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Breves

“Ninguém é pai como Deus”, 
diz Francisco
O Papa disse que a fé cristã apresenta Deus como 
“Pai”, marcado pela compaixão e capaz de morrer 
pelos seres humanos.
“Jesus diz-nos com a sua vida até que ponto 
Deus é Pai. Ninguém é pai como ele. A paterni-
dade, na proximidade, compaixão e ternura. Não 
nos esqueçamos destas três palavras, que são o 
estilo de Deus”, referiu, durante a audiência geral 
que foi transmitida desde a biblioteca do Palácio 
Apostólico.
A intervenção abordou a oração à Santíssima 
Trindade, “Pai, Filho, Espírito”, que o Papa apre-
sentou como abertura ao “mistério” do amor de 
Deus, e distinguiu a relação com Deus, na fé cris-
tã, do “dever” de religião das filosofias antigas, 
“com o corolário de sacrifícios e devoções a ofe-
recer continuamente para ter como aliado um 
Deus mudo e indiferente”.

Papa saúda “Igreja mártir” 
do Iraque antes de viagem 
inédita
Francisco saudou ontem a “Igreja mártir” do Iraque, 
dois dias antes da sua viagem ao país – a primei-
ra de um pontífice – pedindo orações dos católi-
cos pelo sucesso desta visita, que considerou uma 
“peregrinação”.
“Depois de amanhã, se Deus quiser, irei ao Iraque, 
para uma peregrinação de três dias. Há muito tem-
po desejo encontrar-me com aquele povo, que so-
freu tanto, encontrar-me com aquela Igreja mártir”, 
referiu Francisco, no final da audiência geral que foi 
transmitida online, a partir da biblioteca do Palácio 
Apostólico.
Dos cerca de 1,5 milhões de cristãos que viviam no 
Iraque antes da segunda Guerra do Golfo, em 2003, 
estima-se que permaneçam 250 mil, uma diminui-
ção de mais de 80%.

opinião

Um ano de pandemia

Carla Rodrigues
Advogada

Março chegou com 
sol, com a promessa 
da primavera, com 
o despontar da na-

tureza que se quer fazer pre-
sente qual milagre renasci-
do a uma nova estação. Mar-
ço chegou com a esperança 
de quem anseia ver um ciclo 
terminado, de quem se quer 
despedir do vírus com festa, 
champanhe, brindes e fogue-
tes. Mas sobretudo com abra-
ços, milhares de abraços, da-
dos e recebidos porque sim, 
porque podemos, porque de-
vemos, porque é urgente que 
os afectos se manifestem, que 
regressem. Há despedidas que 
são urgentes, que parecem 
tardar em chegar, mas que se 
querem celebrar em grande. 
Vivemos há 12 meses com o 
perigo de um vírus altamente 
contagioso a morar entre nós. 
12 meses sem abraçarmos os 
nossos pais, 12 meses sem 
cumprimentarmos os nos-
sos amigos com o entusiasmo 
de dois beijos, como manda 
a tradição, ou um forte abra-
ço seguido de uma palavra de 
carinho ou de uma piada. 12 

meses sem convivermos com 
os nossos amigos. 12 meses 
sem sabermos se vamos so-
breviver ao desastre econó-
mico, se vamos repor as nos-
sas vidas no ponto em que se 
encontravam quando fomos 
cercados por confinamentos 
forçados. 

Há um ano Março não co-
meçou envolto em qualquer 
promessa de esperança. Co-
meçou da pior forma, com o 
registo dos primeiros casos 
positivos. Era como se vivês-
semos sobre uma plataforma 
frágil, insegurança, escorre-
gadia e que nos assustava, ou 
melhor, que nos mantinha 
aterrorizados perante os trá-
gicos relatos que nos chega-
vam a toda a hora de Itália. 
O medo apoderou-se de nós 
antes do vírus cá chegar. Itália 
foi a melhor e mais triste lição 
para que nos refugiássemos 
em casa e deixássemos de ser 
veículo fácil de transmissão. 
Protegemos os nossos, tranca-
mos as portas, investimos na 
família e afastamo-nos fisica-
mente de tantas pessoas que 
nos são importantes, afasta-
mo-nos fisicamente de tan-
tas pessoas que precisavam de 
nós e cujos pedidos de ajuda 
não se fizeram ouvir, por me-
do de exporem fragilidades, 
por vergonha das próprias 
carências, por solidão extre-
ma que lhes esmagava a voz 
num sopro rouco e inaudí-
vel. As ruas ficaram desertas. 
As luzes dos semáforos eram 
quase inúteis. Os trabalhado-
res foram para casa. As esco-
las fecharam. Os tribunais en-
cerraram. E ficamos assim, 

quietos e calados na esperan-
ça que o vírus não desse con-
nosco e se extinguisse por fal-
ta de reprodução.

Durante grande parte do 
último ano vivemos uma es-
pécie de prisão domiciliá-
ria, reforçámos os laços com 
os nossos e habituámo-nos 
a ficar em casa, habituámo-
-nos quase a não sentir fal-
ta do tanto que nos faz falta. 
Habituámo-nos a muita coi-
sa, umas mais fáceis do que 
outras, mas não nos habituá-
mos à perda, ao luto pelos fa-
miliares e amigos falecidos, à 
tristeza pela ausência de uma 
despedida. Não nos habituá-
mos às lágrimas de Portugal. 
Citando o Presidente da Re-
pública “o país foi-se ajus-
tando à pandemia, umas ve-
zes mais proactivamente ou-
tras, infelizmente, mais reac-
tivamente”, e “É desejável que, 
mais do que aprender com o 
que correu bem, tenhamos, 
todos nós, a capacidade de re-
tirar lições com o que correu 
menos bem.” 

Que Março tranque o ví-
rus no sótão da solidão, com 
chaves forjadas a ferro e pare-
des impenetráveis revestidas 
a betão armado. Que Março 
nos devolva a nossa vida e ter-
mine a suspensão dos afectos 
físicos, para erguermos a voz, 
em uníssono, lembrando que 
somos “Heróis do mar, nobre 
povo, Nação valente, imortal”, 
e que vamos levantar “hoje de 
novo o esplendor de Portugal! 
Entre as brumas da memória, 
Ó Pátria, sente-se a voz Dos 
teus egrégios avós, Que há-de 
guiar-te à vitória!”
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Papa francisco

1 DE MARÇO 2021 · Todos somos peri-
tos em colocar os outros na cruz, para 
que nos salvemos a nós mesmos. Pe-
lo contrário, Jesus deixa-Se crucificar, 
para nos ensinar a não descarregar o 
mal sobre os outros. #Quaresma

3 DE MARÇO 2021 · Um Deus que ama 
o homem, nunca teríamos tido a co-
ragem de acreditar, se não tivésse-
mos conhecido Jesus. Que Deus está 
disposto a morrer pelos homens? Que 
Deus ama sempre e pacientemen-
te, sem a pretensão de ser amado em 
troca?

3 DE MARÇO 2021 · Ainda chegam no-
tícias de confrontos sangrentos em 
Mianmar. Gostaria de chamar a aten-
ção das autoridades, para que o diá-
logo prevaleça sobre a repressão. Di-
rijo também um apelo à comunida-
de internacional, para que as aspira-
ções do povo de Mianmar não sejam 
sufocadas.

Birmânia

Papa Francisco reforça apelo 
em defesa da democracia
O Papa reforçou ontem a sua defesa da de-
mocracia e dos direitos dos manifestantes na 
Birmânia.
“Continuam a chegar da Birmânia tristes notí-
cias de confrontos sangrentos, com perda de 
vidas humanas”, lamentou Francisco. “Dese-
jo voltar a chamar a atenção das autoridades 
envolvidas, para que o diálogo prevaleça so-
bre a repressão e a harmonia sobre a discórdia”, 
acrescentou.
O Papa apelou à intervenção da comunidade in-
ternacional, “para que as aspirações do povo da 
Birmânia não sejam sufocadas pela violência”.
Um golpe de Estado derrubou o governo de 
Aung San Suu Kyi, tendo a junta militar autori-
zado o recursos a força letal para dispersar as 
manifestações de protesto da população.

opinião

Daniel Comboni: a paixão de uma vida!

Pe. Alberto Vieira
Missionário Comboniano e membro do CMAB

Ameio do mês de Mar-
ço celebramos um gi-
gante de humanis-
mo e de fé: Combo-

ni. Em 15 de Março de 1831 
nasceu Daniel Comboni em 
Limone Sul Garda (Itália) de 
pais pobres de bens mas ri-
cos de humanidade: Domin-
gas Pace e Luis Comboni. Foi 
o quarto de 8 filhos falecidos 
quase todos em tenra idade.

Em 1854 Daniel Combo-
ni é ordenado sacerdote e 
três anos depois parte para a 
África juntamente com ou-
tros cinco missionários e com 
a bênção da mãe que lhe diz: 
“Vai, Daniel, e que o Senhor 
te abençoe”. 

Comboni viveu e mor-
reu no coração da África. Te-
ve sempre a África no cora-
ção mesmo quando se encon-
trava na Europa mobilizan-
do recursos e missionários 
para mais e melhor servir a 
missão.

Ao assistir à morte em 
África dum seu jovem com-
panheiro missionário, Com-
boni em vez de desanimar 
sente-se interiormente con-
firmado na decisão de con-
tinuar a sua missão e assume 
o compromisso: “Nigrizia ou 
morte, África ou morte”.

Daniel tem uma ilumina-
ção fulgurante que o leva a 
elaborar o seu famoso Plano 
para a regeneração da Áfri-
ca, um projeto missionário 
que se pode sintetizar nu-
ma intuição, «Salvar a Áfri-
ca com a África», e que é fru-
to da sua ilimitada confian-
ça nas capacidades humanas 
e religiosas dos povos africa-
nos. Pelos africanos consome 
todas as suas energias, e luta 
tenazmente pela abolição da 
escravatura.

A sua fé inquebrantável 
no Senhor e na África leva-o 
a fundar em 1867 e 1872, res-
pectivamente, os seus Institu-
tos missionários, masculino e 
feminino, posteriormente co-
nhecidos como Missionários 
Combonianos e Irmãs Mis-
sionárias Combonianas. Den-
tro da sua espiritualidade ho-
je temos também as Secula-

res Combonianas e os Leigos 
Missionários Combonianos.

No dia em que regressou 
a Cartum, Sudão, como pas-
tor deste povo, em 11 de Maio 
de 1873 disse: “Eu volto para o 
meio de vós para nunca mais 
deixar de ser vosso, e total-
mente consagrado para sem-
pre ao vosso maior bem. O 
dia e a noite, o sol e a chuva 
encontrar-me-ão igualmente 
e sempre disposto a atender 
às vossas necessidades espiri-
tuais; o rico e o pobre, o são e 
o doente, o jovem e o idoso, o 
patrão e o servo terão sempre 
igual acesso ao meu coração. 
Quero partilhar a vossa sor-
te, e o dia mais feliz da minha 
existência será aquele em que 
eu possa dar a vida por vós.”

Daniel Comboni mor-
reu a 10 de Outubro de 1881, 
com apenas 50 anos de idade, 
marcado pela cruz que, qual 
esposa fiel e amada, nunca o 
abandonou. Morre em Car-
tum no meio da sua gente, 
consciente de que a obra mis-
sionária não morreria. “Eu 
morro, mas a minha obra 
não morrerá”. Foi proclama-
do santo em 5 de Outubro de 
2003 por São João Paulo II.

Recebendo os missioná-
rios combonianos o Papa 
Francisco disse: “como consa-
grados a Deus para a missão, 
estais chamados a imitar Jesus 
misericordioso e manso, para 

viver o vosso serviço com co-
ração humilde, ocupando-vos 
dos mais abandonados do 
nosso tempo. Sabemos que a 
história do Instituto Combo-
niano está marcada por uma 
corrente ininterrupta de már-
tires, que chega até aos nossos 
dias. Eles são semente fecun-
da na difusão do Reino e pro-
tetores do vosso compromis-
so apostólico”.

A vida humana de Combo-
ni terminou em 10 de Outu-
bro de 1881. Porém a sua he-
rança continua viva nos que, 
em todos os continentes, con-
tinuam a sua ação evangeliza-
dora. Em Portugal os combo-
nianos chegaram em 1947. A 
primeira casa foi construída 
em Viseu. A V. N. de Famali-
cão chegamos em 20 de No-
vembro de 1956. Nesta casa, 
que já foi seminário, a comu-
nidade está constituída por 
8 membros. Dois são irmãos 
e seis são padres: moçambi-
cano, italiano e portugueses, 
constituindo uma comuni-
dade verdadeiramente católi-
ca, como desejava São Daniel 
Comboni, além de servirmos 
a paróquia de Santiago de An-
tas e os ministérios da recon-
ciliação procuramos animar 
missionariamente paróquias 
e grupos de adolescentes, jo-
vens e adultos. Todos são 
bem-vindos e aqui têm a sua 
casa de portas abertas.
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A edição de 2021 do ciclo de 
conferências Nova Ágora 
começa esta sexta-feira, 
e no primeiro tema aborda 
o aquecimento global e 
como o travar em “A Agonia 
do Planeta: Exigência de 
uma Conversão Ecológica”. 
O Igreja Viva recolheu 
alguns dados que 
demonstram em que ponto 
estamos e o que estamos a 
fazer para mudar.

NOVA ÁGORA

A AGONIA DO 
PLANETA E A 
CONVERSÃO 
ECOLÓGICA 
EM DADOS

ano mais 
quente de 
sempre em 
conjunto 
com 2016

2020

Fonte: OCDE

Mortes 

3.118 pessoas

IMPACTO DE EVENTOS 
METEOROLÓGICOS 
EXTREMOS (PORTUGAL)

1980-2019

Perdas em euros

7.591 milhões de euros
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Fonte: Eurostat

2020: 
+1,02 graus 
Celsius

SUBIDA DA 
TEMPERATURA 
DO PLANETA 

Fonte: NASA Goddard Institute for Space Studies 
(média base entre os anos 1951 e 1980)

GASES EFEITO 
DE ESTUFA

Emissões de gases de efeito 
de estufa na União Europeia 
em milhares de toneladas

Emissões de gases de efeito 
de estufa em Portugal 
em milhares de toneladas

2010 – 4.014.825,59

2011 – 3.930.122,39

2012 – 3.867.917,12 

2013 – 3.765.595,02

2014 – 3.655.681,74

2015 – 3.672.296,12

2016 – 3.637.634,85

2017 – 3.636.442,79

2018 – 3.566.635,47

2019 – 3.418.414,08

2010 – 57.134,12

2011 – 56.630,75

2012 – 55.657,21

2013 – 53.805,43

2014 – 53.863,64

2015 – 57.892,19

2016 – 55.768,04

2017 – 60.124,89

2018 – 56.872,02

2019 – 52.482,81

PORTUGAL

UNIÃO 
EUROPEIA

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ÁREA 
PROTEGIDA 
(% DE ÁREA TOTAL – 2020)

22,3%

25,9%

Fonte: OCDE

GASTOS COM 
PROTECÇÃO 
DO AMBIENTE

GOVERNOS
UE 28 países: 74.539.600€ 
(0,5% do PIB da UE)
EMPRESAS
UE 28 países: 177.355.300 
(1,1% do PIB da UE)

Fonte: Eurostat
Dados de 2019 (último ano disponível)

OBJECTIVOS CLIMÁTICOS 
DA UNIÃO EUROPEIA

Redução de 55% das emissões 
de gases de efeito de estufa 
até 2030 (relativamente a 1990) 
Neutralidade climática em 
2050 – através de redução 
de emissões, mais energias 
renováveis, mais eficiência 
energética, transportes mais 
limpos, agricultura mais verde, 
uma economia circular e 
compensação das emissões 
através da protecção das 
florestas

FUNDOS EUROPEUS 
PARA ACÇÃO 
CLIMÁTICA

Quadro Financeiro 
Plurianual (orçamento 
da UE) 2021-2027: 356.4 
mil milhões de euros 
NextGenerationEU 
(fundos de recuperação 
da pandemia): 17.5 mil 
milhões de euros

1990 – 147.809,62 ha

2000 – 154.580,76 ha 

2010 – 159.499,47 ha

2020 – 162.248,85 ha

1990 – 3.399 ha

2000 – 3.281 ha

2010 – 3.252 ha

2020 – 3.312 ha

ÁREA DE FLORESTA 
(EM MILHARES DE HECTARES)

UNIÃO EUROPEIA PORTUGAL

2020

1990 2020

1990

2000 2010
2010 2000

Fonte: FAO (ONU) e Forest Europe através do Eurostat

UNIÃO 
EUROPEIA

PORTUGAL

2011

2011

2015

2015

2019

2019

13,4%

 24,6%

16,7%

30,5%

18,9%

30,6%Fonte: Eurostat

ENERGIA PRODUZIDA 
POR FONTES RENOVÁVEIS
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LITURGIA da palavra

LEITURA I 2 Cr 36, 14-16.19-23 
Leitura do Segundo Livro das Crónicas 
Naqueles dias, todos os príncipes dos 
sacerdotes e o povo multiplicaram as 
suas infidelidades, imitando os costumes 
abomináveis das nações pagãs, e 
profanaram o templo que o Senhor 
tinha consagrado para Si em Jerusalém. 
O Senhor, Deus de seus pais, desde 
o princípio e sem cessar, enviou-lhes 
mensageiros, pois queria poupar o povo e a 
sua própria morada. Mas eles escarneciam 
dos mensageiros de Deus, desprezavam 
as suas palavras e riam-se dos profetas, 
a tal ponto que deixou de haver remédio, 
perante a indignação do Senhor contra 
o seu povo. Os caldeus incendiaram o 
templo de Deus, demoliram as muralhas 
de Jerusalém, lançaram fogo aos seus 
palácios e destruíram todos os objectos 
preciosos. O rei dos caldeus deportou para 
Babilónia todos os que tinham escapado 
ao fio da espada; e foram escravos deles 
e de seus filhos, até que se estabeleceu o 
reino dos persas. Assim se cumpriu o que 
o Senhor anunciara pela boca de Jeremias: 
“Enquanto o país não descontou os seus 
sábados, esteve num sábado contínuo, 
durante todo o tempo da sua desolação, 
até que se completaram setenta anos”. 
No primeiro ano do reinado de Ciro, rei 
da Pérsia, para se cumprir a palavra 
do Senhor, pronunciada pela boca de 
Jeremias, o Senhor inspirou Ciro, rei da 
Pérsia, que mandou publicar, em todo o seu 
reino, de viva voz e por escrito, a seguinte 
proclamação: “Assim fala Ciro, rei da Pérsia: 
O Senhor, Deus do Céu, deu-me todos os 
reinos da terra e Ele próprio me confiou o 

“Quem acredita n’Ele não é condenado”

itinerário

não acredita já está condenado, porque 
não acreditou no nome do Filho Unigénito 
de Deus. E a causa da condenação é esta: 
a luz veio ao mundo e os homens amaram 
mais as trevas do que a luz, porque eram 
más as suas obras. Todo aquele que pratica 
más acções odeia a luz e não se aproxima 
dela, para que as suas obras não sejam 
denunciadas. Mas quem pratica a verdade 
aproxima-se da luz, para que as suas obras 
sejam manifestas, pois são feitas em Deus”.  
 

REFLEXÃO
Misericórdia é outro nome para dizer a 
Aliança. Deus não julga, não condena; é 
o ser humano quem se condena, quando 
volta as costas à luz. A caminhada rumo 
à Páscoa ilustra os nossos desvios e a 
consequência do pecado. A salvação e a 
vida são uma escolha.

“Desprezavam as suas palavras”
O Segundo Livro das Crónicas, no 
fragmento da primeira leitura, remete-
nos para um dos acontecimentos mais 
dolorosos da história do povo bíblico: o 
exílio na Babilónia. Jerusalém foi invadida e 
destruído o seu templo; os líderes políticos 
e religiosos, com a maioria dos habitantes, 
foram levados cativos para a Babilónia. 
Porque é que terá fracassado a Aliança?
O cronista narra a história com base nas 
infidelidades das lideranças e de todo o 
povo. O exílio é consequência dos pecados 
e, mais ainda, por não terem escutado os 
apelos proféticos. Apesar de lhes terem 
sido dadas consecutivas oportunidades, 
preferiam escarnecer dos mensageiros 
divinos e “desprezavam as suas palavras”.
Naquele tempo, como em grande parte do 
Antigo Testamento, subsistia a crença na 
lógica da retribuição, também na relação 
com Deus. Esta expectativa continuou 
no tempo de Jesus Cristo e ainda perdura 

encargo de Lhe construir um templo em 
Jerusalém, na terra de Judá. Quem de entre 
vós fizer parte do seu povo ponha-se a 
caminho e que Deus esteja com ele”.  
    
Salmo responsorial
Salmo 136 (137), 1-2.3.4-5.6 (R. 6a)  
Refrão: Se eu me não lembrar de ti, 
Jerusalém, fique presa a minha língua. 

LEITURA II Ef 2, 4-10 
Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Efésios
Irmãos: Deus, que é rico em misericórdia, 
pela grande caridade com que nos amou, a 
nós, que estávamos mortos por causa dos 
nossos pecados, restituiu-nos à vida com 
Cristo – é pela graça que fostes salvos – e 
com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez 
sentar nos Céus. Assim quis mostrar aos 
séculos futuros a abundante riqueza da 
sua graça e da sua bondade para connosco, 
em Jesus Cristo. De facto, é pela graça que 
fostes salvos, por meio da fé. A salvação 
não vem de vós: é dom de Deus. Não se 
deve às obras: ninguém se pode gloriar. Na 
verdade, nós somos obra de Deus, criados 
em Jesus Cristo, em vista das boas obras 
que Deus de antemão preparou, como 
caminho que devemos seguir. 
 
EVANGELHO Jo 3, 14-21
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São João  
Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: 
“Assim como Moisés elevou a serpente no 
deserto, também o Filho do homem será 
elevado, para que todo aquele que acredita 
tenha n’Ele a vida eterna. Deus amou 
tanto o mundo que entregou o seu Filho 
Unigénito, para que todo o homem que 
acredita n’Ele não pereça, mas tenha a vida 
eterna. Porque Deus não enviou o Filho 
ao mundo para condenar o mundo, mas 
para que o mundo seja salvo por Ele. Quem 
acredita n’Ele não é condenado, mas quem 

na mentalidade de muitos crentes, 
infelizmente. A bênção é vista como 
fruto dos méritos humanos, do mesmo 
modo que se recebe castigo por causa 
dos pecados e infidelidades. Ainda assim, 
também se dá a conhecer outra leitura 
existencial, esta bem mais adequada à 
maneira do ser divino: a misericórdia.
Deus propõe o caminho do bem, mostra 
como se pode encontrar a verdadeira 
felicidade; ama cada um e, da parte do ser 
humano, espera acolhimento e resposta 
positiva ao seu amor. Em qualquer caso, a 
misericórdia divina não está condicionada 
aos nossos comportamentos, bons ou 
maus. A misericórdia jamais depende da 
nossa conduta moral ou prática religiosa.
O final do texto revela nova oportunidade, 
agora, talvez de modo inesperado, através 
de um rei pagão. Ciro é o escolhido de 
Deus para resgatar o povo da escravidão 
e devolver-lhe a liberdade no regresso a 
casa. Um pagão faz cumprir a promessa 
divina e restabelece a Aliança. Após setenta 
anos de exílio, recebem do rei da Pérsia, 
que entretanto se tinha apoderado da 
Babilónia, autorização para regressar à 
terra prometida: “Quem de entre vós fizer 
parte do seu povo ponha-se a caminho”.

A misericórdia
Santa Teresa de Jesus dizia que quando há 
tempos ‘difíceis’, são necessários “amigos 
fortes de Deus”.
Como pessoas e como comunidades, 
reconhecemos que estas circunstâncias, 
que estamos a atravessar, são bem difíceis 
e dolorosas. Sentimo-nos ‘exilados’. 
Fomos arrancados do nosso bem-estar, 
enfraquecidos nas nossas supostas 
seguranças.
Este episódio propõe quatro exercícios 
de conversão, bem apropriados para 
este tempo quaresmal: reconhecer as 
fragilidades; saborear a beleza da palavra 
de Deus; abrir-nos à misericórdia divina; 

IV Domingo Quaresma

Em lugar de destaque, no presbitério, encontrar-se-á o 
Smartphone em PVC. Abrir a APP da Caridade e encontrar 
a serpente na cruz, que leva a uma opção ou escolha pelo 
bem, o sinal da cura, da libertação e da salvação, isto é, a 
Cruz.
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“Quem acredita n’Ele não é condenado”

viver mergulhados na alegria do amor. 
Experimenta-os. Verás como te tornas 
um desses “amigos fortes de Deus”. Sem 
lamentações. Cheio de entusiasmo.

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

Semear caridade
Acólitos
O Templo só deve ser estimado ser 
for a casa onde Deus habita. Se ele se 
transforma em lugar de abominação, de 
idolatria e de mundanidades, o seu destino 
é a destruição, mesmo que Deus procure 
a todo o custo poupar a sua morada. Os 
ministros do altar estão obrigados a uma 
atenção permanente para que tal não 
aconteça velando para que as igrejas sejam 
os lugares onde Deus revela a sua infinita 
misericórdia.

Leitores
Um sinal da decadência a que tinha 
chegado o povo de Deus era o facto de 
“escarnecerem dos mensageiros de Deus, 

desprezando as suas palavras e rindo-
se dos profetas.” Quando um servo da 
Palavra de Deus é objeto de zombaria por 
causa da Palavra, isso é motivo de orgulho 
por sofrer por causa da Palavra, mas, 
simultaneamente, é motivo de tristeza 
porque isso não augura nada de bom para 
os zombadores.

Ministros Extraordinários 
da Comunhão
Nem sempre as pessoas a quem damos a 
Comunhão nos inspiram bons sentimentos. 
Todavia, devemos lembrar-nos sempre 
que “Deus amou tanto o mundo que 
entregou o seu Filho Unigénito, para que 
todo o homem que acredita n’Ele não 
pereça, mas tenha a vida eterna”. O MEC 
é ministro desse amor louco de Deus por 
um mundo onde, muitas vezes, as trevas 
rejeitam a luz para permanecerem nas más 
obras.

Músicos
Se o cantor não alicerçar o seu canto na 
memória de Jerusalém, então mais vale 
que a sua língua fique presa. Se o organista 

se esquecer de Jerusalém, então mais vale 
que esquecida fique a sua mão direita. Na 
Igreja, não cantamos porque isso nos é 
pedido nem porque as nossas melodias 
são bonitas; cantamos e tocamos porque 
manifestamos, nesta terra estrangeira, 
o nosso desejo profundo da Jerusalém 
Celeste, a nossa Pátria.

Celebrar em comunidade

Preparação Penitencial
Sugere-se que este momento de 
reconhecimento da fragilidade humana 
e de abertura à misericórdia divina seja 
cantado, conforme se sugere no cântico.

Homilia
1. A Serpente de Bronze elevada por Moisés 
tinha presente esta ideia sanativa: curava 
aqueles que depois de mordidos pelas 
serpentes olhassem para aquela serpente 
construída por Moisés. No Evangelho, o 
sacrifício de Jesus na cruz é apresentado 
como a elevação da serpente; no entanto 
reveste-se de um sentido mais profundo: a 
vida eterna! Jesus padece na cruz para nos 

salvar e dar a vida eterna!
2. Na segunda leitura, S. Paulo diz que 
“a salvação não vem de nós: é dom de 
Deus”. Também escutamos no Evangelho 
que “Deus amou tanto o mundo que 
entregou o seu Filho Unigénito, para 
que todo o homem que acredita n’Ele 
não pereça, mas tenha a vida eterna”. A 
salvação vem de Deus! É dom do amor 
incondicional que Deus nos tem. É neste 
prisma que enquadramos a paixão, morte e 
ressurreição de Jesus! O amor é a chave de 
leitura da kenosis.
3. O amor não é algo abstrato ou apenas 
conceptual. Às vezes fala-se tanto no 
amor que fica reduzido a um sentimento 
banal, diríamos um “sentimentalismo”. O 
amor é muito concreto e não é apenas um 
sentimento, mas também uma escolha 
que se experimenta na vida. Como tenho 
experimentado o amor de Deus? Deus 
escolheu amar o Mundo até às últimas 
consequências. Como tem sido a minha 
opção por Deus? (...)

Sugestão de cânticos
— Entrada: Alegra-te, Jerusalém – A. M. Seiça
— Preparação Penitencial: Senhor, misericórdia – Az. Oliveira
— Apresentação dos dons: Excelso Criador – S. Marques
— Comunhão: Deus enviou ao mundoe – M. Luís
— Final: Ó Cruz vitoriosa – F. Silva

Eucologia
Orações presidenciais: Orações 
presidenciais para o IV Domingo da 
Quaresma (Missal Romano, 199-200)
Prefácio: Prefácio da Quaresma II (Missal 
Romano, 462)
Oração Eucarística: Oração Eucarística V/D 
(Missal Romano, 1176-1179)

Sair em missão de amar
Durante esta semana, vamos rezar em família diante da 
Cruz, apresentando as nossas feridas, dores, angústias 
e pecados, bem como aqueles de que o mundo, 
marcado pelo signo da pandemia, também sofre. Para 
abrirmos horizontes do amor de Deus e da esperança 
que desabrocha no coração da nossa família, podemos 
ler também a Exortação Apostólica Amoris Laetitia (A 
Alegria do Amor) do Papa Francisco.

A versão completa do subsídio litúrgico encontra-se
disponível em www.arquidiocese-braga.pt/liturgia/
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De uma das vozes mais ousadas 
e essenciais das letras norte-
americanas, nasce este novo 
romance, onde, num futuro próximo, 
cinco personagens se reúnem num 
apartamento em Manhattan durante 
um evento catastrófico. DeLillo 
completou-o semanas antes da 
pandemia de Covid-19. E, apesar de 
retratar uma catástrofe diferente, nele 
podemos encontrar um misterioso 
consolo para o que hoje acontece.

O Silêncio 
Don DeLillo

16,5€

Compre online em 
www.livrariadm.pt

já há subsídio para  as “24 horas para o senhor” de 2021
O Pontifício Conselho para a Pro-
moção da Nova Evangelização 
(PCPNE) publicou o subsídio pas-
toral para as "24 horas para o Se-
nhor", que decorrem a 12 e 13 de 
Março de 2021.
Com o tema "Ele perdoa todos os 
teus pecados" (Salmo 103(102), 3), 
a proposta apresenta algumas su-
gestões para que as paróquias e as 
comunidades cristãs possam pre-
parar-se para viver a iniciativa "24 
horas para o Senhor".
"Onde, por motivos sanitários, as 
celebrações dos Sacramentos não 
forem permitidas ou forem possí-
veis apenas com um número redu-
zido de pessoas, a Adoração Eu-
carística poderia ser transmitida 
online, preparando assim os fiéis 
para a contrição perfeita, como diz 
o Catecismo da Igreja Católica (...)", 
pode ler-se no subsídio.
De acordo com o Pontifício Conselho 
para a Promoção da Nova Evangeli-
zação, a primeira parte do subsídio 
é dedicada a alguns pensamentos 
que ajudam a reflectir sobre o por-
quê do Sacramento da Reconcilia-
ção. Os textos preparam para viver 
conscientemente o encontro com o 
sacerdote no momento da confissão 

individual, mas podem servir tam-
bém para as pessoas se prepararem 
– sozinhas ou orientadas por um 
ministro – para a contrição perfeita, 
nos casos em que temporariamen-
te não for possível aproximar-se do 
Sacramento da Reconciliação.
"Este Subsídio poderia ser útil pa-
ra preparar uma catequese sobre a 
necessidade da conversão e sobre 
o Sacramento da Reconciliação. 

Sobretudo os jovens, mas também 
os adultos, perguntam-se: porque 
devo confessar-me? Como é que 
nos confessamos? Que se faz de-
pois da confissão? Este Subsídio 
pode constituir uma ajuda válida 
para encontrar respostas para es-
tas questões", explica o PCPNE.
Pode fazer o download do subsídio 
pastoral em www.arquidiocese-
-braga.pt.


