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2 INTERNACIONAL IGREJA VIVA

San Baudelio está perdido na minha 
memória como está perdido nos vastos 
planaltos do despovoado território de 
Castela e Leão, no norte da Península. 
No entanto lá volto quando é preciso 
reencontrar a simplicidade, a clareza 
de uma ideia só.
San Baudelio está só e no entanto 
trago-o acompanhado de tantos 
personagens e lugares – do António 
Leitão Barbosa que mo deu a conhecer, 
da minha mulher com quem visitei, do 
Pilon de Maria Madalena que parece 
ver-se ao fundo, de todo o moçárabe, 
românico e gótico, percorrido com 
Caderno de Viagens para a História da 
Arquitectura Portuguesa.
San Baudelio está no universo de 
referências de Mario Algarín Comino 

que reuniu Arquitecturas Excavadas 
para a sua tese de doutoramento, 
pondo em relação outras, também 
minhas, companhias – o Panteão, 
Sant’Ivo, o Danteum, Ronchamp, Vals, 
o Tindaya...
A igreja-eremitério está localizada 
perto de Casillas de Berlanga, Soria, 
e data do século XI. Pelo exterior 
apresenta-se como um puro cubo de 
pedra ancorado num talude e pelo 
interior descobre-se como uma trama 
de actores, complexa em relações 
de escala e de construção, desde um 
elemento base da edificação – o pilar 
– até à origem do espaço interior – a 
gruta.
O pilar é evidentemente o protagonista 
da planta quadrada, espaço único 
cúbico organizado a partir de um só 
elemento, do qual afinal se desdobram 
arcos moçárabes que sustêm a 
cobertura. A riqueza simbólica de um 
pilar que é simultaneamente árvore, 
cruz, axis mundi, foi já abordada 
quando aqui nos estreámos com a 
igreja de Klippan de Lewerentz. Em 
San Baudelio acresce que o pilar é 
ainda espaço, um oco que existe sobre 
a coluna, que se entrevê entre as 
frestas que resultam do afastamento 
entre os arcos, pequeno habitáculo 
rematado por uma cúpula, para o qual 
se admite ter havido uma função de 
relicário. Para além de evocação de 
Cristo como Árvore da Vida,  

pequena antecâmara e duas salas 
sequenciais. Para entrar e estar, já não 
conseguimos estar de pé.
Afinal, a cronologia do 
desenvolvimento do edificado será 
contrária e estaremos provavelmente 
perante progressivas ampliações de 
protecção à escavação primeira.  

A escuridão da gruta contrasta 
ainda com a policromia que ainda se 
adivinha dos frescos da nave central. 
Somos repostos no movimento 
contrário, da gruta ao pilar, da cova à 
palmeira, do sepulcro ao Novo Éden.

ALGARÍN COMINO, Mario, “Arquitecturas Excavadas 
– El proyecto frente a la construcción de espacio”, 
Colección Arquithesis, núm. 21, Edición Fundación 
Caja de Arquitectos, Barcelona, 2006
Cfr. Igreja Viva 23 de Outubro de 2014

a palmeira de San Baudelio situa-
nos no Jardim do Paraíso. De novo, 
a indissociabilidade entre estrutura, 
desenho e significado atribui ao espaço 
forte densidade. 
A escala do grande pilar será 
acentuada pela existência da colunata 
de meia altura que suporta o balcão, 

qual coro superior, para o qual 
são necessárias umas escadas que 
parecem criar espessura à parede 
confrontante à entrada. A colunata 
parecerá mais baixa pelos arcos 
abatidos que a encimam e porque 
um dos intercolúnios se submete 
mesmo ao pilar central, com duas das 
colunas assentes no seu embasamento. 
A colunata já vai filtrando a pouca 
luz que entra; segue-se o escuro 
da cova que começa por uma 

IGREJA UNIVERSAL

divulgado programa 
da visita do papa
a fátima

O programa oficial da visita do Papa a 
Fátima foi divulgado esta semana. O 
Santo Padre chega no dia 12 de Maio, 
com a cerimónia de boas-vindas a 
realizar-se na Base Aérea de Monte Real. 
A chegada ao Estádio de Fátima, seguida 
da deslocação para o Santuário, está 
prevista para as 17h35. Depois irá visitar 
a Capelinha das Aparições, com a Bênção 
das Velas e a recitação do Santo Rosário. 
No dia 13 de Maio, às 10h, o Papa celebra 
a eucaristia, no recinto do Santuário. 
A cerimónia de despedida realiza-se às 
14h45, na Base Aérea de Monte Real.

fundação AIS lança 
campanha de ajuda  
a África

A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS) 
lançou uma campanha internacional para 
apoiar a Igreja em África. A AIS promove 
1.800 projectos em 45 países africanos 
pede o apoio de todos para continuar a 
ajudar. Catarina Martins, da Fundação 
AIS em Portugal, explicou, em declarações 
à Renascença, que nesta Quaresma vão 
recentrar as atenções nestes países, que 
embora estejam a ser menos falados, não 
estão esquecidos: “A lista dos 20 países 
mais pobres está em África, que precisa de 
ter a ajuda do exterior, de instituições como 
a AIS e de outras que estão no terreno”.

fome leva a crise
de deslocados
no sudão do sul

A agência das Nações Unidas para os 
refugiados alerta para o “alarmante” 
aumento do número de deslocados no 
Sudão do Sul. Nos últimos 8 meses pelo 
menos 1,6 milhões de sul-sudaneses 
fugiram para países vizinhos como 
o Uganda. “A fome que resulta da 
combinação viciosa de combates e seca 
está agora a levar à crise de refugiados 
com o crescimento mais rápido do 
mundo”, explicou aos jornalistas 
o porta-voz do Gabinete do Alto 
Comissário das Nações Unidas para os 
Refugiados (ACNUR), Babar Baloch.

dr Nações Unidas

PAPA FRANCISCO
@pontifex_pt

18 Março 2017
Exorto vocês a não criarem 
muros, mas pontes, a vencerem 
o mal com o bem, a ofensa com 
o perdão, a viverem em paz com 
todos.

17 Março 2017
Jejum não é só renunciar ao 
alimento, mas a todo o apego 
mórbido, sobretudo ao pecado.

D. JORGE ORTIGA
@djorgeortiga

17 Março 2017
A tolerância é a atitude da 
aceitação e da estima pela 
diferença. É a atitude de querer 
entrar em relação com o outro. 
#NovaÁgora

Jeffrey Moyo / IPS

SAN BAUDELIO

Pedro Cruz 
arquitecto
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Alice Caldeira Cabral pertence 
ao Movimento Fé e Luz há 21 
anos. A dedicação ao Serviço 
Pastoral a Pessoas com 
Deficiência surgiu desde a sua 
criação, em 2010. É também 
com base na sua experiência 
de mãe de um filho com 
deficiência profunda — que 
viveu 36 anos de uma vida que 
Alice considera "fecunda" — que 
aborda a temática da "Pastoral,  
Deficiência e Fragilidade".
A vida profissional de 
Maria Isabel Vale sempre 
esteve ligada às questões 
da deficiência. Actualmente, 
pertence à Equipa de 
Coordenação da Catequese na 
Paróquia do Campo Grande, 
em Lisboa, e é directora do 
Serviço Pastoral a Pessoas com 
Deficiência.
Ambas licenciadas em Serviço 
Social, falam ao Igreja Viva 
sobre a forma como a pessoa 
com deficiência é vista, a sua 
integração e participação na 
sociedade, a vivência espiritual 
e o caminho que importa 
pecorrer para uma integração 
pastoral plena.

N
uma sociedade que preza a 
beleza e a perfeição, onde 
a competição afecta quase 
todas as esferas da vida social 
com consequências na vida 
pessoal, falar de fragilidade, 

ou de deficiência, ou tão só exibi-la 
pela presença de pessoas por elas 
marcadas, não é fácil…
E, no entanto, há alguém neste mundo 
que não conviva com a realidade da 
vulnerabilidade, da fragilidade ou da 
deficiência no decurso da sua vida?  
Se assim é, por que razão é difícil  
falar disso? 
No nosso processo de 
desenvolvimento adquirimos “força” e 
competências várias desvalorizando/
ocultando as nossas fragilidades/
pobrezas/dependências. 
É importante clarificar conceitos que 
na linguagem comum se usam para 
designar realidades distintas ou para 
fugir a designações que tememos que 
sejam estigmatizantes. 
A vulnerabilidade é uma característica 
das pessoas que traduz a sua 
capacidade de serem feridas, atingidas 
por algo que as fragiliza. 
Sendo o ser humano um ser em 
relação, há que garantir que a 

condição de vulnerabilidade e/ou de 
fragilidade não o coloque em risco de 
exploração, exclusão, mas lhe permita 
a participação na construção de uma 
sociedade em que todos têm lugar.
Esta introdução vem a propósito da 
designação da Pastoral dos Frágeis  
em Portugal. 
Todos somos frágeis mas, se isso nos 
impedir o acesso àquilo que para nós 
é essencial, é preciso que a sociedade 
se organize de modo a garantir o 
acesso a todos. É a sociedade, e 
também a Igreja, que tem que dar 
atenção a estas questões. Por isso é 
muito importante falar de deficiências 
com o nome, para que possamos 
compreender o alcance da nossa 
acção. Trata-se de 17% da população 
portuguesa (Eurostat).

Representações sociais da deficiência 
e consequências sociais e pastorais
Do ponto de vista da história, há 
vários “modelos” que foram existindo 
e deixaram marcas. 
No modelo da prescindibilidade, 
as pessoas com deficiência 
são reduzidas ao seu deficit, 
desnecessárias, um peso para a 
sociedade, um mal que se pode 

eliminar e prevenir. Exemplo 
actual deste modelo é a proposta 
de detecção sistemática in utero de 
anomalias congénitas para eliminar 
os fetos. Há processos judiciais 
que atribuem indemnização a 
crianças por terem nascido com uma 
deficiência. Reduzidas à deficiência, 
o seu direito à vida, consignado 
na Convenção, na Constituição 
Portuguesa e noutras, é questionado 
por uma visão redutora que chegou 
a Supremos Tribunais de vários 
países europeus. Refere-se uma nova 
figura jurídica designada por direito 
à não existência (Acórdão do STJ de 
17.01.2013).
Os efeitos sociais deste modelo estão 
na origem da generalização do aborto 
eugénico e na expansão no nosso país 
de respostas de institucionalização 
de grande dimensão para pessoas 
com deficiência, com medidas 
de contenção física (por meios 
químicos/farmacológicos), com 
poucas ou nenhumas oportunidades 
de participação na vida social, 
comunitária e religiosa.
O Modelo médico citado no Relatório 
da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) centra-se na identificação 
e correcção dos deficits vistos na 

Pastoral, 
Deficiência 
e Fragilidade

ALICE CALDEIRA CABRAL
TEXTO

MARIA ISABEL VALE
TEXTO
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4 ESPECIAL IGREJA VIVA

sua vertente individual, como uma 
questão de saúde e de reabilitação 
das funcionalidades diagnosticadas 
pelos peritos da área da saúde, com 
destaque para os médicos.  
As causas são analisadas apenas 
na sua vertente individual: doença, 
acidente, envelhecimento. A 
integração das pessoas pressupõe 
o esbatimento da diferença. Usa-se 
uma linguagem eufemística “para não 
estigmatizar”: necessidades especiais, 
diferenças, fragilidades, etc..
As consequências deste modelo 
são a invisibilidade, a exclusão e a 

ausência de medidas que permitam a 
participação plena e as acessibilidades 
necessárias.
O Modelo Social – referido na 
Classificação Internacional de 
Funcionalidade, Incapacidade e 
Saúde (CIF) — frisa a importância 
dos factores do meio e a importância 
da participação. O diagnóstico 
pretende-se interdisciplinar e não 
exclusivamente médico; avalia 
as capacidades e não apenas os 
deficits. Considera-se a questão 
da deficiência como uma questão 
de direitos humanos. Surge o 

movimento de desinstitucionalização 
e despsiquiatrização da deficiência. 
Introduz-se o conceito de inclusão, 
considerando que a diferença 
enriquece o tecido social. Deixa 
de ser preciso esbater ou silenciar 
a deficiência, antes afirmá-la 
para aceder aos seus direitos e 
poder compreender e aceitar a 
sua deficiência. Em 1994, a OMS 
introduz um conceito-chave para a 
avaliação das políticas relativas a 
este grupo tão heterogéneo quanto 
demograficamente significativo: 
o conceito de “qualidade de vida”, 

com uma componente objectiva 
de condições de vida e de não 
discriminação, e um conceito 
subjectivo, em que os valores da 
dignidade da pessoa, da auto- 
-determinação, independência e 
autonomia são importantes.  
A espiritualidade é uma dimensão a 
avaliar, mas sem padrões de avaliação.
O Modelo bio-psico-social (Relatório 
Mundial sobre a Deficiência; 
OMS, 2011) foca o esbatimento de 
barreiras que afectam as pessoas na 
sua vida diária, e a importância do 
desenvolvimento das competências 
funcionais e pessoais para a 
participação activa na construção da 
sociedade inclusiva. Este relatório 
refere-se à Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência  
e aos conceitos nela plasmados. 
Nestes dois últimos modelos adquire 
especial relevância a questão da 
eliminação das barreiras sociais que 
impedem o acesso e a participação  
das pessoas com deficiência em todas 
as esferas da vida social.  
A subsistência, por inércia, dos 
modelos anteriores levou a que não se 
tivesse desenvolvido suficientemente 
a questão das necessidades espirituais 
e a participação na vida da(s) 
Igreja(s) em termos de reflexão 
teológica. A Sociedade Europeia para 
o Estudo da Teologia e Deficiência 
(ESSTD) tem promovido encontros 
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sobre a temática. É uma mudança 
cultural relevante que desafia a um 
empenhamento pessoal e comunitário.

O que há por fazer  
e que desafios pastorais? 

1. Descobrir estas pessoas com o 
olhar de Jesus
A sensibilização para as questões que 
se colocam; a educação dos nossos 
sentidos para as ver com esperança e 
alegria, como aos outros paroquianos, 
é um desafio social relevante quando 
afirmamos que todos têm direito a 
uma vida digna e plena.  
Jesus, nosso Mestre e Senhor, é 
aquele que olha para cada ser humano 
com amor infinito. Somos convidados 
a olhar, como diz o Papa Francisco 
no nº 12 da Laudato Si, com uma 
expressão feliz: “O mundo é algo mais 
do que um problema a resolver; é um 
mistério gozoso que contemplamos na 
alegria e no louvor.” 

2. Procurar a relação
Somos convidados a entrar em 
relação, a procurar conhecer 
pessoalmente os nossos filhos, irmãos, 
vizinhos com fragilidades próprias ou 
deficiências, pois eles também não são 
problemas a resolver, são pessoas com 
quem podemos contemplar o mistério 
na alegria e no louvor.
É na relação que podemos descobrir 
o dom que são para nós e para a 
sociedade se aprendermos a olhá-los 
assim. Como ir ao seu encontro? É 
um desafio social que não é fácil, mas 
estando disponíveis para os olhar com 
esperança como Jesus, ouvindo-os 
e acolhendo-os, penso que seremos 
capazes de encontrar as estratégias 
locais para o fazer. É no local que a 
relação se dá, são as comunidades que 
precisam de criar antenas para ver e 
eliminar barreiras para acolher.

3. Criar competências
Há aspectos específicos que é 
necessário conhecer e campos 
onde é necessário desenvolver 
competências específicas. Exemplo 
disso é a eliminação de barreiras 
arquitectónicas – não é qualquer 
rampa que resolve a acessibilidade a 
uma pessoa com deficiência motora… 
Mas há muito mais: as linguagens 
que usamos e a que passamos a 
ser sensíveis quando entramos em 
contacto com o mundo da deficiência. 
Exemplo disso é a áudio-descrição 
quando estamos com uma pessoa 
cega. As questões da minoria 
linguística dos surdos que usam a 

Língua Gestual Portuguesa… 
Outros aspectos específicos têm que 
ver com as deficiências específicas 
das pessoas concretas com que 
temos que lidar.
Há um aspecto fundamental, seja o 
que for que se pense fazer, planeie-
-se para todos, pois as barreiras 
que forem eliminadas para pessoas 
com maiores dificuldades facilitam 
a vida a todas as pessoas. Este é um 
conceito que vem pelo menos de 1981, 
Ano Internacional das Pessoas com 
Deficiência, de onde vem o slogan: 
“Nada sobre nós sem nós”.

4. Planear com a participação de 
pessoas com deficiência
Só pensando as acções a desenvolver 
com a participação das pessoas 
afectadas se pode obter uma eficácia 
e construir uma sociedade inclusiva 
onde todos têm lugar e não só os mais 
competentes, produtivos e belos… 
Esta recomendação faz parte das 
normas da Convenção.
Para além destes desafios mais 
genéricos, gostaríamos de destacar 
alguns temas:
— O apoio às grávidas a quem é 
detectada uma anomalia do feto;

— Acompanhamento espiritual e 
eclesial das jovens famílias com filhos 
com deficiência nas fases críticas da 
revelação da deficiência;
— Catequese: algumas crianças 
integram-se em grupos de crianças da 
mesma idade nas paróquias, sem que 
as suas necessidades de apoio sejam 
identificadas (invisibilidade). Não 
existindo orientações pedagógicas ou 
de materiais, e/ou de equipas com 
formação específica de apoio aos vários 
grupos paroquiais, existe o risco de 
rejeição ou exclusão das crianças, com 
sofrimento para as famílias e para 
as próprias crianças. As questões da 
Língua Gestual para surdos e da atenção 
à áudio-descrição para as crianças cegas 
ou com baixa visão é outro aspecto 
ausente da consciência comum e das 
orientações para a catequese paroquial.
— A existência de barreiras atitudinais 
não trabalhadas, isto é, sem haver 
consciência do modo adequado 
de acolher as pessoas e os seus 
comportamentos não expectáveis para 
a sua faixa etária, por exemplo, nas 
liturgias.
— A existência de barreiras físicas e de 
comunicação. Especial relevância têm 
as questões de comunicação com a 
população com surdez e a necessidade 

de desenvolvimento da Língua 
Gestual Portuguesa (LGP) para poder 
exprimir os conceitos mais abstractos 
das questões da espiritualidade e 
da relação com Deus. Também na 
administração dos sacramentos, 
nomeadamente no sacramento da 
reconciliação, por haver poucos 
sacerdotes que se exprimam na LGP.
Trata-se de questões transversais a 
todas as acções pastorais da Igreja: da 
família, catequese, liturgia, à saúde e 
à pastoral social o amor de Deus quer 
sempre promover as pessoas porque 
“a arquitrave que suporta a vida da 
Igreja é a misericórdia. Toda a sua 
acção pastoral deveria estar envolvida 
pela ternura com que se dirige aos 
crentes; no anúncio e no testemunho 
que oferece ao mundo, nada pode ser 
desprovido de misericórdia.” (Cf. A 
Alegria do Amor, Papa Francisco). 
Olhar a pessoa com deficiência 
com alegria e esperança, desejando 
conhecê-la nos seus dons, porque 
acreditamos na palavra de Jesus: 
“Eu te bendigo ó Pai, Senhor do Céu 
e da terra, porque escondeste estas 
coisas aos sábios e aos entendidos 
e as revelaste aos pequeninos” 
(pequeninos, frágeis, excluídos 
socialmente) (Mt 11, 25).
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LITURGIA da palavra

Leitura I Ez 37, 12-14 
Leitura da Profecia de Ezequiel 
Assim fala o Senhor Deus: “Vou abrir os vossos túmulos e deles vos farei ressuscitar, 
ó meu povo, para vos reconduzir à terra de Israel. Haveis de reconhecer que Eu 
sou o Senhor, quando abrir os vossos túmulos e deles vos fizer ressuscitar, ó meu 
povo. Infundirei em vós o meu espírito e revivereis. Hei-de fixar-vos na vossa terra e 
reconhecereis que Eu, o Senhor, digo e faço”.

 
LEITURA II Rom 8, 8-11 
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos 
Irmãos: Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não estais 
sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. 
Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não Lhe pertence. Se Cristo está em 
vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o espírito permanece 
vivo por causa da justiça. E se o Espírito d’Aquele que ressuscitou Jesus de entre os 
mortos habita em vós, Ele, que ressuscitou Cristo Jesus de entre os mortos, também 
dará vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. 

EVANGELHO Forma breve Jo 11, 3-7.17.20-27.33b-45 
Evangelho de Nosso Senhor Cristo segundo São João
Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: “Senhor, o teu amigo 
está doente”. Ouvindo isto, Jesus disse: “Essa doença não é mortal, mas é para 
a glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho do homem”. Jesus era 
amigo de Marta, de sua irmã e de Lázaro. Entretanto, depois de ouvir dizer que ele 
estava doente, ficou ainda dois dias no local onde Se encontrava. Depois disse aos 
discípulos: “Vamos de novo para a Judeia”. Ao chegar lá, Jesus encontrou o amigo 
sepultado havia quatro dias. Quando ouviu dizer que Jesus estava a chegar, Marta 
saiu ao seu encontro, enquanto Maria ficou sentada em casa. Marta disse a Jesus: 
“Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo 
agora, tudo o que pedires a Deus, Deus To concederá”. Disse-lhe Jesus: “Teu irmão 
ressuscitará”. Marta respondeu: “Eu sei que há-de ressuscitar na ressurreição 
do último dia”. Disse-lhe Jesus: “Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita 
em Mim, ainda que tenha morrido, viverá; e todo aquele que vive e acredita em 
Mim, nunca morrerá. Acreditas nisto?”. Disse-Lhe Marta: “Acredito, Senhor, que 
Tu és o Messias, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo”. Jesus comoveu-
-Se profundamente e perturbou-Se. Depois perguntou: “Onde o pusestes?”. 
Responderam-Lhe: “Vem ver, Senhor”. E Jesus chorou. Diziam então os judeus: 
“Vede como era seu amigo”. Mas alguns deles observaram: “Então Ele, que abriu 
os olhos ao cego, não podia também ter feito que este homem não morresse?”. 
Entretanto, Jesus, intimamente comovido, chegou ao túmulo. Era uma gruta, com 
uma pedra posta à entrada. Disse Jesus: “Tirai a pedra”. Respondeu Marta, irmã do 
morto: “Já cheira mal, Senhor, pois morreu há quatro dias”. Disse Jesus: “Eu não te 
disse que, se acreditasses, verias a glória de Deus?”. Tiraram então a pedra. Jesus, 
levantando os olhos ao Céu, disse: “Pai, dou-Te graças por Me teres ouvido. Eu bem 
sei que sempre Me ouves, mas falei assim por causa da multidão que nos cerca, para 
acreditarem que Tu Me enviaste”. Dito isto, bradou com voz forte: “Lázaro, sai para 
fora”. O morto saiu, de mãos e pés enfaixados com ligaduras e o rosto envolvido 
num sudário. Disse-lhes Jesus: “Desligai-o e deixai-o ir”. Então muitos judeus, que 
tinham ido visitar Maria, ao verem o que Jesus fizera, acreditaram n’Ele. 

v domingo
quaresma

“EU SOU A RESSURREIÇÃO E A VIDA. 
QUEM ACREDITA EM MIM, AINDA
QUE TENHA MORRIDO, VIVERÁ”

CONCRETIZAÇÃO: Com Maria junto à cruz. Maria permanece junto 
à cruz e a sua atitude, ainda que dolorosa, é de total confiança na 
dádiva da vida por amor e nos desígnios de Deus que surpreendem 
o coração apertado pela limitação própria da nossa humanidade. Ela 
sabe que o seu Filho, que mandou Lázaro sair do sepulcro, tem sempre 
perspectivas de vida. A “desconfiança” não tem lugar mesmo quando 
a dor se faz sentir. Mantemos os elementos da caminhada quaresmal: 
uma cruz visível, com Cristo ou sem a figura de Cristo, revestida de 
panos/faixas de tecido manchados, escuros, contendo uma delas a 
expressão “Desconfiança”, que será retirada no momento de Preparação 
Penitencial. Perto estará uma imagem de Maria, aos pés da qual se 
colocará o pano com a atitude que foi purificada. 
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itinerário

Sugestão de cânticos
— Entrada: Deus, vinde em meu auxílio, F. Silva (NRMS 53; CEC II, 88; IC 75; 
NCT 87; L 288)
— Aclam. ao Evangelho : F. Santos (BML 35)
— Ofertório: Silêncio
— Comunhão: Eu vim para que tenham vida, F. Silva (IC 445; NRMS 70)
— Final: Ó Cruz vitoriosa, F. Silva (IC 232; NRMS 29)

Eucologia
Orações próprias do V Domingo da Quaresma e Prefácio da Samaritana 
(Missal Romano, pp. 207-208).
Oração Eucarística II (Missal Romano, p. 524ss).
Bênção solene para o Tempo da Quaresma (Missal Romano, p. 556).

Viver a alegria
Durante esta semana, para ajudar a que não haja desconfiança, vamos 
fazer o nosso exame de consciência diário: 1 - agradecendo a Deus o dia; 
2 - pedindo luz do Espírito para que vejamos o que não foi tão positivo 
por nossa culpa; 3 - pedindo perdão se fomos motivo de desconfiança ou 
se desconfiamos de alguém; 4 - formulando o propósito de melhoria na 
confiança e na transparência para o dia seguinte; 5 - terminando com um 
verdadeiro acto de contrição.

ATITUDE MARIANA
Penitência.
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Depois de se revelar como água viva e como luz, Jesus Cristo, no Quinto Domingo 
da Quaresma (Ano A), apresenta-se como “a ressurreição e a vida” (evangelho): 
devolve a vida ao seu amigo Lázaro e revela esse grande poder do amor presente 
no coração de Deus como tinha sido anunciado pelos profetas. Por exemplo, 
segundo Ezequiel (primeira leitura), Deus vai abrir os túmulos e fazer reviver o 
seu povo. O Espírito, fonte de vida, é capaz de nos arrancar ao poder da morte 
(segunda leitura), tal como fez com Jesus Cristo. Por isso, com plena confiança, 
podemos colocar a nossa esperança (salmo) em Deus.

“Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em Mim,  
ainda que tenha morrido, viverá”
Estamos na reta final do caminho quaresmal. O evangelho ilumina a 
consciência dos catecúmenos — os adultos que se prepararam para celebrar os 
Sacramentos da Iniciação Cristã: Baptismo, Confirmação e Eucaristia —, dispõe 
o coração dos cristãos para uma participação plena na celebração da Páscoa 
semanal (domingo) e remete para a renovação anual das promessas baptismais 
na Vigília Pascal.
Eu sou a ressurreição e a vida. A morte de Lázaro antecipa simbolicamente a 
morte de Jesus Cristo. A “ressurreição” de Lázaro (em rigor, trata-se de uma 
reanimação: ressuscitar é para sempre! Lázaro há-de voltar a morrer…) prefigura 
profeticamente a ressurreição de Jesus Cristo. Aquela morte e aquela ressurreição 
são também um sinal do mistério presente no baptismo: na fonte baptismal, os 
catecúmenos mergulham na morte para o pecado e, com Jesus Cristo, entram na 
vida para Deus. O episódio descrito no evangelho, mais do que destacar a situação 
de Lázaro, tem como finalidade levar o leitor/ouvinte a professar a fé em Jesus 
Cristo como portador da ressurreição e da vida. O núcleo central está no diálogo 
com Marta, uma das irmãs de Lázaro.
Quem acredita em Mim… viverá. A promessa de vida eterna está vinculada à fé, 
ao acto de acreditar. Quem acredita fica unido em definitivo à vida para Deus. 
Nós, baptizados em Jesus Cristo, habitados pelo Espírito Santo, transportamos 
connosco a garantia de que o nosso ser não tem como meta a morte eterna, 
mas a vida eterna. O “destino seguro” que é a “vitória de Cristo sobre a morte” 
(Francisco, Mensagem para a Quaresma de 2017) é também o “destino seguro” de 
cada crente: quem acredita em Jesus Cristo, depois de passar pela morte, entra na 
vida para sempre.

Desconfiança
A segunda parte da Quaresma (terceiro, quarto e quinto Domingos) mostra que 
mais do que uma lista de “penitências” a fazer, o que está em causa é abrir-se à 
vida para Deus, quaisquer que sejam os sofrimentos ou as provações (a última das 
quais é a morte). Somos chamados a erradicar a desconfiança (o mesmo é dizer a 
falta de fé) na vitória definitiva da vida. O caminho quaresmal é viver em pleno a 
vida de baptizados, ou seja, como propôs o Papa Francisco, não se “contentando 
com uma vida medíocre, mas crescendo na amizade do Senhor”. Então, sim, 
assumir a dinâmica baptismal exige algumas “penitências”!

REFLEXÃO

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

elementos celebrativos a destacar

Dinâmica da Quaresma para a Preparação Penitencial
1. O presidente introduz a preparação penitencial com um momento 
de silêncio, fazendo a seguinte introdução:
Neste início da celebração, contemplamos Maria junto à cruz de 
Jesus. Pensamos na dor da Mãe e na dor do Filho, mas confiamos na 
vitória da misericórdia, da vida. Para Deus e com Deus, o sofrimento, 
o pecado e a morte jamais terão a última palavra! Em silêncio, 
reconheçamos que somos pecadores, tantas vezes dominados pela 
falta de confiança em nós mesmos, em Deus, nos outros; 
2. Segue-se, depois, a oração da Confissão;
3. Da Cruz retira-se a faixa, onde está escrita a expressão 
“Desconfiança” que identifica a atitude que queremos purificar;
4. O tecido é colocado num cesto, junto de Maria; 
5. Para concluir o momento penitencial reza-se a oração: 
À vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. 
Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, 
mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e 
bendita.

Introdução à Liturgia da Palavra
O silêncio da apatia, da rendição ao poder da morte e do 
sofrimento, é rompido pela voz poderosa do Amor de Deus 
que em Jesus Cristo nos dá a garantia da ressurreição, da Vida. 
Vamos acolher esta Palavra de vida com muita atenção, com muita 
confiança!

Cuidados na proclamação da Palavra
[Primeira Leitura] Este texto é muito breve mas cheio de conteúdo. 
O leitor deverá sublinhar as expressões que introduzem e concluem 
este texto poético: “Assim fala o Senhor Deus” e “Eu, o Senhor, digo 
e faço”. Também dever ser dado todo o seu dinamismo aos verbos 
de movimento: ouvir, reconduzir, viver.
[Segunda Leitura] Ler e reler em privado este texto para o trabalhar 
bem interiormente, para o tornar compreensível na escuta.

Oração universal

Deus é a vida do mundo e ressuscita os mortos pela força do seu 
Espírito. Com toda a confiança, oremos ao Pai por Jesus Cristo, 
vencedor da morte e do pecado, dizendo com fé:
Pela vossa Ressurreição, Senhor, dai-nos a Vida eterna!

1. Pelos fiéis e pelos pastores da santa Igreja, para que professem a 
fé em Jesus Cristo, que os ressuscitou e lhes deu a sua vida, oremos 
ao Senhor.

2. Pelos cristãos que vivem à maneira dos pagãos, para que o Senhor 
os arranque dos seus túmulos e os liberte dos enganos do demónio, 
oremos ao Senhor.

3. Pelos eleitos que se preparam para o Baptismo, para que uma vez 
ressuscitados de entre os mortos se deixem sempre conduzir pelo 
Espírito, oremos ao Senhor.

4. Pela nossa Arquidiocese de Braga, a viver este Ano Mariano 
em atitude de contemplação, para que vença toda a desconfiança 
centrada na vida que Jesus Cristo a todos garante, oremos ao Senhor.

5. Pelos doentes, os deprimidos e os moribundos, para que o mistério 
da cruz os fortaleça, os alivie, os reanime e lhes dê esperança, oremos 
ao Senhor.

6. Por todos aqueles que entre nós estão de luto, para que Jesus 
Cristo, ressurreição e vida dos fiéis, lhes encha o coração da sua paz, 
oremos ao Senhor.

Senhor nosso Deus, que vencestes a morte e o abismo ao ressuscitar 
o vosso Filho, fazei-nos sair dos túmulos onde nos prende o nosso 
pecado, para revelarmos ao mundo que Vós sois o Deus da Vida. 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho que é Deus convosco na 
unidade do Espírito Santo.
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O programa Ser Igreja entrevista, esta semana, 
Carlos Vaz, capelão da igreja da Senhora-a- 
-Branca.

Sexta-feira, das 23h00 às 24h00FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

10% *
Desconto

     Livraria Diário do Minho

PVPA entrevista de cerca de uma hora que a vaticanista 
Aura Miguel realizou ao Papa Francisco para a 
Renascença, juntamente com detalhes inéditos sobre 
as viagens com o Santo Padre, compõem este livro. 
Algumas imagens de "peripécias" do Papa, como lhes 
chama a autora, documentadas em fotos, ajudam 
a colorir o livro. Aura Miguel pretende, com este 
"Conversas em Altos Voos", que os leitores fiquem a 
"conhecer melhor o ilustre peregrino" que está prestes 
a aterrar em Fátima.

* Na entrega deste cupão. Campanha válida de 23 a 30 de Março de 2017.

aura 
miguel
Conversas
em altos
voos

Fale connosco no

Leitor de Código
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PIANO DAY
Todo o dia / Rua do Castelo

Até 16.04.2017
EXPOSIÇÃO "MATER 
DOLOROSA"
09h30 às 13h00; 14h30 às 18h30  
(de Segunda-feira a Sábado) /  
/ Tesouro-Museu da Sé de Braga

24.03.2017
OLHARES SOBRE A SAÚDE  
E QUALIDADE DE VIDA
21h00 / Auditório Vita

Realiza-se amanhã a conferência 
“Olhares Sobre a Saúde e 
Qualidade de Vida”, inserida no 
ciclo de conferências Nova Ágora, 
organizado pela Arquidiocese.
O debate terá o contributo da ex-
-ministra da Saúde Maria Leonor 
Beleza, da consultora do Presidente 
da República para a Ética da Vida, 
Maria do Céu Patrão, e ainda do 
director do serviço de Cirurgia 
Pediátrica do Hospital de Braga, 
Jorge Correia-Pinto. A moderar a 
sessão estará a presidente da Escola 
de Medicina da Universidade do 
Minho, Cecília Leão.
O apontamento musical do Colégio 

João Paulo II irá abrir a noite.
Para mais informações e inscrições 
encontra-se disponível a página  
www.novaagora.pt. 
As inscrições para a sessão “Olhares 
Sobre a Era Digital”, que fechará 
o ciclo de conferências, já se 
encontram abertas. Esta sessão 
contará com a presença de José 
Francisco Durán Vázquez, António 
Dias Figueiredo e Alexandre Castro 
Caldas no papel de oradores, e a 
moderação de Manuel Pinto.
As inscrições são gratuitas, mas 
obrigatórias. Este ano existe a 
possibilidade de jantar com os 
oradores no Auditório Vita, por 10€.

d. Jorge ortiga pede tolerância face À diferença

25.03.2017
ARTUR PIZARRO
21h30 / Auditório Vita

D. Jorge Ortiga, Arcebispo 
Primaz, defende a pluralidade e 
multiculturalidade, bem como 
uma atitude de tolerância face à 
diferença, ainda que não se concorde 
com as ideologias e vivências do 
outro. “Não posso ter medo de ser 
diferente e de mostrar que o sou. Esta 
responsabilidade pessoal situa-me 
perante outras vivências que não posso 
ignorar. Posso até não concordar, 
mas devo ser capaz de conviver com 

elas”, afirmou o Arcebispo na sessão 
“Olhares sobre o Multiculturalismo”, 
do ciclo de conferências Nova Ágora, 
que decorreu na passada Sexta-feira. 
Para D. Jorge Ortiga, a tolerância 
é a atitude de aceitação e de estima 
pela diferença, seja nos planos da 
fé, política ou cultura. Rejeitando 
qualquer forma de fundamentalismo, 
acrescentou: “A sociedade rege-se 
por critérios que não condizem com a 
estreiteza de um único pensamento”.

"Olhares sobre saúde e qualidade de vida" no auditório vita

€


