmo tem-
po, o que é secundário, o que na ver-
dade não nos faz falta.

11 DE MARÇO 2020 ·  A vaidade, o espí-
rito mundano é o caminho que o diabo 
oferece para afastar-nos da Cruz de 
Cristo. Peçamos ao Senhor a graça de 
discernir o caminho do Senhor, que é o 
da Cruz, do caminho do mundo, que é 
a vaidade.

Convocatória

Assembleia Geral
Fraternidade Sacertodal das Dioceses 
de Braga e Viana do Castelo

Dando cumprimento ao Artigo 14.º do Es-
tatuto, convoco a Assembleia Geral da Fra-
ternidade Sacerdotal das Dioceses de Braga e 
Viana do Castelo para as 14 horas do dia 06 de 
abril de 2020, no Centro Cultural e Pastoral da 
Arquidiocese de Braga, a qual será subordina-
da à seguinte:

Ordem de Trabalhos
1. Leitura e aprovação da ata da reunião 

anterior.
2. Apresentação, discussão e aprovação do 

Relatório e Contas relativo aos anos anteriores 
(artigo 14.º do Estatuto).

3. Eleição dos Corpos Gerentes para o no-
vo mandato.

4. Informações diversas.
5. Eventuais assuntos a apresentar pela Di-

reção ou pelos presentes.
Nota: Se à hora indicada não estiver pre-

sente a maioria legal dos associados, a Assem-
bleia funcionará 30 minutos mais tarde, com 
qualquer número de membros, tornando-se 
obrigatórias todas as deliberações.

Antes da ordem do dia, proceder-se-á à ce-
lebração solene do ofício de defuntos em su-
frágio dos associados e benfeitores falecidos 
(artigo 6.º do Estatuto).

Braga, 02 de março de 2020

O Presidente da Assembleia Geral,
Cónego Vítor José Novais

comunicado

Alterações ao programa da Semana Santa
A Comissão da Quares-

ma e Solenidades da Sema-
na Santa de Braga reuniu ex-
traordinariamente, com a 
presença do Sr. Arcebispo, D. 
Jorge Ortiga, para deliberar 
sobre o melhor modo de ce-
lebrar a Semana Santa.

Perante as recomendações 
nacionais dadas pela Minis-
tra da Saúde, chegou-se a um 
conjunto de decisões. Outras 
orientações, mais de índole 
pastoral, serão publicadas es-
ta quinta-feira.

No que concerne à Sema-
na Santa em Braga:

1. Ficam canceladas as 
procissões e os concertos da 
Quaresma e Semana San-
ta. A realização das expo-

sições fica ao critério dos 
organizadores;

2. Manter-se-á o ambiente 
decorativo nas ruas, assim co-
mo a abertura dos calvários. 
Pede-se aos comerciantes que 
decorem as suas montras com 
motivos alusivos a esta quadra;

3. As celebrações litúrgi-
cas acontecerão dentro da Ca-
tedral, com a toda a dignida-
de e esplendor que as carac-
terizam. Se as condições exi-
girem cuidados especiais, não 
será permitida a participação 
de fiéis, a não ser os necessá-
rios para os serviços litúrgi-
cos. Neste caso, as celebrações 
serão transmitidas via inter-
net e rádio.

Estas orientações dizem 
respeito às celebrações da 
Quaresma e Semana Santa 
em Braga e alargam-se a to-
do o território da Arquidioce-
se de Braga.

Aproveitamos esta circuns-
tância para solicitar e agrade-
cer a máxima compreensão. 
Nunca podemos, nem deve-
mos, cair em alarmismos, mas 
a ninguém é permitido subes-
timar a gravidade da situação. 
A responsabilidade de vencer 
esta epidemia é de todos e de 
cada um.

Rezemos pelos doentes, pe-
los seus familiares, pelos mé-
dicos e por todos profissionais 
de saúde, invocando a protec-
ção de Maria, Saúde dos En-
fermos e Mãe de Misericórdia.
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Basta abrirmos as páginas dos 
Evangelhos para podermos 
contemplar Jesus de Nazaré que, 
movido pelo amor misericordioso e 
pela paixão libertadora, cura e arranca 
tantas pessoas do poder destruidor do 
mal. Deste modo, Jesus torna palpável 
a proximidade misericordiosa de Deus.

É com Aquele de quem somos 
discípulos que queremos aprender 
a ser solícitos para com os doentes 
(cf. v.g. Mt 9,12) e a tomar medidas 
proativas na pastoral da saúde. Tal 
como Jesus, que luta contra as doenças 
de forma original, ao cuidarmos da 
saúde pública, passamos a fazer 
o bem. E, segundo a nossa longa 
tradição, tudo faremos, na medida 
das capacidades e da solidariedade 
possível, segundo a evolução das 
ciências médicas e a prática da 
medicina, quer pela prevenção das 
doenças, quer pela cura dos enfermos 
e, bem assim, apoiar quem deles cuida. 
A qualidade de uma comunidade 
afere-se por este cuidado. 

Sempre rumo à Páscoa
O dom da vida tem um valor inviolável. 
Temos o dever de a proteger, a nossa 
e a dos outros. É pecado grave atentar 
contra ela e, por isso, em momentos de 
epidemia, compete ao cristão sacrificar 
tudo para a defender. A festa da 
Páscoa, vitória da vida sobre a morte, é 
oportunidade para interiorizarmos os 
compromissos que daqui advêm.

1. Conhecedores da situação atual 
e interessados na contenção 
do coronavírus, cabe-nos lutar 
arduamente contra todas as fontes 
possíveis de contágio. Não obstante as 
contingências, que não nos dispensam 
de viver a Quaresma, preparamo-nos 
para a celebração da Páscoa. É a nossa 
festa maior: «o centro de todo o ano 
litúrgico» (MR, p.1382). Jesus pediu 
que a celebrássemos em Sua memória. 
Aliás, «a Igreja sempre entendeu que 
esta ordem lhe dizia respeito e, por 
isso, foi estabelecendo normas para a 
celebração da santíssima Eucaristia, no 

que se refere às disposições da alma, 
aos lugares, aos ritos e aos textos» 
(IGMR, 1). 

Orientações da OMS e DGS
2. Porque o bispo da Diocese tem, 
entre outros serviços, a moderação 
da vida litúrgica e a promoção 
da atividade apostólica nas suas 
comunidades, peço a todos e, 
nomeadamente, aos responsáveis 
destas – padres, religiosos e leigos 
– que observem, seriamente e 
com solicitude ética, as indicações 
aqui assinaladas, bem como outras 
amplamente divulgadas, quer pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS), 
quer pela Direção-Geral da Saúde 
(DGS). A evolução da situação poderá 
determinar medidas excecionais. Se 
necessárias, disponhamo-nos a adotá-
-las, de forma a evitar o contágio nas 
reuniões do povo de Deus, inclusive 
nas assembleias litúrgicas. 

Atenção aos idosos e crianças
3. Os grupos de maior risco – crianças 
e idosos – merecem uma atenção 
redobrada. Neste sentido, peço que se 
observem todas as recomendações 
do Ministério da Saúde relativas aos 
Centros de Dia e Lares de Idosos. As 
visitas devem ser evitadas, ou mesmo 
restritas, assim como um cuidado 
atento aos processos de higienização 
pessoal e desinfeção dos espaços. 
Ao mesmo tempo, acompanhe-se de 
perto as recomendações e decisões 
do Estado relativas às escolas e 
colégios. Sobretudo nas áreas mais 
afetadas, e nas quais se determina o 
encerramento dos estabelecimentos 
de ensino, é obrigatória a suspensão da 
catequese e atividades dos grupos de 
jovens.

Algumas orientações pastorais
4. A fim de concretizar esta luta contra 
a propagação do coronavírus, no que 
diz respeito mais diretamente à vida 
litúrgica, peço:
a) Apliquem-se as indicações já 
fornecidas pela Conferência Episcopal 
Portuguesa (02.03.2020): “Como 

em situações semelhantes (…) 
recomendamos algumas medidas 
de prudência nas celebrações 
e espaços litúrgicos, como, por 
exemplo, a comunhão na mão, a 
comunhão por intinção dos sacerdotes 
concelebrantes, a omissão do gesto da 
paz e o não uso da água nas pias de 
água benta”;
b) Durante as celebrações do Tríduo 
Pascal, procure-se evitar todo o 
tipo de contacto que possa servir de 
transmissão: a veneração da cruz na 
celebração da Paixão do Senhor, por 
exemplo, far-se-á com a inclinação 
profunda, ou com a genuflexão. 
Além disso, tal momento pode ser 
acompanhado com cânticos ou com a 
leitura de textos apropriados.
c) Na Vigília Pascal e no Domingo de 
Páscoa, não deve apresentar-se, como 
é costume, a cruz com o Ressuscitado, 
para o beijo ou saudação com o toque 
da mão. 
d) No Domingo de Páscoa, na 
segunda-feira de Páscoa ou no 
Domingo de Pascoela, o “Compasso” 
ou “Visita Pascal”, mesmo tendo 
presente a enraizada tradição das 
comunidades da nossa região, não se 
irá realizar.
Cada família, no aconchego do seu 
lar, deve encontrar modos festivos de 
celebrar este dia especial. A família, 
como “Igreja doméstica”, saberá viver 
este momento como verdadeiro 
encontro com o Ressuscitado. A 
Páscoa, sem desconsiderar a vertente 
comunitária, teve sempre um cunho 
familiar inconfundível. Pedimos, 
por isso, aos párocos que preparem 
subsídios pastorais que ajudem as 
famílias a viverem a Páscoa nesta 
situação excecional.
e) No momento presente, não nos 
parece conveniente pensar na 
suspensão das eucaristias dominicais. 
Sendo necessário, não deixaremos de 
o fazer. Em última circunstância, pode 
recorrer-se às novas tecnologias, tal 
como acompanhar a eucaristia através 
da televisão, internet ou da rádio.
f) Aos párocos solicitamos e 
aconselhamos que, com o Conselho 

Lutar de forma original 
contra o coronavírus

Nota pastoral

Pastoral, decidam se as habituais 
confissões em tempo quaresmal 
não deverão acontecer antes em 
tempo posterior, após este surto 
epidémico ser superado. Ciente que 
“a confissão individual e íntegra e a 
absolvição constituem o único modo 
ordinário pelo qual o fiel, consciente 
de pecado grave, se reconcilia com 
Deus e com a Igreja” (CDC, can. 960), 
não posso deixar de exercer também 
aqui a minha missão de Pastor no 
exercício daquelas funções que 
me são atribuídas pelo Código de 
Direito Canónico (can. 961, §2), em 
particular, naquela competência de 
avaliar a “necessidade grave” que 
justifique a absolvição geral sem 
confissão individual dos pecados, 
sem prejuízo de quanto se refere 
na Instrução Pastoral, o Ministério 
da Reconciliação, da Conferência 
Episcopal de 2001.

Aqueles sacerdotes que optarem 
por este modo de celebração, 
conforme as recomendações do 
Ritual, sintam-se comprometidos 
em esclarecer os fiéis acerca de 
alguns requisitos essenciais para 
a celebração do sacramento nesta 
fórmula C, particularmente, que 
os penitentes se “arrependam dos 
pecados cometidos” e façam o 
“propósito de não mais pecar”, que se 
proponham “reparar os escândalos” 
e danos que, porventura, tiverem 
causado e confessem, “em devido 
tempo, cada um dos pecados 
graves que não podem confessar 
agora” (Cf. Ritual da Celebração 
da Penitência, 60). Reafirmamos 
que há o dever da confissão, por 
ocasião da Páscoa, e que esta 
confissão deve ser individual, a não 
ser que circunstâncias excecionais 
justifiquem o recurso às chamadas 
“absolvições coletivas”, tendo sempre 
presente as recomendações da DGS.
 
Encontramo-nos numa situação 
extraordinária e, nesse sentido, 
tenho a missão de providenciar 
que tanto os presbíteros como os 
fiéis procedam corretamente para 
evitar qualquer hipótese de contágio 
(Cf. Nota pastoral O Sacramento 
da Reconciliação na Vida da Igreja 
(2008). Neste sentido, aconselhamos 
os sacerdotes a evitarem as 
confissões, enquanto esta situação 
de epidemia se mantiver, elucidando 
os fiéis sobre a excecionalidade deste 
tempo e as medidas adotadas.

Tudo o que escrevemos neste 
momento está sujeito a ser 
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ajustado em função da evolução 
da propagação do coronavírus. 
Sem alarmes infundados, mas com 
esforço redobrado, tudo faremos 
para que se reduza o impacto 
deste problema de saúde pública. 
Estamos persuadidos de que, com 
estas e outras eventuais medidas, 
o conseguiremos mais facilmente. 
Apelo à sensibilidade e sentido de 
corresponsabilidade, juntando o 
esforço pessoal e comunitário ao 
trabalho das instituições públicas e 
eclesiais, ou outras.

A todo este empenho juntemos 
a oração. Rezemos ao Senhor, 
que, por mediação da Sua e nossa 
Mãe, se compadeceu de todos 
os frágeis e doentes, para que dê 
alívio e cure todos os infetados, 
anime os que deles cuidam, ajude 
os investigadores a encontrar os 
meios de cura, e a todos nos dê 
saúde e sensibilidade para o cuidado 
compassivo dos enfermos e para 
evitar que a doença se espalhe. 

Oração
Senhor Jesus, Salvador do mundo, 
esperança que não conhece a 
desilusão, 
tem piedade de nós e livra-nos do 
mal! 
A Ti imploramos a vitória 
sobre o flagelo deste vírus que se 
está a difundir, 
a cura dos doentes, 
a proteção dos que estão sãos, 
o auxílio para quem presta cuidados 
de saúde.
Mostra-nos o Teu Rosto de 
Misericórdia 
e salva-nos com o Teu grande amor. 
Tudo isto te pedimos por intercessão 
de Maria, 
Tua e nossa Mãe, que fielmente nos 
acompanha! 
Tu que vives e reinas pelos séculos 
dos séculos. Amen!

(† Bruno Forte)

Braga, 12 de março de 2020
† Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz

Quando espirrar ou tossir
tape o nariz e a boca com

o braço ou com lenço
de papel que deverá ser
colocado imediatamente

no lixo

Lave frequentemente as 
mãos com água e sabão
ou use soluções à base 

de álcool

O que é o COVID-19?
O novo coronavírus, designado 
SARS-CoV-2 e que causa a doença 
COVID-19, foi identificado pela 
primeira vez em Dezembro de 2019 
na China, na cidade de Wuhan. 
Este novo agente nunca tinha 
sido identificado antes em seres 
humanos. 
Os coronavírus são uma família de 
vírus conhecidos por causar doença 
no ser humano. A infecção pode ser 
semelhante a uma gripe comum ou 
apresentar-se como uma doença 
mais grave, como pneumonia.

Como se transmite?
A COVID-19 transmite-se por 
contacto próximo com pessoas 
infectadas pelo vírus, ou superfícies e 
objetos contaminados.
Esta doença transmite-se através 
de gotículas libertadas pelo nariz 
ou boca quando tossimos ou 
espirramos, que podem atingir 
directamente a boca, nariz e olhos de 
quem estiver próximo.
As gotículas podem depositar-se nos 
objectos ou superfícies que rodeiam 
a pessoa infetada. Por sua vez, outras 
pessoas podem infectar-se ao tocar 
nestes objectos ou superfícies e 
depois tocar nos olhos, nariz ou boca 
com as mãos.

Quais são os sinais e sintomas?
As pessoas infectadas podem 
apresentar sinais e sintomas de 
infecção respiratória aguda como 
febre, tosse e dificuldade respiratória.

Perguntas e Respostas 
Em casos mais graves pode levar a 
pneumonia grave com insuficiência 
respiratória aguda, falência renal e de 
outros órgãos e eventual morte.

Como me posso proteger?
Nas áreas afectadas, a Organização 
Mundial da Saúde recomenda 
medidas de higiene e etiqueta 
respiratória para reduzir a exposição 
e transmissão da doença:
- Adoptar medidas de etiqueta 
respiratória: tapar o nariz e boca 
quando espirrar ou tossir (com lenço 
de papel ou com o cotovelo, nunca 
com as mãos; deitar sempre o lenço 
de papel no lixo);
- Lavar as mãos frequentemente. 
Deve lavá-las sempre que se assoar, 
espirrar, tossir ou após contacto 
directo com pessoas doentes;
- Evitar contacto próximo com 
pessoas com infecção respiratória.

Preciso de usar máscara facial?
Não está indicado o uso de máscara 
para protecção individual, excepto 
nas seguintes situações:
- Pessoas com sintomas de infecção 
respiratória (tosse ou espirro); 
- Suspeitos de infecção por 
COVID-19;
- Pessoas que prestem cuidados a 
suspeitos de infecção por COVID-19.
O uso de máscara de protecção 
por pessoas saudáveis não é 
aconselhável, dado que a máscara 
mal colocada e mal retirada não 
funciona. A máscara pode até levar à 
acumulação de vírus.

Existe tratamento?
O tratamento para a infecção por este 
novo coronavírus é dirigido aos sinais 
e sintomas apresentados. 

Os antibióticos são efectivos a 
prevenir ou tratar a infecção?
Não, os antibióticos não são efectivos 
contra vírus, apenas bactérias. A 
COVID-19 é provocado por um vírus 
e, como tal, os antibióticos não devem 
ser usados para a sua prevenção 
ou tratamento. Não terá resultado e 
poderá contribuir para o aumento das 
resistências a antimicrobianos.

O que fazer em caso de suspeita de 
infecção?
Se esteve numa área afectada, ou em 
contacto com algum doente infectado 
pelo novo coronavírus, e se tiver febre 
(temperatura maior que 38ºC), tosse 
e dificuldade em respirar, deve ligar 
para o SNS24 (808 24 24 24). Não vá 
directamente aos serviços de saúde 
e siga as orientações que lhe forem 
dadas durante a chamada.

Siga atentamente as recomendações 
da Direção-Geral de Saúde. Se a 
instituição em que trabalha ou 
estuda foi encerrada por precaução, 
não vá de férias nem a festas ou 
locais com muitas pessoas.

Esclareça-se no site da 
Direção-Geral de Saúde: 
dgs.pt/corona-virus.aspx
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LITURGIA da palavra

LEITURA I 1 Sam 16, 1b.6-7.10-13a
Leitura do Primeiro Livro de Samuel 
Naqueles dias, o Senhor disse a 
Samuel: “Enche a âmbula de óleo e 
parte. Vou enviar-te a Jessé de Belém, 
pois escolhi um rei entre os seus 
filhos”. Quando chegou, Samuel viu 
Eliab e pensou consigo: “Certamente 
é este o ungido do Senhor”. Mas 
o Senhor disse a Samuel: “Não te 
impressiones com o seu belo aspecto, 
nem com a sua elevada estatura, pois 
não foi esse que Eu escolhi. Deus não 
vê como o homem; o homem olha às 
aparências, o Senhor vê o coração”. 
Jessé fez passar os sete filhos diante 
de Samuel, mas Samuel declarou-
lhe: “O Senhor não escolheu nenhum 
destes”. E perguntou a Jessé: “Estão 
aqui todos os teus filhos?”. Jessé 
respondeu-lhe: “Falta ainda o mais 
novo, que anda a guardar o rebanho”. 
Samuel ordenou: “Manda-o chamar, 
porque não nos sentaremos à mesa, 
enquanto ele não chegar”. Então Jessé 
mandou-o chamar: era ruivo, de belos 
olhos e agradável presença. O Senhor 
disse a Samuel: “Levanta-te e unge-o, 
porque é este mesmo”. Samuel pegou 
na âmbula do óleo e ungiu-o no meio 
dos irmãos. Daquele dia em diante, o 
Espírito do Senhor apoderou-Se de 
David. 
    
Salmo responsorial
Salmo 22 (23), 1-3a.3b-4.5.6 (R. 1) 
Refrão: O Senhor é meu pastor: nada me 
faltará.

“Sou a luz do mundo”

itinerário

guarda o sábado». Outros observavam: 
“Como pode um pecador fazer tais 
milagres?”. E havia desacordo entre 
eles. Perguntaram então novamente 
ao cego: “Tu que dizes d’Aquele que te 
deu a vista?”. O homem respondeu: “É 
um profeta”. Replicaram-lhe então eles: 
“Tu nasceste inteiramente em pecado e 
pretendes ensinar-nos?”. E expulsaram-
no. Jesus soube que o tinham expulsado 
e, encontrando-o, disse-lhe: “Tu 
acreditas no Filho do homem?”. Ele 
respondeu-Lhe: “Quem é, Senhor, para 
que eu acredite n'Ele?”. Disse-lhe Jesus: 
“Já O viste: é quem está a falar contigo». 
O homem prostrou-se diante de Jesus e 
exclamou: “Eu creio, Senhor”. 

REFLEXÃO
O Quarto Domingo da Quaresma (Ano A) 
está centrado na temática da luz. Através 
de uma catequese, Jesus Cristo mostra-
nos como se pode despertar a fé, erradicar 
as nossas ‘cegueiras’ para descobrir a 
luminosidade e a beleza da relação com 
Deus.

“A luz do mundo”
Estamos no coração da Quaresma. O 
domingo passado, acompanhamos o 
episódio do encontro com a samaritana. 
Hoje, estamos no episódio do encontro 
e da cura do cego de nascença. São 
leituras tão ricas, cheias de detalhes e 
observações fundamentais para iluminar 
a nossa vida.
Somos propensos a valorizar a acção 
curativa de Jesus Cristo: deu a vista ao 
cego. Mas o evangelista põe a tónica na 
transformação espiritual daquele homem: 
“«Tu acreditas no Filho do homem?». […] 
O homem prostrou-se diante de Jesus e 
exclamou: «Eu creio, Senhor»”. Mais do que 

LEITURA II Ef 5, 8-14 
Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Efésios
Irmãos: Outrora vós éreis trevas, mas 
agora sois luz no Senhor. Vivei como 
filhos da luz, porque o fruto da luz 
é a bondade, a justiça e a verdade. 
Procurai sempre o que mais agrada ao 
Senhor. Não tomeis parte nas obras 
das trevas, que nada trazem de bom; 
tratai antes as denunciar abertamente, 
porque o que eles fazem em segredo 
até é vergonhoso dizê-lo. Mas todas 
as coisas que são condenadas são 
postas a descoberto pela luz, e tudo o 
que assim se manifesta torna-se luz. 
É por isso que se diz: “Desperta, tu 
que dormes; levanta-te do meio dos 
mortos e Cristo brilhará sobre ti”.
    
EVANGELHO Jo 9, 1.6-9.13-17.34-38 
(forma breve)
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São João
Naquele tempo, Jesus encontrou no 
seu caminho um cego de nascença. 
Cuspiu em terra, fez com a saliva um 
pouco de lodo e ungiu os olhos do cego. 
Depois disse-lhe: “Vai lavar-te à piscina 
de Siloé”; Siloé quer dizer “Enviado”. 
Ele foi, lavou-se e começou a ver. 
Entretanto, perguntavam os vizinhos e 
os que o viam a mendigar: “Não é este 
o que costumava estar sentado a pedir 
esmola?”. Uns diziam: “É ele”. Outros 
afirmavam: “Não é. É parecido com 
ele”. Mas ele próprio dizia: “Sou eu”. 
Levaram aos fariseus o que tinha sido 
cego. Era sábado esse dia em que Jesus 
fizera lodo e lhe tinha aberto os olhos. 
Por isso, os fariseus perguntaram ao 
homem como tinha recuperado a vista. 
Ele declarou-lhes: “Jesus pôs-me lodo 
nos olhos; depois fui lavar-me e agora 
vejo”. Diziam alguns dos fariseus: “Esse 
homem não vem de Deus, porque não 

ver com os olhos, passou a ver (acreditar) 
com o coração.
Jesus Cristo, não só ilumina os olhos, mas 
também, e principalmente, o coração. 
Além da cura física, realiza outra mais 
importante: a cura espiritual. Qual é a parte 
da tua vida que mais precisa de ser curada 
e iluminada?
Repara que a narração do evangelho 
sugere uma forte sintonia entre o ver e o 
acreditar, uma ligação entre os olhos e o 
coração. Assim se processa a conversão ao 
Evangelho.
Somos convidados a abrir os olhos do 
coração a Jesus Cristo, “a luz do mundo”. 
Para isso, “precisamos de entrar em 
confidência assídua com a Sagrada 
Escritura; caso contrário, o coração fica 
frio e os olhos permanecem fechados, 
atingidos, como somos, por inumeráveis 
formas de cegueira” (Papa Francisco).

A luz da fé
Estar ‘cego’, viver na obscuridade é não 
reconhecer os sinais da presença de 
Deus, a linguagem do amor, é reduzir 
tudo à mera utilidade, é procurar apenas 
as coisas agradáveis, é não ter um olhar 
mais profundo sobre a vida, é omitir-se a 
construir um mundo melhor, é difundir o 
medo, é não ser semeador de esperança.
O baptismo é luz, a luz da fé: “Recebei 
a luz de Cristo. A vós, pais e padrinhos, 
se confia o encargo de velar por esta 
luz, para que os vossos pequeninos, 
iluminados por Cristo, vivam sempre 
como filhos da luz, perseverem na fé e, 
quando o Senhor vier, possam ir ao seu 
encontro com todos os Santos, no reino 
dos céus”.
A maioria de nós já somos baptizados, 
recebemos a luz da fé e fomos educados 
como ‘filhos da luz’. Este compromisso 
dos nossos pais e padrinhos é hoje nossa 
responsabilidade: cuidar e fazer crescer 
essa luz baptismal, a luz da fé. 

IV Domingo Quaresma

Os ponteiros do relógio, na Quaresma, serão uma cruz. 
Neste quarto domingo, o ponteiro está voltado para as 12h, 
surgindo também a expressão “Tempo de Ver”.
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“Sou a luz do mundo”

Temos os olhos abertos e vivemos de 
modo novo ou padecemos de vista 
cansada, de vistas curtas, de miopia ou 
de astigmatismo vital?
A fé torna-nos mais transparentes, 
sem medo das nossas inseguranças 
e fraquezas. A fé devolve-nos o bom 
humor, faz-nos sorrir. Abramos os olhos 
para além do meramente útil, prático e 
eficaz.
O hábito da leitura diária da Bíblia 
pode ser um contributo eficaz para 
dissipar as nossas cegueiras pessoais 
e comunitárias. Este é o tempo de ver, 
o tempo de ter um olhar contemplativo 
sobre o mundo e sobre os outros à luz 
do amor divino.

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

Semear esperança
Acólitos
O trabalho e o serviço são a obra a 
realizar enquanto é dia. A noite é o 

tempo da vigilância e da oração. Vivo o 
meu ministério como uma oportunidade 
que me é oferecida para trabalhar no 
serviço de Deus? Vivo os momentos de 
trevas como ocasiões para me entregar 
à oração e à vigilância no silêncio da 
noite? Deixo-me iluminar pelo Jesus que 
sirvo no altar?

Leitores
A unção baptismal atribui-nos a tríplice 
missão: real, profética e sacerdotal. 
Proclamar a Palavra de Deus na 
assembleia celebrante é uma das formas 
de concretizar essa vocação profética de 
batizado. Como vivo o meu ministério de 
leitor como resposta à minha vocação 
baptismal? Proclamo com o devido 
cuidado a Palavra de Deus, como 
expressão de escuta, de meditação e de 
acolhimento da Palavra na própria vida e 
no íntimo do coração?

Ministros Extraordinários 
da Comunhão
Levar a comunhão aos doentes significa 
também alargar os limites temporais e 

espaciais da celebração da Eucaristia. 
Levar a luz da Eucaristia é transportar 
a verdadeira Luz que, vindo a este 
mundo, ilumina toda a terra. Como faço 
o meu ministério resplandecer da luz da 
Eucaristia?

Celebrar com esperança
Momento celebrativo a destacar
Na saudação inicial, pode usar-se 
o seguinte texto como admonição, 
seguindo-se o acerto da hora do relógio, 
bem como a colocação da expressão 
“Tempo de Ver”:
No espaço da comunhão, quem reza 
chega pouco a pouco à contemplação. 
Ela não é visão de Deus - porque 
quem vê Deus morre, adverte o Antigo 
Testamento (cf. Êx 33,20), de que faz 
eco o discípulo amado ao reafirmar “a 
Deus jamais alguém o viu” - mas é um 
olhar novo sobre tudo e sobre todos.
“Caminhamos pela fé e não pela visão” 
(2Cor 5,7), afirma por seu lado o 
apóstolo Paulo; isto significa que na fé 
Deus não se faz ver a nós, e todavia Ele 

manifesta-se, segundo a promessa 
de Jesus: “Quem me tiver amor será 
amado por meu Pai, e Eu o amarei e 
hei de manifestar-me a ele” (Jo 14,21).
Esta manifestação não ocorre, porém, 
através da visão, nem mediante um 
conhecimento teórico, mas numa 
comunicação interior do poder divino. 
Eis, assim, a autêntica contemplação 
cristã: fixar o olhar no amor de Deus 
até ver, pela graça, toda a realidade 
com os seus olhos. Então Deus brilha 
nos nossos corações para fazer 
resplandecer “o conhecimento da sua 
glória que refulge no rosto de Cristo” 
(2Cor 4,6), e nós participamos do seu 
olhar sobre toda a história e sobre 
todas as criaturas.
O nosso olhar torna-se o dos 
querubins, um olhar contemplativo, 
pleno de amor e de misericórdia 
(Enzo Bianchi).

Sugestão de cânticos
— Entrada: Alegra-te, ó Jerusalém – F. Santos
— Preparação Penitencial: Kyrie eleison – 
M. Carneiro
— Apresentação dos dons: Abre meus olhos – 
J. Rosemüller / J. A. Mourão
— Comunhão: Em Vós, Senhor, está a fonte da vida – Az. 
Oliveira
— Final: Vamos todos guiados pela esperança – F. Silva

Eucologia
Orações presidenciais: Orações próprias do 
IV Domingo da Quaresma (Missal Romano, 
199-200)
Prefácio: Prefácio próprio do IV Domingo da 
Quaresma (Missal Romano, 199-200)
Oração Eucarística: Oração Eucarística III 
(Missal Romano, 529ss)

Viver na esperança
Nesta semana, somos convidados a colocar os 
“óculos da vida” para que a visão turva do egoísmo 
não nos impeça de ver aqueles que se sentem sós e 
que precisam de uma presença de esperança, uma 
palavra de alegria, um sorriso de conforto.

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, João Pedro Quesado) 
Design: Romão Figueiredo · Multimédia: Ana Marques Pinheiro · Contacto: comunicacao@arquidiocese-braga.pt

O livro do diácono Pedro, que foi 
o vencedor da edição de 2019 do 
Prémio Paulus de Edição, propõe uma 
análise sistemática que se inicia com 
um estudo sumário de uma perícope 
fundante e continua com uma reflexão 
acerca da plausibilidade da afirmação 
do sofrimento de Deus e seguindo 
atentamente o pensamento do teólogo 
francês François Varillon.

* Na entrega deste cupão. 
Campanha válida de 12 a 19 de Março de 2020.

o sofrimento 
de deus  

pedro miguel 
mendes de sousa

12,5€

10% 
Desconto

Agenda

DIA NACIONAL CÁRITAS

15
MAR

DIA DO PAI

19
MAR

DIA DE SÃO DIMAS

25
MAR

NOVOS CAPITULARES
A Igreja, caminhando na história e no tempo, vai 
sublinhando alguns aspetos da sua essência e 
propondo-os, para bem do Povo de Deus e do seu agir 
pastoral, como referência e meta a atingir.

Após o Concílio Vaticano II, a colegialidade e a 
sinodalidade entraram nos paradigmas eclesiais e 
determinam hoje o modo como a Igreja se situa perante 
um mundo exigente e complexo.

Sabemos que a sinodalidade significa “caminhar 
juntos” e que a colegialidade une pessoas e vontades 
na aventura de uma corresponsabilidade que potencia a 
eficácia dos trabalhos e favorece o testemunho cristão. 
A Arquidiocese de Braga tem feito um esforço muito 
grande por renovar as suas estruturas dentro desta 
lógica.

Renovando as estruturas, é de esperar que a pastoral 
ofereça a alegria de “ser corpo” e que, caminhando 
“junto com todos”, manifeste respostas credíveis para a 
edificação do Reino de Deus.

O Cabido, como colégio de consultores, é o órgão que 
cuida da Sé Catedral e um conselheiro permanente do 
Arcebispo. É, por isso, uma instância de permanente 
corresponsabilidade neste horizonte de Igreja sinodal. 
Rejuvenescer a instituição significa a certeza de uma 
maior consciência na colaboração do governo de toda a 
Arquidiocese.

Certo da importância deste órgão, procedo à nomeação 
de novos capitulares:
– Pe. Mário Martins Chaves Rodrigues,
– Pe. Eduardo Jorge Gomes da Costa Duque.

Braga, 12 de Março de 2020

† Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz


