© DACS

Este suplemento faz parte integrante da edição n.º 33160 do Diário do Minho. Não pode ser vendido separadamente.

QUINTA-FEIRA / 14 DE ABRIL / 2022

WWW.ARQUIDIOCESE-BRAGA.PT

ENTREVISTA

"HÁ MUITO DE DIFERENTE
E, AO MESMO TEMPO,
É O MESMO MISSAL"
CÓNEGO MANUEL JOAQUIM
COORDENADOR DAS CERIMÓNIAS LITÚRGICAS DA CATEDRAL DE BRAGA E PÁROCO DA SÉ

P. 04-05

2

IGREJA VIVA

//

QUINTA-FEIRA | 14 DE ABRIL | 2022

INTERNACIONAL

© MTI/MINISZTERELNÖKI SAJTÓIRODA/ZOLTÁN FISCHER

Papa enfrenta crescente ligação entre o trono e o altar

H

á alguns anos, o primeiro-ministro húngaro Viktor
Orbán reescreveu completamente a Bíblia.
“De acordo com o Evangelho segundo São Marcos, o segundo mandamento de Jesus é ‘Amar o próximo
como a ti mesmo’”, começou.
“Recentemente tem-se ouvido frequentemente este mandamento de
Cristo na Europa. Censuram-nos por
não querer, não permitir, que milhões de outros continentes povoem a
Europa apesar da nossa fé cristã. Mas
esquecem-se da segunda metade desse mandamento, apesar do mandamento ter duas partes: devemos amar
tanto o próximo como nós mesmos”,
declarou Orbán.
Donald Trump, entretanto, apareceu com a Bíblia na mão para uma
foto cuja organização causou confrontos entre a polícia e os manifestantes do movimento Black Lives
Matter. Mas, quando foi questionado
sobre a sua citação favorita, nem consegui citar meio verso correctamente.
O antigo inquilino da Casa Branca também declarou, uma vez, que
o perdão de Deus não lhe interessava porque não tinha nada porque ser
perdoado…
O uso desinibido de textos sagrados tem aumentado nos últimos anos.
E com Vladimir Putin, a tragicomédia cede passagem à pura e simples
tragédia.
No meio da guerra na Ucrânia, o
presidente russo fez um comício a
19 de Março, no estádio olímpico em
Moscovo, para marcar o oitavo aniversário da anexação da Crimeia.
“Não existe amor maior do que

dar a vida pela dos amigos”, disse, citando o Evangelho segundo São João.
Putin citou o verso correctamente, mas deturpou completamente o
significado.
Jesus disse estas palavras durante
a Última Ceia, pouco antes de se sacrificar livremente para a salvação da
Humanidade. Disse-as em frente aos
seus amigos, que pouco depois iriam
abandoná-lo, traí-lo e negá-lo.
Mas o líder do Kremlin comparou
Jesus a jovens soldados russos enviados para uma guerra de conquista,
uma que não escolheram e provavelmente nem sequer sabem porque está a ser travada, e cujo objectivo não é
a libertação mas a submissão, se não
mesmo a morte.
Trono e altar
Provavelmente não foi coincidência que no dia seguinte, o Papa Francisco condenou de novo a guerra em
termos de “vida”.
“Tudo isto é desumano! De facto,
também é sacrílego porque vai contra
a sacralidade da vida humana, especialmente contra a vida humana indefesa, que deve ser respeitada e protegida, não eliminada, e que vem antes de qualquer estratégia”, exclamou
o Santo Padre a 20 de Março no Ângelus dominical.
Em poucos anos, Jorge Mario Bergoglio tem enfrentado o surgir de um
fenómeno antigo, mas sempre novo:
a ligação entre o trono e o altar.
O que é novo é que o religioso não
é simplesmente aliado do político,
mas preenche o seu vazio.
Políticos por todo o mundo estão
a apropriar-se do cristianismo, dos
seus símbolos e da sua linguagem nu-

ma tentativa de acalmar o sofrimento resultante de um sentimento de
perda face à globalização, ao declínio
económico e cultural, ou ainda face à
perplexidade sobre uma paisagem social que muda demasiado rápido.
Estes são os novos nacionalistas: os
populistas, como lhes chamamos. São
muito diferentes uns dos outros, mas
semelhantes na conversão repentina à
religião, que usam para ordem social
ou como um marcador de identidade, enquanto a esvaziam do seu conteúdo de fé.
Ortodoxia ao salvamento da política de Putin
Na confusão dos anos 1990 que se
seguiu ao colapso da União Soviética, Boris Yeltsin lançou um “concurso para a procura de uma ideia nacional”. Mas ninguém ganhou porque não emergiu nenhum conceito
convincente.
Putin encontrou-o, ou redescobriu-o. Era o cristianismo ortodoxo.
Ele utilizou-o para dar alma à sua
política, ligando-a com a imaginação
histórica do seu país. E em Kirill –
Patriarca de Moscovo e Toda a Rússia
– encontrou um aliado para fortalecer o seu poder.
Putin herdou um império ferido e
quer restaurar o orgulho que perdeu.
A Ucrânia foi a última peça deste
projecto neo-imperialista. É a terra-mãe da Ortodoxia Russa, o lugar do
“baptismo do Rus” em 988.
A guerra – a invasão de Putin –
não podia não ter uma dimensão
messiânica.
“Estamos numa luta que não tem
um significado físico, mas um metafísico”, disse o Patriarca.

A guerra está, então, vestida de um
significado apocalíptico, apresentado como um confronto entre Leste e
Ocidente, a sociedade tradicional e a
democracia decadente, valores cristãos e secularização.
As imagens sagradas não são poupadas de serem alistadas.
Kirill deu um ícone da Virgem
Maria ao general Viktor Zolotov, o líder da Guarda Nacional Russa. E os
ucranianos têm usado a “Santa Javelin”, uma imagem de Maria Madalena
a carregar um FM-148 Javelin, o lançador portátil de mísseis anti-tanque
criado pelos americanos e usado contra os russos.
O Papa vê um risco inerente nesta
abordagem.
Se uma guerra é uma guerra religiosa, não há espaço para negociações, razão ou humanidade. O Evangelho é usado e traído ao mesmo
tempo.
“Houve um tempo, até nas nosssas
Igrejas, em que as pessoas falavam de
uma guerra santa ou uma guerra justa”, disse o Santo Padre numa vídeo-conferência com o Patriarca russo.
“Hoje não podemos falar desta maneira. Desenvolveu-se uma noção
cristã da importância da paz”, afirmou Francisco.
A consagração de toda a humanidade – mas particularmente da Rússia e da Ucrânia – ao Imaculado Coração de Maria a 25 de Março foi uma
tentativa de, pelo menos, inverter a
guerrra de símbolos.
Numa altura em que o religioso é
explorado pelo político, o Papa quer
quebrar este mecanismo ao dessacralizar a guerra e santificar a paz.
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Chamados para o combate

11 DE ABRIL 2022 · Nesta semana, abra-

mo-nos à certeza de que Deus pode
perdoar todo o pecado, todo o afastamento, a certeza de que, com Cristo, há
sempre lugar para cada um; que com
Jesus a vida nunca acaba, nunca é tarde
demais; com Deus, sempre se pode voltar a viver.

Paulo aido

12 DE ABRIL 2022 · Se queremos veri-

ficar nossa pertença a Cristo, vejamos
como nos comportamos com aqueles que nos feriram. O Senhor nos pede
para responder como Ele faz conosco. Não nos divide em bons e maus, em
amigos e inimigos. Para Ele somos todos filhos amados.

Portugal

Comissão sobre abusos de
menores na Igreja recebeu
290 queixas
A Comissão Independente para o Estudo de Abusos
Sexuais na Igreja Católica em Portugal recebeu e validou 290 queixas nos passados três meses. 16 dos
casos foram enviados ao Ministério Público.
O coordenador, Pedro Strecht, disse acreditar que o
número é apenas “a ponta do icebergue”, e explica
que mais de metade dos casos revelam que é “altamente provável” que haja muito mais vítimas. “Todos
os casos estão a ser avaliados individualmente para
triar casos que possam ser investigados pelas autoridades civis, em articulação com o Ministério Público”, acrescentou o psiquiatra.
Numa sessão de balanço dos primeiros três meses
de actividade, os responsáveis afirmaram que receberam, no primeiro mês de trabalho, 214 testemunhos de vítimas, homens e mulheres, com idades
que variam entre os 15 e os 88 anos. Ana Nunes de
Almeida revelou ainda que existem mais vítimas do
sexo masculino.
Ana Nunes de Almeida anunciou ainda que a comissão fez pedidos de entrevista aos 21 bispos portugueses, mas, até momento, apenas 12 aceitaram reunir com os especialistas e “cinco não responderam,
de todo”.

Fundação AIS

A

guerra na Ucrânia
começou na madrugada de 24 de Fevereiro. No dia em que
se assinalou o primeiro mês
de combates, D. Sviatoslav
Shevchuk enviava uma mensagem sobre a situação dramática na cidade de Mariupol. E pedia a nossa ajuda.
Foi uma mensagem especial, enviada na véspera da consagração da Rússia
e Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. Uma mensagem que importa escutar
com atenção. O primaz da
Igreja Greco-Católica Ucraniana pediu as nossas orações por todos os que enfrentam na terra ucraniana o

horror da guerra, mas muito
especialmente que olhássemos para essa cidade de nome Maria, que praticamente
já sucumbiu à artilharia cega
e brutal das tropas russas. Foi
mais do que uma mensagem,
foi um apelo. É preciso olhar
para Mariupol e ver. É preciso escutar os lamentos dos
que ainda lá se encontram,
encurralados, numa situação dramática. Diz o arcebispo que “a cidade de Mariupol está coberta de centenas
de cadáveres”. E pede, suplica, por corredores humanitários. É preciso salvar os que
ainda não tombaram, é preciso salvar os que ainda estão
entre os escombros dos prédios, dos bairros dizimados
pelas bombas. É preciso criar
corredores humanitários para os que não foram mortos
pela artilharia dos soldados
russos e estão a morrer à fome e à sede.
Uma guerra maior
Esta é uma cidade heroica e moribunda. Mariupol está num destroço. É o
maior monumento à insanidade dos homens, à insanidade das guerras. À brutalida-

de desta guerra. Mariupol é
a nova Estalinegrado, é a nova Guernica. E tantas ‘guernicas’ há na Ucrânia. A cidade de Bucha, perto de Kiev,
foi palco também de atrocidades. Depois de os soldados
russos terem abandonado a
região, foram encontrados
dezenas de corpos espalhados pelas ruas… Não é possível falar na destruição de Mariupol ou de Bucha, só para
dar dois exemplos de cidades
que têm sido flageladas pelos bombardeamentos, pela
desumanidade, e não reparar
que nas ruínas das suas casas
estão impressas as palavras
de Maria em 1917 a três crianças numa pobre aldeia no
meio de Portugal. Na Ucrânia
estão a acontecer várias batalhas todos os dias. Mas há
uma guerra maior que está a
ser travada. A guerra entre o
bem e o mal. Não é possível,
nestes dias de tumulto na Europa, não lembrar as palavras
de Nossa Senhora aos pastorinhos em Fátima. Onde quer
que estejamos, todos estamos
convocados para o campo de
batalha. A arma dos cristãos é
o Terço.
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"TEMOS QUE LANÇAR
MÃO DA VARIEDADE
E RIQUEZA
DOS CONTEÚDOS
DO MISSAL"
JOÃO PEDRO QUESADO (ENTREVISTA)

A quinta-feira santa que hoje se celebra marca a entrada
em vigor de uma nova edição portuguesa do missal romano,
a terceira. Mas há alguma coisa que muda na missa? Vamos
estranhar novos textos, novas fórmulas? O cónego Manuel
Joaquim tirou-nos as dúvidas.
[Igreja Viva] O que é que há de
diferente nesta nova edição do
Missal?
[Cón. Manuel Joaquim] Há
muito de diferente e, ao mesmo tempo, é o mesmo Missal.
A essência é a mesma. Nós sabemos que há uma lei geral na
história e na vida da Igreja que
é a lex orandi, lex credendi – a lei
da oração, que ilumina o nosso
acreditar, que nos leva à oração
–, e esta ‘espiral’ continua presente no Missal.
Desde logo, neste Missal, apostaram em novas iluminuras,
gravuras que acabam por ajudar ao bom sentido da contemplação, e houve uma reorganização dos elementos. O
elemento do canto – os textos pautados – passou a estar
integrado, porque até agora
havia tomos aparte no próprio Missal.
[Igreja Viva] Era por isso que
víamos o celebrante a virar várias páginas ao mesmo tempo?
[Cón. Manuel Joaquim] Não
só isso, mas uma das razões era
essa, sim. Esta alteração também obedece a uma grande inquietação, que é fazer com que
o canto não seja uma excepção, mas que o canto seja uma
constante, que nós, que temos
o ministério da presidência, temos que ter um bocado de cuidado porque, ou a gente canta
bem ou... (risos) Mas realmente há uma sensibilidade e um

sublinhar da importância do
canto na celebração, desde logo por parte de quem preside.
Nós sabemos muito bem que
há uma norma e uma orientação geral que diz que o canto
é muito importante nas assembleias e celebrações, mas desde
logo o canto da presidência.
Nós temos consciência que
o Missal é um livro mas que,
ao fim e ao cabo, o Missal são
muitos livros, desde o Antifonário ao Sacramentário, passando pelo Ordinário da Missa
e pelos Leccionários – na edição portuguesa temos oito fascículos, que são as leituras das
nossas celebrações.
Outro aspecto, mais um pormenor grande, é que na agora
anterior edição o verbo benedicere era traduzido para abençoar, e agora é bendizer. Também há uma acentuação que já
estava feita em outras edições
de missais pela Europa fora,
mas aqui não, que é a diferenciação das orações presidenciais. Quando se fala das orações presidenciais, falamos da
Oração da Colecta, Oração sobre as Oblatas – após a Apresentação dos Dons –, e a Oração Pós-Comunhão. A Oração
da Colecta, que é a primeira
oração depois da Preparação
Penitencial – e que acolhe e recolhe o sentir e a oração interior de toda uma assembleia,
de todo o corpo místico ali
reunido –, é a mais importan-

te das orações presidenciais,
porque nela se assume e se dá
a tonalidade geral do dia, correspondente ao tempo litúrgico que se está a celebrar. Daí
que, como já dizia nas várias
edições dos missais, o terminar
dessa oração era sempre mais
desenvolvido – isto é, havia
uma doxologia trinitária. Neste
momento isso é assumido na
Oração da Colecta, que termina sempre assim: “Por Nosso
Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, que é Deus convosco, vive
e reina, na unidade do Espírito
Santo, por todos os séculos dos
séculos”. Tem este desenvolvimento. Nas outras orações, sobre as Oblatas e Pós-Comunhão, diz-se apenas “Por Cristo, Nosso Senhor”. Daí esta
acentuação, com o desenvolvimento do texto, da Oração da
Colecta como oração mais importante entre as presidenciais.
Depois, nos novos formulários
próprios do Tempo, foram introduzidas vigílias da Epifania, da Ascensão... No Santoral – relativo à celebração das
memórias dos santos –, foram
também introduzidas novas
celebrações no sentido de actualizar face a novas canonizações. Também foram actualizadas as missas para as diversas necessidades e Votivas, e no
Tempo da Quaresma foi introduzida uma Oração sobre
o Povo diferente para cada dia,
em que a Igreja, como mãe, re-

za pelos seus filhos e com os
seus filhos para que a dinâmica da conversão e da abertura ao Mistério Pascal aconteça
efectivamente.
Também nos formulários do
Tempo Pascal há mais variedade, com novas orações tomadas dos antigos Sacramentários – foram aproveitadas
orações de maior densidade. Há um novo Prefácio dos
Mártires e, no Ordinário da
Missa, há uma maior variedade nas saudações, na Preparação Penitencial, no convite
à Oração sobre as Oblatas, na
introdução ao Pai Nosso, nas
fórmulas de despedida e envio da assembleia.
[Igreja Viva] Para além de uma
actualização corrente, qual foi
a motivação para esta nova
edição?
[Cón. Manuel Joaquim] O
Missal em si e esta actualiza-

ção agora feita vem lançar luz
sobre aquilo que a Lumen Gentium diz, no número 4: “um
povo unido pela unidade do
Pai e do Filho e do Espírito
Santo”. Nós, como assembleia
terrena, somos um espelho a
reflectir a luz da infinitude do
amor de Deus, que se ama. Este Missal está ao serviço disso.
Por outro lado, fazendo referência à Constituição sobre a
Liturgia, no número 7, também nos ajudará a cultivar as
várias formas de presença de
Jesus Cristo vivo, hoje, seja na
assembleia reunida, seja na Palavra, seja no Corpo e Sangue
na Eucaristia, seja através do
próprio presidente da celebração – que não está a agir por
sua conta e risco, mas in persona
Christi capitis, “em Jesus Cristo cabeça”, cabeça deste corpo que somos nós, assembleia
reunida, unida a Cristo e em
abertura ao olhar do Pai.
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O Tríduo Pascal é uma
verdadeira catequese.
Mas também temos
que ser ajudados a
entendê-lo assim.
Não podemos esquecer
que, enquanto cristãos,
há um conteúdo
fundamental na nossa
fé: o Mistério Pascal.

Havia muitas formulações textuais que precisavam de ser revistas, simplesmente para renovar e modernizar. Ao renovar não se ficou apenas por esses retoques a nível de texto,
mas procurou-se, olhando ao
tempo em que estamos e aos
recursos dos quais podíamos
lançar mão – a arte, por exemplo –, e fez-se uma nova apresentação daquilo que o tesouro
eucológico da Igreja tem para
colocar às nossas assembleias.
[Igreja Viva] Uma das alterações que mencionou foi a alteração da tradução de benedicere, para uma palavra que parece mais próxima. Porque é que
é tão significante?
[Cón. Manuel Joaquim] Quando se fala em benedicere, entra-se naquilo que é o sentir
de Deus. O bendizer é o dizer
bem porque, realmente, só se
pode dizer bem. O abençoar

não tem tanta densidade. Bendizer acaba por assumir um
conteúdo mais forte e capaz de
nos pôr naquilo que é o movimento da celebração, que é a
glória de Deus – glorificamos
a Deus –, e somos santificados
ao fazer isso. O bendizer exprime melhor esta dinâmica,
esta comunhão.
[Igreja Viva] É relativamente
fácil ir à Missa tornar-se uma
rotina e tudo se automatizar.
Como é que as pessoas se podem adaptar melhor a estas
mudanças?
[Cón. Manuel Joaquim] Nestes dias estive numa reunião
de assistente de um movimento, e pedi-lhes que, na formação que damos aos dirigentes,
façamos tudo por tudo para
que cada dirigente saiba dizer
o Credo. Mas não é dizer as palavras todas, interessa é que cada um de nós saiba que, quando se reza o Credo, diz-se que
se acredita em Deus Pai, em
Deus Jesus Cristo, que é Seu Filho, acredito no Espírito Santo,
acredito na Igreja, da qual faço parte, acredito na Ressurreição, na vida eterna, e acredito
na remissão dos pecados. É isso que nós dizemos. Saber isto
é saber o Credo.
Existem várias fórmulas de
Profissão de Fé, e de vez em
quando fazemos a chamada
fórmula baptismal...
[Igreja Viva] Que também é
muito importante agora no
Tríduo Pascal.
[Cón. Manuel Joaquim] Precisamente. Fazemos essa formulação para que as pessoas
se apercebam, porque o grande problema é irmos para a celebração e demitirmo-nos da
lógica da fé. Todas estas reformas, ou actualizações, são também um desafio para quem
preside, para que a nossa inteligência ser utilizada. Nós sabemos que é muito fácil integrar
uma assembleia e, naquela atmosfera, esquecemo-nos de
pôr a inteligência ao serviço do
nosso acreditar. Qual é a consequência? Não há aquele crescimento espiritual e humano
– porque a nossa fé tem repercussões naquilo que é o nosso
comportamento e a nossa inserção na sociedade. É a encarnação da Palavra.
[Igreja Viva] Como é que as
comunidades podem ajudar as
pessoas a adaptarem-se a estas
mudanças?
[Cón. Manuel Joaquim] A responsabilidade é muito nossa e
das pessoas que estão connosco na preparação da vida celebrativa e da liturgia. Nós temos
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que lançar mão da variedade e da riqueza dos conteúdos
que o Missal nos propõe. Neste momento nós sabemos que
temos quatro Orações Eucarísticas, e temos uma quinta, que
tem quatro variantes. O Missal até agora tinha esta quinta
num sítio diferente das restantes, e neste momento estão todas na sequência, o que ajuda
na preparação, pelos sacristãos,
pelos acólitos, por toda a gente... Quem preside é o principal responsável, e aqueles que
mais directamente se movem
no espaço da preparação das
celebrações também têm que
querer tirar partido das propostas do Missal. Se num dia
reflectirmos sobre a reconciliação, há um prefácio que fala sobre isso. Pode ajudar a celebrar toda uma proposta a ser
assumida na Eucaristia.
[Igreja Viva] É necessária mais
formação litúrgica nas nossas
comunidades?
[Cón. Manuel Joaquim] Sim.
A formação, seja litúrgica, seja de que índole for, nunca é
demais e é contínua. O investimento, mesmo das estruturas diocesanas, vai sendo real, e
nas comunidades locais há solicitações, às quais a Arquidiocese vai tentando responder. A
formação vai-se proporcionando também a nós, como ministros e presidentes da celebração, e é um caminho que nunca pode terminar. Tem que ser
contínuo.
[Igreja Viva] Como é que o
Tríduo que hoje começa pode ajudar as pessoas a reparar
no significado que tudo tem na
Missa?
[Cón. Manuel Joaquim] O Tríduo é uma verdadeira catequese. Mas também temos que ser
ajudados a entendê-lo assim.
Nas formações sublinhamos
imenso que não podemos esquecer que, enquanto cristãos,
há um conteúdo fundamental na nossa fé cristã: o Mistério Pascal. Vida, Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo. Se
formos a ver, se perguntássemos directamente aos nossos
fiéis que participam nas celebrações, mesmo neste contexto, há muita dificuldade em dizer que o mistério central da
fé é o Mistério Pascal de Cristo. Grande parte não está à
vontade para o fazer. Por isso
é que nós vamos insistindo, e
sem dúvida que esta quadra,
este Tríduo Pascal é um momento oportuno para que ajudemos as pessoas a assumir, a
pensar, a viver e a saborear isso mesmo.
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“Ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor”
II domingo Páscoa

itinerário
Durante o Tempo Pascal é conveniente dar ênfase aos símbolos
pascais, como o Círio Pascal e também a água, símbolo da
nossa vida nova em Cristo. Junto à Cruz e ao Círio Pascal,
continuará o cubo com as imagens da caminhada para a
Páscoa, evidenciando a face: “Tomar parte na Comunidade”.
ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES

LITURGIA da palavra
LEITURA I Actos 5, 12-16
Leitura dos Actos dos Apóstolos
Pelas mãos dos Apóstolos realizavamse muitos milagres e prodígios entre o
povo. Unidos pelos mesmos sentimentos,
reuniam-se todos no Pórtico de Salomão;
nenhum dos outros se atrevia a juntarse a eles, mas o povo enaltecia-os. Uma
multidão cada vez maior de homens e
mulheres aderia ao Senhor pela fé, de tal
maneira que traziam os doentes para as
ruas e colocavam-nos em enxergas e em
catres, para que, à passagem de Pedro,
ao menos a sua sombra cobrisse alguns
deles. Das cidades vizinhas de Jerusalém,
a multidão também acorria, trazendo
enfermos e atormentados por espíritos
impuros e todos eram curados.
Salmo responsorial
Salmo 117 (118), 2-4.22-24.25-27ª (R. 1)
Refrão: Dai graças ao Senhor, porque
Ele é bom, porque é eterna a sua
misericórdia.
LEITURA II Ap 1, 9-11a.12-13.17-19
Leitura do Livro do Apocalipse
Eu, João, vosso irmão e companheiro nas
tribulações, na realeza e na perseverança
em Jesus, estava na ilha de Patmos, por
causa da palavra de Deus e do testemunho
de Jesus. No dia do Senhor fui movido
pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz
forte, semelhante à da trombeta, que dizia:
“Escreve num livro o que vês e envia-o às
sete Igrejas”. Voltei-me para ver de quem
era a voz que me falava; ao voltar-me, vi
sete candelabros de ouro e, no meio dos
candelabros, alguém semelhante a um
filho do homem, vestido com uma longa
túnica e cingido no peito com um cinto de

ouro. Quando o vi, caí a seus pés como
morto. Mas ele poisou a mão direita sobre
mim e disse-me: “Não temas. Eu sou o
Primeiro e o Último, o que vive. Estive
morto, mas eis-Me vivo pelos séculos
dos séculos e tenho as chaves da morte e
da morada dos mortos. Escreve, pois, as
coisas que viste, tanto as presentes como
as que hão-de acontecer depois destas”.
EVANGELHO Jo 20, 19-31
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo S. João
Na tarde daquele dia, o primeiro da
semana, estando fechadas as portas da
casa onde os discípulos se encontravam,
com medo dos judeus, veio Jesus,
apresentou-Se no meio deles e disselhes: “A paz esteja convosco”. Dito isto,
mostrou-lhes as mãos e o lado. Os
discípulos ficaram cheios de alegria ao
verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo:
“A paz esteja convosco. Assim como o
Pai Me enviou, também Eu vos envio a
vós”. Dito isto, soprou sobre eles e disselhes: “Recebei o Espírito Santo: àqueles a
quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão
perdoados; e àqueles a quem os retiverdes
ser-lhes-ão retidos”. Tomé, um dos Doze,
chamado Dídimo, não estava com eles
quando veio Jesus. Disseram-lhe os
outros discípulos: “Vimos o Senhor”. Mas
ele respondeu-lhes: “Se não vir nas suas
mãos o sinal dos cravos, se não meter o
dedo no lugar dos cravos e a mão no seu
lado, não acreditarei”. Oito dias depois,
estavam os discípulos outra vez em casa
e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as
portas fechadas, apresentou-Se no meio
deles e disse: “A paz esteja convosco”.
Depois disse a Tomé: “Põe aqui o teu dedo
e vê as minhas mãos; aproxima a tua
mão e mete-a no meu lado; e não sejas
incrédulo, mas crente”. Tomé respondeuLhe: “Meu Senhor e meu Deus!”. Disse-lhe
Jesus: “Porque Me viste acreditaste: felizes
os que acreditam sem terem visto”. Muitos
outros milagres fez Jesus na presença dos

seus discípulos, que não estão escritos
neste livro. Estes, porém, foram escritos
para acreditardes que Jesus é o Messias,
o Filho de Deus, e para que, acreditando,
tenhais a vida em seu nome.

REFLEXÃO
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, abri o
coração dos vossos filhos ao grande dom
de Jesus ressuscitado e dai-nos a graça de
O encontrar, em cada domingo, na Palavra
proclamada e na fracção do Pão. Ele que
vive e reina por todos os séculos dos
séculos.
“Envia-o às sete Igrejas”
No passado domingo, o primeiro da
Páscoa, fomos animados a tomar parte na
vida, a fim de testemunhar a presença do
Ressuscitado. Agora, somos convidados
a ‘escrever’ o que temos experienciado,
para que também outros, através de nós,
acreditem no Ressuscitado e se alegrem
pela sua perene presença, agora e para
sempre, pelos séculos dos séculos.
Hoje, e em cada domingo, repetimos
aquele ‘oito dias dias’. Tomamos parte na
comunidade, para celebrar a presença
do Ressuscitado, que para nós renova
os mesmos dons: a paz que consolida a
prática da caridade; o Espírito Santo que
nos confirma na fé e nos impele à missão; o
perdão dos pecados que em nós fortalece a
esperança da salvação.
Acompanha-nos neste percurso uma
seleção de trechos do livro do Apocalipse.
Vamos perscrutar uma série de conteúdos
e de símbolos, talvez estranhos, mas ricos
de significado espiritual.
João, assim se designa o narrador,
apresenta-nos a figura de “um filho do
homem, vestido com uma longa túnica”.
Ele é quem se revela e comunica o seu
mistério: “Eu sou o Primeiro e o Último, o
que vive. Estive morto, mas eis-Me vivo”.
É Cristo Ressuscitado que se revela como

o horizonte definitivo da nossa existência.
Ele liberta-nos da morada dos mortos. Por
isso, não temamos.
Com esta apresentação surge uma tarefa:
“Escreve num livro o que vês e envia-o
às sete Igrejas”. Assim chega até nós esta
revelação apocalítica e pascal. É a essência
da nossa fé cristã, como refere o professor
João Lourenço: “Podemos dizer que a
apocalítica é, em si mesma, uma dimensão
pascal da identidade crente”.
Hoje, precisamos de avivar a mensagem
cheia de esperança própria do Apocalipse.
Uma esperança que nasce da Páscoa de
Jesus Cristo, cuja celebração também
se aviva em cada eucaristia, em especial
aos domingos. Precisamos de aprender a
celebrar a eucaristia como acontecimento
pascal e apocalítico, ou seja, como
vitória da vida e superação de qualquer
sentimento de frustração ou de derrota
definitiva.
Celebrar e viver melhor a Eucaristia
Um novo Missal foi enviado à Igreja que
peregrina em Portugal. O conhecimento
das novidades desta tradução, diz a
Nota Pastoral do Conselho Permanente
da Conferência Episcopal Portuguesa,
permitirá “quebrar rotinas”, motivar
uma maior variedade na escolha dos
textos, “em ordem a uma prece mais
viva”. A alegria pelo novo Missal “seja um
excelente estímulo para todo o povo de
Deus celebrar e viver melhor a Eucaristia”.
Em cada episódio, domingo a domingo,
vamos assinalar algumas das alterações
que enriquecem a celebração viva
e perene da eucaristia, imagem da
liturgia celeste. Movidos pelo Espírito
Santo, à semelhança do que dizia São
João Crisóstomo, permitamos que a
participação na eucaristia faça, para nós,
da terra o Céu!
Reflexão preparada por Laboratório
da Fé in www.laboratoriodafe.pt
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Eucologia

Sair em missão de amar

Sugestão de cânticos

Orações presidenciais: Orações presidenciais
para o Domingo II da Páscoa (Missal Romano, 361)
Prefácio: Prefácio Pascal I (Missal Romano, 542)
Oração Eucarística: Oração Eucarística III (Missal
Romano, 668ss)

Partilhar a alegria da “Boa-Notícia” da Páscoa
com alguma pessoa que esteja mais isolada, em
solidão, doente ou desprotegida.

– Entrada: O Senhor ressuscitou verdadeiramente
– A. Cartageno
– Glória: Glória a Deus nas alturas – F. Santos
– Ap. Dons: O Hino da Alegria – M. Faria
– Comunhão: Porque me vês, acreditas – Az. Oliveira
– Final: Misericordias Domini – H. J. Botor

Semear caridade
Acólitos
Quem gosta do cerimonial litúrgico
certamente que fica encantado com a
leitura do livro do Apocalipse. Nele são
descritas autênticas liturgias celestes cheias
de solenidade e magnificência. Todavia, o
julgamento das Igrejas descrito pelo apóstolo
João é feito com base na fidelidade, na
caridade, na constância, no testemunho. Se
a Liturgia não provocar testemunho vivo do
Evangelho não passa de pompa e aparato.
Leitores
Os apóstolos escreveram na primeira pessoa
o que viram, tocaram, experimentaram e
ouviram de Jesus. Os seus testemunhos
foram redigidos por eles próprios ou por
discípulos. Hoje, como diz são Paulo, nós
acedemos à fé pela escuta geradora de uma
experiência interior do Ressuscitado: “felizes
os que acreditam sem terem visto”. O leitor é
mediador dessa nova bem-aventurança da
escuta que conduz à profissão de fé.
Ministros Extraordinários
da Comunhão
Uma multidão acorria aos apóstolos, em
particular a Pedro, para que, através dele,

a graça de Deus os tocasse. Os doentes
vinham para as ruas à passagem dos
apóstolos à procura da graça de uma cura.
O MEC é a continuação no mundo de hoje
do Deus que, pelos seus apóstolos, percorre
os caminhos levando Jesus Cristo a todo
lado e, assim, os homens se deixem tocar
pela sua graça e se abriguem à sombra das
suas asas.
Músicos
Não basta cantar, emitir sons por mais
afinados e certos que sejam. É preciso
juntar ao canto a exultação e a alegria. Por
isso, o salmista diz: “exultemos e cantemos
de alegria”. O canto é gerado pelas cordas
vocais e restantes órgãos, a exultação e
a alegria são geradas no coração, onde o
nosso espírito se une ao Espírito Santo. De
facto, ninguém pode proclamar exultando
que Jesus Cristo é o Senhor sem a ajuda do
Espírito.

Celebrar em comunidade
Aclamação ao Evangelho
Durante a aclamação ao Evangelho,
enquanto um jovem acende o Círio Pascal,
outro levanta o cubo, voltando para a
assembleia a face que contém a imagem

“Tomar parte na Comunidade”. Depois de
proclamado o Evangelho, o cubo volta a
ser colocado no seu lugar.
Evangelho para a vida
“Porque Me viste acreditaste: felizes os
que acreditam sem terem visto”, diz-nos
Jesus no Evangelho. O que é preciso para
vermos Jesus, para reconhecermos nele
o Salvador da humanidade? Se todos
fossemos capazes de reconhecer este
“elo” que partilhamos em Jesus, seríamos
capazes de ser mais promotores da paz e
da fraternidade, ao invés de continuarmos
a lutar por terras, poder e glórias vãs!
Quando nos deixamos tocar por esta
esperança que o Senhor Ressuscitado
nos transmite, ficamos contagiados por
uma alegria que nos inquieta e que nos
leva ao encontro dos nossos irmãos!
Ousemos acreditar, mesmo sem ver!

Oração Universal
Irmãs e irmãos: à semelhança da
primeira comunidade cristã, que orava
num só coração e numa só alma,
oremos nós também pela Igreja e pelo
mundo inteiro, dizendo (ou: cantando),
numa só voz:

R. Pela ressurreição do vosso Filho,
ouvi-nos, Senhor.
1. Para que os fiéis da santa Igreja se
reúnam em cada Páscoa semanal, para
escutar a Palavra, partir o pão e orar
juntos, oremos.
2. Para que todos os novos batizados
vençam a prova a que é submetida a
sua fé, mais preciosa do que o ouro
perecível, oremos.
3. Para que todos os cristãos alcancem
a graça de acreditar sem terem visto e
se encontrem no seu íntimo com Jesus,
oremos.
4. Para que o Senhor Jesus ressuscitado
dê a paz e a alegria aos que andam
tristes, aos pobres, aos infelizes e aos
doentes, oremos.
5. Para que a nossa comunidade aqui
presente, que recebeu o perdão dos
seus pecados, adore o Pai, se entregue a
Cristo e viva do Espírito, oremos.
A versão completa do subsídio litúrgico encontra-se
disponível em www.arquidiocese-braga.pt/liturgia/
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Escola de Famílias fala do “ninho vazio”
A Escola de Famílias regressa
ao Centro Pastoral da Arquidiocese, em Braga, no dia 8 de
Maio, para debater a transformação natural da vida familiar
na quinta sessão da edição do
ano pastoral de 2021/22.
A sessão tem como convidados Suzana Mendes Gonçalves, bracarense "mãe de família que deseja e procura ser
uma leiga comprometida com
a Igreja, com a ajuda de Deus
e da Comunidade Inaciana de
Braga", e o casal Emília e Jorge Peixoto, que se conheceu
no Grupo de Jovens dos Congregados e foi marcado pelo Movimento dos Focolares,
teve quatro filhos e, agora,
sete netos.
O Departamento Arquidiocesano da Pastoral Familiar explica que o objectivo é perceber como lidar com situações
de luto ou de doença grave e
com a saída dos filhos de casa à medida que vão ganhan-
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Terça-feira, 19/04, às 21h

do independência, o que pode
causar "uma sensação de vazio e de perda de horizontes".
Para além de decorrer presencialmente, a sessão será também transmitida através das
plataformas digitais da Arquidiocese de Braga e a inscrição deve ser realizada através
deste formulário.
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Penha recebeu escuteiros de todo o país
para torneio de técnica escutista
350 escuteiros de todo o país
estiveram até esta terça-feira reunidos na quinta edição do Kimball – Torneio de
Técnica Escutista, realizada
no Penha Centro Escutista de
Guimarães.
Os participantes são acompanhados por 45 adultos, de 27
agrupamentos distintos em
várias regiões do país, nomeadamente, Algarve, Beja, Braga,
Coimbra, Guarda, Leiria, Lis-

UMA CONVERSA COM
MIGUEL MELO, SJ

MUSEU
D. DIOG DE ARQUEO
LO
O DE S
OUSA (B GIA
RAGA)

ENCON
NO MUS TROS
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boa, Porto, Viana do Castelo,
Vila Real e Viseu.
A actividade, integrada na secretaria do Ambiente da Junta
de Núcleo de Guimarães, visa,
entre muitos outros objetivos,
“proporcionar às patrulhas/
tripulações uma vivência única de modo a criar oportunidades que demonstrem, através de provas técnicas, os conhecimentos, competências e
as atitudes dos jovens”.

10% 19,5€
Desconto*

A questão sobre
Deus é o não
saber explicar
Siza vieira
e tolentino
mendonça
No primeiro inverno da era pandémica,
Álvaro Siza fez uma série de desenhos
sobre a Paixão de Cristo. Foram eles
o ponto de partida para um diálogo,
em forma de entrevista, com o cardeal
Tolentino sobre o lugar estranho do
religioso na arte contemporânea e outras
questões que sempre surgem quando se
fala de arte e de religião.

Compre online em
www.livrariadm.pt
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* Na entrega deste cupão.
Campanha válida de 14 a 21 de Abril de 2022.

