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opinião

Órfãos de amor

Carla rodrigues
advogada

Maria João, Henri-
que, Joana, Rafael, 
Daniel, Vanessa, 
Valentina… Não são 

nomes de uma lista aleatória. 
Não são nomes selecciona-
dos num passatempo de Ve-
rão. Não são nomes para um 
concurso de beleza. São al-
guns dos nomes que pesam 
na nossa consciência. São 
nomes de crianças assassi-
nadas, nos últimos anos, pe-
los próprios pais. São as nos-
sas crianças. São as crianças 
que não soubemos proteger. 
São as crianças cujos pedidos 
de socorro ignoramos. São 
as vidas ceifadas com a par-
ticipação da nossa inércia. E 
não passemos panos quen-
tes na nossa consciência! Sal-
vo casos de acidente, que in-
felizmente acontecem, antes 
de um pai matar um filho há 
algum sinal de perigo grave, 
há episódios de violência, há 
negligência gravíssima, há 
sinais de doença mental, há 
o terror espelhado no olhar 
dos filhos, há um sem fim 
de sinais de alerta, uns mais 
visíveis que outros, mas nós 
optamos por desviar o olhar. 

Se há crimes que nos horro-
rizam, especialmente os que 
envolvem crianças, os crimes 
cometidos por pais contra a 
vida dos filhos deixam-nos 
atordoados, em transe, incré-
dulos. Deixam a nossa alma 
no luto mais negro, o nosso 
coração a sangrar perante a 
descida da humanidade a ní-
veis de escuridão total. Faz-
-nos duvidar, por momentos, 
da sanidade e bondade hu-
mana. Como é que é possível 
um pai, uma mãe, ter a frie-
za, o desamor, a crueldade de 
e para matar um filho? Pes-
soas, com um dever acresci-
do de amarem e protegerem, 
arrancarem a vida aos filhos 
como quem arranca uma er-
va daninha do quintal? Des-
fazerem-se dos corpos como 
quem se desfaz de roupas ve-
lhas? Viverem e conviverem 
a partir daí como pessoas 
sem culpas, sem lutos e sem 
arrependimentos? Como é 
possível a desumanidade ha-
bitar desta forma descarada 
na humanidade? São os nos-
sos filhos, são sangue do nos-
so sangue, são amor do nosso 
amor, são vida da nossa vida, 
são tudo! 

A maternidade e a pater-
nidade não são viagens fá-
ceis. Ou é porque choram 
por tudo e por nada, ou é 
porque fazem birras e chan-
tagem emocional, ou é por-
que respondem torto, ou é 
porque se consideram infi-
nitamente mais inteligentes 
e certeiros, ou é porque não 
levantam a tampa da sanita, 
ou é porque deixam as rou-
pas espalhadas, como se fos-
sem as migalhas na história 

de Hansel e Gretel, dos Ir-
mãos Grimm, para consegui-
rem encontrar o caminho de 
regresso ao quarto. Ou é por-
que nós estamos sem paciên-
cia… Esta não é uma viagem 
fácil. Mas é, seguramente, A 
Viagem. Aquela grande, ines-
quecível, imprevisível, ou-
sada, com uma bagagem de 
paciência, dedicação, entre-
ga, cuidado, protecção, edu-
cação, respeito e amor, mui-
to amor. 

As histórias narradas nas 
páginas do crime, reais e trá-
gicas, sem final feliz e anun-
ciado, que nos arrombam a 
porta de casa e entram sem 
pedir licença, que nos aba-
lam a segurança dos dias, 
que se instalam no nosso so-
fá, que nos confrontam com 
a nossa cobardia, que nos 
fazem ajoelhar num pedi-
do de perdão, não podem 
continuar e nós não pode-
mos continuar a ser cúm-
plices destes crimes. Peran-
te esta realidade, que se mul-
tiplica a um ritmo tragica-
mente assustador e nos fala 
da inversão total dos valo-
res humanos, recordo o li-
vro de Gabriel García Már-
quez, “Crónica de uma morte 
anunciada”, que conta a his-
tória do assassinato de San-
tiago Nasar por dois irmãos, 
os Vicario, que agem em su-
posta defesa da honra da ir-
mã. Apesar de todos os mo-
radores do local saberem 
que este crime ia ser come-
tido ninguém fez nada para 
proteger Santiago e evitar es-
ta morte anunciada. E nós…? 
O que é que temos feito para 
proteger as nossas crianças?

Breves

Papa assinalou 13 de Maio 
com saudação para Fátima
O Papa assinalou a peregrinação do 13 de Maio 
com uma carta dirigida ao Santuário de Fátima, 
evocando as vítimas da pandemia de Covid-19.
“Peço-vos uma oração particular – enquanto vos 
asseguro a minha – pelas vítimas sem conta des-
ta pandemia de Covid-19 e por todos os defuntos; 
a quantos se viram sozinhos na sua travessia pa-
ra a eternidade, sei que a boa Mãe do Céu lhes fez 
companhia até Deus”, refere o texto. “A Deus, Ela 
confia todos e cada um de vós, desde os zeladores 
do Santuário de Fátima, que hoje nos personifi-
cam e representam a todos aos pés de Nossa Se-
nhora, à semelhança do apóstolo João no Calvário 
– «Mulher, eis o teu filho!» (Jo 19, 26) e, pela casa 
dentro, entrou-Lhe todo o mundo”, prosseguiu.
Francisco saudou os “queridos peregrinos de Fáti-
ma” e assinala as “circunstâncias” que este ano im-
pede a “habitual a peregrinação até à Cova da Iria”, 
onde chegam espiritualmente “os doentes, pobres 
e abandonados, sem esquecer os profissionais e 
voluntários empenhados a servi-los”.
A mensagem pontifícia citou a aparição de 13 de 
Junho de 1917: “O meu Imaculado Coração será 
o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até 
Deus”.
“Que o bom Deus vos abençoe e Nossa Se-
nhora de Fátima vos guarde e proteja”, conclui 
Francisco.

Há mais 59 mil pessoas a 
serem ajudadas por bancos 
alimentares
A presidente da Federação Portuguesa dos Bancos 
Alimentares Contra a Fome afirmou que “há muitos 
mais pedidos de apoio” por causa do coronavírus e 
contabiliza “à volta de 59 mil pessoas” que se somam 
às as 380 mil” que estas instituições já ajudavam.
“Neste momento temos uma pobreza conjuntural 
muito severa de pessoas que não sabiam o que era 
estar em pobreza. E são pessoas que tinham profis-
sões liberais, eram feirantes, ou tinham um táxi, que 
nunca viveram em pobreza e não sabem lidar com 
essa situação”, explicou Isabel Jonet.
“É uma realidade muito dura, é estranha a uma 
quantidade de pessoas que não estavam habi-
tualmente nesse tipo de situação e que não sa-
bem lidar com ela porque tinham as suas finan-
ças equilibradas e de um momento para o outro 
não têm dinheiro, e muitas vezes estas famílias 
não têm poupanças, porque apesar de terem fi-
nança s equilibradas não tem rendimentos a 
mais”, acrescentou.
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“A principal dificuldade re-
sulta da ausência do conví-
vio social”

A família de Jorge e Fátima 
Cardoso tem, como o pró-
prio Jorge afirma, uma “par-
ticipação bastante abrangen-
te e diversificada” na vida da 
sua paróquia. Pai e mãe são 
ambos catequistas, sendo 
Fátima a coordenadora ge-
ral da catequese; Jorge tem 
responsabilidades no Conse-
lho Pastoral Paroquial, onde 
Fátima também está, e cola-
boram também no coro e na 

A paragem forçada das celebrações comunitárias das eucaristias 
e outros sacramentos – já há cerca de dois meses – recuperou 
para a actualidade religiosa uma expressão com raízes profundas 
na fé cristã: a ‘igreja doméstica’. Três famílias – das paróquias de 
Marinhas, em Esposende, de Ribeirão, em Famalicão e de Travassós, em 
Fafe – explicaram ao Igreja Viva sobre como estão a viver este tempo.

ENTREVISTA

A IGREJA DOMÉSTICA DE TRÊS 
FAMÍLIAS
JOÃO PEDRO QUESADO (TEXTO)

equipa litúrgica, assim como 
noutras vertentes da paró-
quia. Já os filhos André, Ca-
tarina e João, para além de 
escuteiros no agrupamento 
local das Marinhas, em Es-
posende, são leitores e par-
ticipam no grupo coral – no 
caso de André e Catarina – e 
são também acólitos – o ca-
so de João.

[Igreja Viva] Como é que a 
família tem vivido a fé des-
de que as celebrações comu-
nitárias foram suspensas?
[Jorge Cardoso] No nos-

so caso em particular, não 
houve grande alteração, ten-
do em conta os compromis-
sos e responsabilidades pas-
torais na paróquia, nomea-
damente, na preparação das 
celebrações transmitidas na 
página de facebook da Pa-
róquia das Marinhas. O ca-
rácter comunitário das cele-
brações em privado, com o 
pároco, até saiu reforçado. 
O sentimento de presença 
à comunidade obrigou-nos 
a investir mais tempo na 
preparação das celebrações, 
distribuindo, por toda a fa-

mília, o que habitualmente 
era assumido em comuni-
dade alargada. Tivemos que 
ser acólitos, leitores, músi-
cos, cantores e operadores 
de câmera!...

[Igreja Viva] Viver em Igre-
ja doméstica é algo comple-
tamente novo?
[Jorge Cardoso] Não, de to-
do. De facto, não haven-
do igreja doméstica, não há 
verdadeira igreja em comu-
nidade. As comunidades pa-
roquiais são o resultado das 
inúmeras igrejas domésticas 
que testemunham na socie-
dade a sua fé e vivem o seu 
baptismo.

[Igreja Viva] Que dificul-
dades têm existido nessa vi-
vência? É possível conciliar 
o trabalho e o cuidar dos fi-
lhos com estes momentos 
de oração?

[Jorge Cardoso] Diríamos 
que a principal dificuldade 
resulta da ausência do con-
vívio social que acontecia 
no antes e após as celebra-
ções ou, ainda, nos ensaios 
ou reuniões preparatórias. 
O distanciamento físico tem 
sido colmatado através das 
redes sociais. Porém, falta-
-nos a proximidade física, o 
poder ler no rosto dos ami-
gos as suas alegrias e as suas 
ansiedades. Também aqui 
se vivia e testemunhava a fé 
que nos alimenta. Quanto à 
conciliação do trabalho com 
os momentos de oração, sal-
vo raríssimas ocasiões, ja-
mais foi um problema. O 
momento do jantar é, ha-
bitualmente o momento da 
família e, também, da nossa 
igreja doméstica.

[Igreja Viva] Como têm si-
do os momentos de oração? 
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Têm acompanhado as euca-
ristias e orações online ou 
têm seguido o vosso próprio 
ritmo?
[Jorge Cardoso] Procura-
mos, dentro da disponibi-
lidade possível de cada um, 
assistir online/TV a algu-
mas celebrações marcantes 
na vida dos cristãos, como 
foi o caso da Bênção Urbi et 
Orbi do Papa Francisco ou 
a Via Sacra. Nos momentos 
de oração promovidos na 
paróquia, como as eucaris-
tias, oração de Taizé e o ter-
ço, fazemos todos os possí-
veis por serem momentos 
de reunião em família. Ora 
participando à distância, ora 
colaborando com o pároco.

[Igreja Viva] É fácil para 
os filhos participar nesses 
momentos?
[Jorge Cardoso] Sim. Aliás, 
dentro da liberdade indivi-
dual de cada um, há um as-
sumir da fé e da necessida-
de de a celebrar em família 
e em comunidade.

“Os momentos de oração 
ajudam a melhorar o nosso 
ambiente familiar”

Leonel Rocha e Isabel Silva 
são também membros acti-
vos da paróquia local – no 
caso, a paróquia de Ribei-
rão, em Famalicão. Leonel 
é membro da comissão per-
manente do Conselho Pas-
toral Paroquial e chefe de 
secção do agrupamento lo-
cal de escuteiros; já Isabel é 
catequista e está na Equipa 
Coordenadora da Cateque-
se. Os filhos, esses, partici-
pam no coro infantil da eu-
caristia da catequese.

[Igreja Viva] Como é que a 
família tem vivido a fé des-
de que as celebrações comu-
nitárias foram suspensas?
[Leonel Rocha] O tempo de 
confinamento e de recolhi-
mento em família serviu, 
entre outras coisas boas, pa-
ra cultivar e intensificar os 
laços familiares, através de 
mais conversas em família, 
de programas culturais ca-
seiros e de mais momen-
tos de oração familiar, uma 
vez que os membros da fa-
mília não estavam sujeitos à 
correria das suas ocupações 
escolares ou laborais, das 
suas lides associativas e dos 
seus compromissos sociais 
e eclesiais. O sentimento de 
fragilidade sentida por to-
dos serviu para nos lembrar 
ainda mais a grandeza de 
Deus e cultivar a esperan-

ça perante todos os perigos 
que a pandemia nos invoca. 
A oração diária do terço, a 
leitura do Evangelho do dia 
e a participação na Eucaris-
tia diária, através da trans-
missão em directo do San-
tuário de Fátima (neste caso 
apenas o casal) e, ao Domin-
go, através da Arquidiocese 
de Braga, foram as formas 
de vivermos a fé em casa.

[Igreja Viva] Viver em Igre-
ja doméstica é algo comple-
tamente novo?
[Leonel Rocha] A nossa fa-
mília já tinha a noção de que 
somos uma Igreja domésti-
ca e de que, quando dois ou 
três estão reunidos em no-
me de Jesus Cristo, Ele es-
tá no meio de nós. Contudo, 
o tempo de confinamento, 
coincidindo com o tempo 
forte da Quaresma e da Se-
mana Santa, serviu para in-
tensificar a noção, quer pe-
la “catequese”, quer por de-
safios lançados aos nossos 
filhos, de que somos real-
mente uma Igreja domésti-
ca, como acontecia com os 
primeiros cristãos, que cele-
bravam em casa.

[Igreja Viva] Que dificul-
dades têm existido nes-
sa vivência? É fácil para 
os filhos participar nesses 
momentos?
[Leonel Rocha] Tendo em 
conta a idade dos nossos fi-
lhos  – 20, 17, 15 e 12 anos –, 
não tivemos muitas dificul-
dades em fazer esta cami-
nhada espiritual com eles, 
mesmo quando os nossos 
adolescentes questionam o 
porquê de rezar ou quando 
manifestam alguma dificul-
dade em acreditar em tudo 
o que a religião católica pro-
põe para objecto da nossa fé.

[Igreja Viva] Como têm si-
do os momentos de oração? 
Têm acompanhado as euca-
ristias e orações online ou 
têm seguido o vosso próprio 
ritmo?
[Leonel Rocha] Os momen-
tos de oração têm sido mui-
to ricos e ajudam a melho-
rar o nosso ambiente fami-
liar, pois proporcionam-
-nos ocasiões de reflexão 
sobre algumas situações do 
dia-a-dia, leva-nos a reflec-
tir e a pedir desculpas por 
comportamentos e atitu-
des menos correctas, assim 
como nos ajudam a perce-
ber a importância que Deus 
tem e deve ter nas nossas vi-
das. Para além das celebra-
ções houve ainda momen-
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O tempo de confinamento, 
coincidindo com o tempo 
forte da Quaresma e 
Semana Santa, serviu 
para intensificar a noção, 
quer pela catequese, quer 
por desafios lançados aos 
nossos filhos, de que somos 
realmente uma Igreja 
doméstica, como acontecia 
com os primeiros cristãos.

[Leonel Rocha] 

tos maravilhosos de vivên-
cia da fé, através de tarefas 
e desafios, como a refeição 
de Quinta-feira Santa, em 
que recriamos a Última Ceia 
e que serviu para fazer uma 
catequese sobre a Páscoa 
dos Judeus e a Páscoa de Je-
sus Cristo; a construção das 
14 cruzes para a Via Sacra, 
disposta à volta da casa, que 
serviu de oração na Sexta-
-feira Santa; e a Visita Pascal 
que recreamos em Família, 
gravamos e mandamos pe-
las redes sociais aos familia-
res e amigos.

“A oração é a chave mestra 
que abre todas as portas”

A família de Orlando e Na-
tália Cunha, da paróquia de 
Travassós, em Fafe, admi-
te que os meios digitais re-
tiram “magia” e “química” 
aos momentos como as eu-
caristias, porém não existe 
“estranheza”. A “fome natu-
ral” dos três filhos ajuda, no 
entanto, ao encontro com 

Cristo, que Orlando afirma 
que “harmoniza” todas as 
rotinas da família.

[Igreja Viva] Como é que a 
família tem vivido a fé des-
de que as celebrações comu-
nitárias foram suspensas? 
[Orlando Cunha] Viver a 
fé, como a entendemos en-
quanto família, isto é, como 
ela faz sentido para nós en-
quanto micro-comunida-
de cristã familiar composta 
por um pai (Orlando, com 
49 anos), uma mãe (Natália, 
com 45 anos) e três filhos 
(Leonor com 19 anos, Inês 
com 16 anos e João com 9 
anos), implica abrir as por-
tas de casa a Cristo manten-
do uma consciência comu-
nitária dos outros e do mun-
do e, aqui, reinventar espa-
ços e momentos que nos 
proporcionem a celebração 
dessa mesma fé.

[Igreja Viva] Viver em Igre-
ja doméstica é algo comple-
tamente novo?
[Orlando Cunha] Sim e não. 
É novo, quanto à forma da 
celebração da fé: Assistir 
às celebrações eucarísticas 
pela televisão, pelo Face-
book... Assistir à catequese 
pelo  WhatsApp  ou noutras 
formas digitais... Faz com 
estes meios retirem, numa 
percentagem considerável, 
sem podermos quantificar, 
a "magia", a "química", a "ex-
periência do encontro pes-
soal" e mesmo alguma racio-
nalidade entre o celebrante 
e todos os outros fiéis. Por 
outro lado, não é comple-
tamente novo porque todas 
estas novas formas de co-
municação nos são familia-
res e, de certa forma, não 
nos causam estranheza, nem 
nos afastam do essencial. 
Podemos mesmo dizer que 
esta recentralização das ce-
lebrações na célula  familiar 
vieram aproximar os seus 
membros obrigando-os a 
retomar formas tradicionais 
de encontro e celebração, 
tais como, a recitação do 
terço em família, a oração à 
mesa, antes das refeições, a 
partilha de cânticos religio-
sos, a partilha de Eucaristias 
online, quer a nível local co-
mo internacional…

[Igreja Viva] Que dificul-
dades têm existido nessa vi-
vência? É possível conciliar 
o trabalho e o cuidar dos fi-
lhos com estes momentos 
de oração?
[Orlando Cunha] Não é na-
da fácil... é com certeza um 

desafio às capacidades de 
todos... Contudo, a oração 
individual e colectiva, neste 
contexto, aparece como um 
trunfo que nos tem ajudado 
a planear, a pensar e viver 
todo o resto. A oração é a 
chave mestra que abre todas 
as portas e nos permite har-
monizar as nossas rotinas. 
Quando falta ou é esqueci-
da, é uma balbúrdia,  e é aí 
que nos apercebemos da sua 
importância e significado.

[Igreja Viva] Como têm si-
do os momentos de oração? 
Têm acompanhado as euca-
ristias e orações online ou 
têm seguido o vosso próprio 
ritmo? 
[Orlando Cunha] Pessoal-
mente, começo o dia, com 
a leitura duma publicação 
diária do padre João Aguiar 
Campos, intitulada "Uma 
Palavra por dia", onde faz 
uma pequena reflexão sobre 
o Evangelho do próprio dia 
que depois partilho com to-
da a família. Termino o dia, 
acompanhado com a minha 
esposa ou filhos, com uma 
oração tradicional da noite 
ou com um hino das Com-
pletas ou mesmo com um 
cântico de mensagem que 
algumas vezes partilho no 
facebook. Ao fim-de-sema-
na, procuramos todos assis-
tir e participar nas eucaris-
tias paroquiais, transmitidas 
online, onde já era habitual 
participarmos. Também as-
sistimos a missas celebradas 
pelo Santo Padre, como foi 
o caso da Vigília Pascal.

[Igreja Viva] É fácil para 
os filhos participar nesses 
momentos? 
[Orlando Cunha] De mo-
do geral sim. Todos em ca-
sa têm essa ‘fome’ natural de 
procurar esse encontro com 
Cristo, consigo próprios e 
uns com os outros. A Leo-
nor, como estudante uni-
versitária em Psicologia na 
UCP de Braga, continua com 
as reuniões e as celebrações 
online do CAB. A Inês per-
tence a um grupo de jovens 
da paróquia com ligação 
aos "Jovens em Caminha-
da", mantendo os contactos 
formativos e de oração tam-
bém através das páginas do 
movimento.  O João, o mais 
novo, tem um pouco mais 
de dificuldade, apesar de ter 
uma catequista em casa, que 
é a minha esposa. Faz sem-
pre a oração da noite antes 
de adormecer ao pé dos pais 
ou com as irmãs, como já o 
fazia...
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Actos 1, 1-11 
Leitura dos Actos dos Apóstolos  
No meu primeiro livro, ó Teófilo, narrei 
todas as coisas que Jesus começou a 
fazer e a ensinar, desde o princípio até 
ao dia em que foi elevado ao Céu, depois 
de ter dado, pelo Espírito Santo, as suas 
instruções aos Apóstolos que escolhera. 
Foi também a eles que, depois da sua 
paixão, Se apresentou vivo com muitas 
provas, aparecendo-lhes durante quarenta 
dias e falando-lhes do reino de Deus. 
Um dia em que estava com eles à mesa, 
mandou-lhes que não se afastassem 
de Jerusalém, mas que esperassem a 
promessa do Pai, “da qual – disse Ele – Me 
ouvistes falar. Na verdade, João baptizou 
com água; vós, porém, sereis baptizados 
no Espírito Santo, dentro de poucos 
dias”. Aqueles que se tinham reunido 
começaram a perguntar: “Senhor, é agora 
que vais restaurar o reino de Israel?”. 
Ele respondeu-lhes: “Não vos compete 
saber os tempos ou os momentos que 
o Pai determinou com a sua autoridade; 
mas recebereis a força do Espírito Santo, 
que descerá sobre vós, e sereis minhas 
testemunhas em Jerusalém e em toda a 
Judeia e na Samaria e até aos confins da 
terra”. Dito isto, elevou-Se à vista deles e 
uma nuvem escondeu-O a seus olhos. E 
estando de olhar fito no Céu, enquanto 
Jesus Se afastava, apresentaram-se-lhes 
dois homens vestidos de branco, que 
disseram: “Homens da Galileia, porque 
estais a olhar para o Céu? Esse Jesus, que 
do meio de vós foi elevado para o Céu, 
virá do mesmo modo que O vistes ir para 
o Céu”.  
    

“Eu estou sempre convosco”

itinerário

REFLEXÃO
A solenidade da Ascensão (Ano A) reforça 
a nossa esperança: ressuscitados, a nossa 
meta é participar na plenitude da vida 
em Deus. Por isso, hoje é uma dia para 
exultarmos em “santa alegria e em filial 
acção de graças” (cf. oração cocleta).

“Eu estou sempre convosco”
Além de nos abrir o caminho e mostrar 
a meta, Jesus Cristo garante-nos a sua 
permanente companhia: “Eu estou sempre 
convosco”. Não é apenas em alguns 
momentos. É ‘sempre’ e reforçada com o 
‘até ao fim dos tempos’. Jesus Cristo é ‘Deus 
connosco’, do princípio ao fim do Evangelho, 
do princípio ao fim da nossa vida.
Uma e outra vez, em anteriores ‘episódios’, 
percebemos esta promessa: torna-se 
presente, entra na ‘casa’ dos discípulos, 
faz caminho com eles, dá-se a conhecer, 
conforta os perturbados, transmite a paz 
e a alegria.

Somos importantes
Jesus Cristo não está nos anais da história 
como um defunto que é recordado pelo 
seus feitos. Está vivo, está connosco. 
Ele interessa-se por nós, cuida de nós, 
sempre. 
“Entre nós, nas nossas famílias, uma das 
coisas que mais dói é ouvirmos dizer: ‘Não 
te importas de mim’. É uma frase que fere 
e desencadeia turbulência no coração. [...] 
Não há ninguém que se importe mais de 
nós do que Ele» (Papa Francisco).
A vida (cristã) está envolvida pela luz do 
Ressuscitado. Por isso, em tempos de 
crise pessoal ou comunitária, quando 
emerge a tentação de enveredar em 
fáceis lamentações catastróficas, o cristão 
jamais perde a confiança, antes aviva a 
esperança que sempre o sustenta “até ao 
fim dos tempos”.

Salmo responsorial
Salmo 46 (47), 2-3.6-7.8-9 (R. 6) 
Refrão: Por entre aclamações e ao som 
da trombeta, ergue-Se Deus, o Senhor.

LEITURA II Ef 1, 17-23
Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Efésios
Irmãos: O Deus de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, o Pai da glória, vos conceda um 
espírito de sabedoria e de revelação 
para O conhecerdes plenamente e 
ilumine os olhos do vosso coração, 
para compreenderdes a esperança a 
que fostes chamados, os tesouros de 
glória da sua herança entre os santos 
e a incomensurável grandeza do seu 
poder para nós os crentes. Assim o 
mostra a eficácia da poderosa força que 
exerceu em Cristo, que Ele ressuscitou 
dos mortos e colocou à sua direita nos 
Céus, acima de todo o Principado, Poder, 
Virtude e Soberania, acima de todo o 
nome que é pronunciado, não só neste 
mundo, mas também no mundo que 
há-de vir. Tudo submeteu aos seus 
pés e pô-l’O acima de todas as coisas 
como Cabeça de toda a Igreja, que é o 
seu Corpo, a plenitude d’Aquele que 
preenche tudo em todos.   
    
EVANGELHO Mt 28, 16-20
Conclusão do santo Evangelho segundo 
São Mateus
Naquele tempo, os Onze discípulos 
partiram para a Galileia, em direcção ao 
monte que Jesus lhes indicara. Quando 
O viram, adoraram-n’O; mas alguns 
ainda duvidaram. Jesus aproximou-Se 
e disse-lhes: “Todo o poder Me foi dado 
no Céu e na terra. Ide e ensinai todas 
as nações, baptizando-as em nome 
do Pai e do Filho e do Espírito Santo, 
ensinando-as a cumprir tudo o que vos 
mandei. Eu estou sempre convosco até 
ao fim dos tempos”.  

A janela do compromisso
A nossa missão é ajudar outros a 
perceber este dom maravilhoso, a 
definitiva vitória da vida: “Ide e ensinai 
todas as nações”. A história da salvação 
continua através de cada um de nós. A 
vontade de Deus é que todos possamos 
seguir os passos de Jesus Cristo, 
percorrer o mesmo caminho inaugurado 
por Jesus Cristo e permanece possível 
para quem se dispõe a percorrê-lo até 
ao fim.
Vamos abrir a janela do compromisso. 
Sem medo! Cada ‘episódio’ pascal 
abre uma (nova) janela na nossa vida, 
sempre a partir daquela primeira 
janela aberta por Jesus Cristo na 
manhã de Páscoa.
O compromisso é dar continuidade à 
missão de levar a Boa Nova a todas as 
pessoas. A sugestão do Papa Francisco 
é contar a nossa história: “fazer memória 
daquilo que somos aos olhos de Deus, 
testemunhar aquilo que o Espírito 
escreve nos corações, revelar a cada um 
que a sua história contém maravilhas 
estupendas” (Mensagem para o Dia 
Mundial das Comunicações Sociais).
No Evangelho, Jesus Cristo usa duas 
vezes o verbo ensinar ligado ao 
compromisso que nos confia: “Ide e 
ensinai todas as nações… ensinando-
as a cumprir”. E nós pensávamos que 
bastava ensinar conceitos e doutrinas! 
O Papa lembra que “o conhecimento de 
Deus se transmite sobretudo contando, 
de geração em geração, como Ele 
continua a tornar-Se presente. O Deus 
da vida comunica-Se, narrando a vida”.
O compromisso é ‘ensinar’ a nossa 
história, falar de nós e da beleza 
que nos habita, olhar o mundo e os 
acontecimentos com ternura.

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

VII Domingo páscoa

No tempo Pascal, surgirá junto ao relógio e ao Círio Pascal 
um símbolo que nos ajudará a estar com o Ressuscitado. 
Neste domingo, o símbolo a colocar é um girassol.
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“Eu estou sempre convosco”

Semear esperança
Acólitos
Dois homens vestidos de branco vieram 
junto dos apóstolos para lhes reorientar 
o olhar. O olhar do cristão não deve 
permanecer cravado no Céu, esperando o 
regresso de Cristo na sua Glória. O tempo 
presente é também o tempo de olhar para 
o irmão pelo serviço diligente. No exercício 
do ministério de acólito, sou testemunha 
desse duplo olhar solícito, para o irmão e 
para o Céu?

Leitores
A proclamação da Palavra de Deus, pela 
qual se cumpre o mandamento de ensinar 
todas as nações a cumprir tudo o que Ele 
nos mandou, é um sinal da presença de 
Jesus connosco até ao fim dos tempos. 
Quando proclamo as leituras tenho 
consciência de ser sinal dessa presença de 
Jesus no meio do seu povo?

Ministros Extraordinários 
da Comunhão
A Eucaristia é “um tesouro de glória”, 
“um dom de incomensurável grandeza”, 

“o penhor da esperança a que fomos 
chamados”. Todavia, apenas o dom 
do Espírito de sabedoria e de luz que 
ilumina os olhos do nosso coração 
nos pode conceder que o conheçamos 
plenamente. Será que abro o meu 
espírito ao dom do Espírito para 
que eu viva e transmita esse amor à 
Eucaristia?

Celebrar com esperança
Dinâmica Quaresma-Páscoa 
Na saudação inicial, pode usar-se 
o seguinte texto como admonição, 
seguindo-se a colocação do símbolo ao 
pé do relógio: girassol.
O girassol é apresentado como 
símbolo da Ressurreição, porque se 
crê que a flor gira sobre si mesma em 
busca do sol. Cristo é o Sol de Justiça 
que brilha para nos iluminar. Por isso, 
tal como o girassol, enquanto cristãos 
somos chamados a continuamente 
nos voltarmos para Ele, de modo 
a estarmos permanentemente 
iluminados pela luz de Cristo, que 
transforma a nossa vida.

Pontos de reflexão
. Tornar-se discípulo é, em primeiro lugar, 
acolher Jesus – a partir das suas palavras, 
dos seus gestos, da sua vida oferecida 
por amor. É claro que o mundo do século 
XXI apresenta, todos os dias, desafios 
novos; mas os discípulos, formados na 
“escola” de Jesus, são convidados a ler os 
desafios que hoje o mundo coloca, à luz dos 
ensinamentos de Jesus.
. A ressurreição/ascensão de Jesus 
garante-nos que uma vida habitada pela 
fidelidade aos projectos do Pai é uma vida 
destinada à glorificação, à comunhão 
definitiva com Deus. Quem percorre o 
mesmo caminho de Jesus subirá, como Ele, 
à vida plena.
. Na nossa peregrinação pelo mundo, 
convém que tenhamos sempre presente 
“a esperança a que fomos chamados”. 
A ressurreição/ascensão/glorificação 
de Jesus é a garantia da nossa própria 
ressurreição/glorificação. Formamos 
com Ele um “corpo” destinado à vida 
plena. Esta perspectiva é luz para 
enfrentarmos a história e avançarmos 
– apesar das dificuldades próprias do 
contexto histórico que vivemos – nesse 

“caminho” do amor e da entrega total que 
Cristo percorre.

Oração Universal
Por Jesus Cristo, nosso único Mediador, 
que subiu hoje ao Céu sem deixar de estar 
connosco na terra, elevemos ao Pai celeste 
as nossas súplicas, dizendo (ou: cantando), 
com alegria:
R. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos.

1. Pelas Igrejas do Oriente e do Ocidente, 
do Norte e do Sul, para que sejam fiéis 
à missão que receberam de anunciar a 
Palavra em toda a terra, oremos.

2. Pelo Papa Francisco, pelos bispos, 
presbíteros e diáconos, para que sintam 
que Jesus está com eles quando ensinam e 
baptizam em seu nome, oremos. 

3. Pelos que buscam a Deus olhando o 
Céu, para que O reconheçam também 
presente na terra, na beleza da criação, nos 
mais pobres, nos que choram ou estão sós, 
oremos.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Da terra aos Céus se eleva – J. Santos
— Glória: Glória a Deus nas alturas – A. Cartageno
— Apresentação dos dons: Aclamai Jesus Cristo –
 F. Silva 
— Comunhão: Ide por todo o mundo – J. Santos
— Final: Povos, batei palmas – C. Silva

Eucologia
Orações presidenciais: Orações próprias do 
Domingo da Ascensão (Missal Romano, 373)
Prefácio: Prefácio da Ascensão I (Missal 
Romano, 474)
Oração Eucarística: Oração Eucarística III 
(Missal Romano, 529ss)
Bênção solene: Bênção solene para a Ascensão 
do Senhor (Missal Romano, 558)

Viver na esperança
Como cristão sou chamado a deixar que a Luz 
de Cristo transpareça em mim para iluminar 
outros. Nesta semana, vou fazer todos os 
possíveis para iluminar a vida de alguém que 
sei que passa por dificuldades.

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
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Falar profundamente de Maria é um 
desafio para qualquer comunicador. 
Mas para o autor é um exercício 
espiritual e de interpelação que 
motiva a uma aproximação à 
sempre solícita e atenta Mãe de 
Jesus e nossa Mãe.
Esta é considerada a obra mais 
emblemáticas de Frei Ignacio.

O Silêncio de Maria  
Ignacio Larrañaga

12€

Sinta-se em casa: o podcast “Pequenas Conversas”

Jesuítas cancelam campos de férias de verão

A ideia já vem sendo pensada há 
muito, mas o recente isolamento tor-
nou-se o impulso que faltava para lhe 
dar forma: a Livraria Diário do Minho 
vai avançar com um podcast intitula-
do “Pequenas Conversas”.
“O objectivo é simples: fazer com que 
as pessoas se sintam em casa ao fa-
zerem parte de uma comunidade. 
Neste caso, esta «família» vê o seu 
motor nos livros”, explica o Pe. Tiago 
Freitas, director da Livraria.
“Pequenas conversas” será transmiti-
do em directo todas as quintas-feiras, 
de quinze em quinze dias, pelas 22 
horas, no Facebook da Livraria e da 
Arquidiocese de Braga. A cada emis-
são, um convidado diferente trará no-
vas ideias e perspectivas sobre uma 
obra sugerida pela Livraria. O anfi-
trião é o próprio director, que vê nas 
“Pequenas Conversas” uma oportu-
nidade para criar uma comunidade 
que será cimentada com a inaugura-

ção das novas instalações.
“Com o espaço que dispomos de mo-
mento, nem sempre é possível fazer 
tudo aquilo que desejamos. Quando 
a Livraria passar para as novas ins-
talações, há uma série de iniciativas 
que poderemos realizar mais facil-
mente. O podcast é para durar, mas 
neste momento também surge como 
uma forma de nos aproximar mais 
das pessoas que ainda estão em ca-
sa”, adianta o responsável. O primeiro 
convidado é o Pe. Sérgio Torres, pá-
roco de S. Vítor e Arcipreste de Bra-
ga. “O sinal das igrejas vazias – para 
um Cristianismo que volta a partir” é 
a primeira obra a ser debatida.
O autor, Tomáš Halík, reflete sobre o 
futuro da Igreja depois de uma épo-
ca em que todos os templos viram as 
suas portas fechadas. O ebook é gra-
tuito e pode ser descarregado a par-
tir do site da Livraria: www.livraria-
dm.pt.

Os três movimentos de campos de 
férias inacianos – CAMTIL, Cam-
pinácios e Gambozinos – não irão 
realizar os campos de férias agen-
dados para este Verão. A decisão foi 
tomada este fim-de-semana e sus-
tenta-se na impossibilidade de criar 
todas as condições necessárias pa-
ra fazer cumprir as orientações das 
autoridades de saúde que impeçam 
o contágio entre as várias centenas 
de adultos e crianças que participam 
nestas actividades.
Os responsáveis dos três campos 
basearam-se em pareceres de mé-
dicos de saúde pública que alerta-
ram para a dificuldade em imple-
mentar medidas de prevenção su-
ficientemente robustas para evitar 
o contágio durante as actividades. 

Outro factor que ajudou à pondera-
ção deve-se ao facto de os partici-
pantes serem oriundos de várias zo-
nas do país, o que conduziria a uma 
maior disseminação (ou imposição 
de tempos de quarentena) caso fos-
se detetado um eventual foco de 
infecção.
Esta decisão difícil, que foi alvo 
de profunda ponderação ao lon-
go das últimas semanas, baseia-
-se também nas indicações dadas 
pela Conferência Episcopal Portu-
guesa para que não se realizassem 
acampamentos e actividades desta 
natureza.
Os campos de férias ligados à Com-
panhia de Jesus lamentam o impac-
to desta decisão junto das crianças e 
jovens, bem como das suas famílias, 

mas consideram que será a melhor 
forma de garantir a saúde e o bem-
-estar de todos.
Ainda assim, as direcções do CA-
MTIL, dos Campinácios, e dos Gam-
bozinos vão procurar manter vivo 
o espírito dos campos de Verão de 
forma criativa, recorrendo a encon-
tros pontuais presenciais ou às re-
des digitais. O tema que estava pro-
posto para este ano, nos três mo-
vimentos, “Viver a agradecer!”, vai 
manter-se como pano de fundo para 
estas propostas que vão agora ser 
desenvolvidas por cada organiza-
ção. As actividades presenciais e os 
contactos com os participantes ao 
longo do verão acontecerão sempre 
respeitando as regras de saúde em 
vigor no momento.

Compre online em 
www.livrariadm.pt


