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ENTREVISTA

“NÃO SE APOSTOU
EM NADA DE NOVO,
RECUPEROU-SE O QUE
ERA TRADIÇÃO”
José rodrigues
FESTIVAL INTERNACIONAL DE ÓRGÃO
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Breves

Papa desafia católicos a
rezar por todos e em todas as
situações
O Papa Francisco disse ontem no Vaticano que os
católicos devem rezar “em todas as situações” e
por todas as pessoas, encerrando o ciclo de catequeses sobre o Pai Nosso.
“Nunca deixamos de falar ao Pai dos nossos irmãos e irmãs na humanidade, para que nenhum
deles, especialmente os pobres, permaneçam
sem uma consolação e uma porção de amor”,
apelou, durante a audiência pública geral, que decorreu na Praça de São Pedro.
Perante milhares de pessoas, Francisco sublinhou que a oração cristã nasce da “audácia de
poder chamar Pai a Deus”, um “acto de intimidade filial”.
“Este é o mistério da oração cristã: pela graça, somos atraídos ao diálogo de amor da Santíssima
Trindade”, assinalou.

Operações financeiras
“suspeitas” diminuíram 90%
em quatro anos
A Autoridade de Informação Financeira (AIF)
do Vaticano divulgou o relatório anual relativo a
2018, registando 56 operações “suspeitas”, menos 90% do que em 2015 (544).
A diminuição quantitativa, que segue a tendência
de anos anteriores (150 em 2017; 207 em 2016),
é acompanhada por um aumento da “qualidade”
dos registos, disse em conferência o director da
AIF, Tommaso Di Ruzza.
Em 2018, 11 relatórios foram transmitidos ao promotor de Justiça do Vaticano para investigações
suplementares pelas autoridades competentes.
A própria AIF implementou medidas preventivas
em cinco casos e bloqueou duas contas, num valor global de 2,36 milhões de euros.
A AIF foi criada por Bento XVI, em 2010, para ser
a autoridade competente da Santa Sé e do Estado
do Vaticano para a supervisão do sector financeiro e a prevenção de branqueamento de capitais.
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Olhares (45) - Baralhar e voltar a dar

João Aguiar Campos
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Padre

Não percebo nada de
jogos de mesa.
Alguma vez, é certo, joguei à sueca —
se pode dizer-se que “joga”
quem mal segura as cartas e,
para desespero do parceiro,
não segue um sinal e puxa o
que não deve…
Sempre me espantou, entretanto, a desenvoltura de
quem nem precisa de contar para saber que ganhou; ou
de quem parece adivinhar as
cartas dos demais. Em contrapartida, nunca liguei nada às
discussões de fecho conclusivas ou à bazófia de quem
afirma: “Com esse jogo, dava
quatro…”. Uma coisa, porém,
me intriga sobremaneira: a
arte de baralhar que junta
de tal modo as cartas que os
trunfos encostam todos a um
lado. Julgo que isto se chama
macete.
Intriga-me este truque,
porque ultrapassa o simples
jogo das cartas. Não falta,
realmente, quem se tenha es-

pecializado em fazer macete:
em concursos, adjudicações,
nomeações, candidaturas a
fundos, lugares partidários ou
honoríficos, etc., etc. Porventura, de instituição em instituição. Sempre, porém, tal
como nas cartas, dando a impressão de que olha para outro lado, com ensaiado ar de
independência...
Ou muito me engano ou
é por macete que nascem os
empreiteiros do regime, os
condecorados do regime, os
gestores do regime e os filhos
do regime. Que engordam
peito e conta bancária. Afinal,
outros que façam... regime!
2. Outros?...
Os outros podemos ser
nós: o largo elenco de queixosos inconsequentes ou condescendentes; a lista nutrida
de surdinas ou acomodados;
os frequentadores de esplanadas filosóficas ou tertúlias
de praia; os teóricos do como
deveria ser, que nunca se calejam na acção e no caminho.
Que sossegados estão e
podem estar, por isso, os senhores do baralho com estas
bravatas de mansos: sabem
que podem contar com o seu
desinteresse!...
Siga, pois, o jogo. É só baralhar e voltar a dar!...
3. Devíamos estar mais
atentos ao jogo e denunciar
“arrenúncias”.
Uma “arrenúncia” eleitoral é, por exemplo, misturar

as europeias de domingo com
as legislativas que já foram e
as que vão ser.
Assim, os temas europeus
são contaminados pela governação e cabe pouca Europa na campanha ( vd “Público” de Segunda-Feira, 20 de
Maio).
Questões como a economia, o clima e as migrações
são cruz de que todos os diabos/candidatos fogem. Para já
não falar das questões proibidas pela nova polícia do novo
pensamento: a vida em todos
os seus estádios!...
A Europa, tal como está,
precisa de psicanálise, como defende José Centeio em
setemargens.com? Precisa.
Mas, como defende o mesmo gestor de organizações
sociais, “a realidade é que a
União Europeia marcará o
nosso futuro colectivo. Por
isso mesmo, e ainda se outros interesses não houvesse,
parece-me ser este suficiente
para que enquanto cidadãos
nos interessemos pelo nosso devir e exijamos dos que
nos representam algo mais
do que a abordagem mediática própria de uma campanha eleitoral”.
Caro eleitor, está no hora de ir a jogo. O desinteresse pelo futuro comum devia
preocupar — e muito — toda a gente. Mas — e vou sublinhá-lo — muito mesmo os
que, no domingo passado, bateram no peito ao ouvirem:
«amai-vos uns aos outros!”.
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sário de uma morte? Muito
poucas.

Papa francisco
22 DE MAIO 2019 · Cada criatura tem

uma função, nenhuma é supérflua.
Todo o universo é uma linguagem do
amor de Deus, do seu afecto infinito por nós: terra, água, montanhas,
tudo é carícia de Deus. #Biodiversity
#LaudatoSi

D. Jorge Ortiga
22 DE MAIO 2019 · A felicidade, a fecun-

didade, não nasce do nosso dever ser
ou do fazer qualquer coisa, mas do estar
numa relação de amor.
#Twittomilia #EvangelhoDiário #Felicidade #Amor #Fecundidade

Moçambique

Arcebispo da Beira diz
que país precisa de 2,8
mil milhões de euros para
reconstrução
O arcebispo da Beira lançou um apelo à comunidade internacional para que não esmoreça no
apoio a este país lusófono onde, dois meses depois do ciclone Idai, a situação continua difícil.
“Ou a comunidade internacional ajuda ou não se
poderá esperar ultrapassar esta situação tão cedo”, disse D. Cláudio Dalla Zuana.
Entre os dias 31 de Maio e 1 de Junho a cidade
da Beira, zona mais atingida pelo desastre natural, acolhe uma conferência organizada pelo Governo moçambicano com diversos dadores
internacionais.
Durante este evento, o executivo vai apresentar a estes parceiros um pedido de ajuda no valor de 3,2 mil milhões de dólares (2,8 mil milhões
de euros) para ajudar à reconstrução das zonas
afectadas pelo ciclone Idai, que causou 602 mortos e deixou perto de dois milhões de pessoas a
sofrer com diversas necessidades.

Jorge vilaça
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Padre

Vemos muita gente
nas meditações sobre
o sofrimento da Via
Sacra durante a Quaresma. Multidões, fé sincera
e turismo religioso, compaixão. Contudo, só alguns poucos se detêm na celebração
da vitória da Vida no tempo
pascal que, por alguma razão, dura 50 dias (e não 40
dias como a Quaresma). No
fundo, o apelo à compaixão
e à conversão são mais fruto
do drama e não tanto da vitória. Parece haver um certo
prazer momentâneo no sangue. Basta fazermos, imaginariamente, o percurso dos
funerais. Quantas pessoas se
abeiram dos enlutados no
momento da morte e do funeral? Muitas. Nos dias que
correm, ainda quase todas
as verdadeiramente importantes. Quantas pessoas se
abeiram na missa de 7º dia?
Bastantes. Quantas pessoas
permanecem ao pé na missa
de 30º dia? Algumas poucas.
Quantas pessoas ainda se recordam da dor dos que restaram no primeiro aniver-

2. Curiosamente, a necessidade de uma presença
de esperança e de uma escuta atenta são inversamente
proporcionais. No momento
da morte e no 7º dia, quando ainda há muito entorpecimento dos sentidos e muita
confusão mental, talvez uns
poucos bastariam para segurar o fio tenso das perguntas (mas aí estamos todos!).
Trinta dias depois, talvez fizesse sentido um maior número de palavras e de abraços fortes (mas aí já só estamos alguns). Um ano depois,
a ausência pesa como nunca,
já se passaram aqueles dias
de aniversário em que se inibem cânticos de parabéns, os
dias de Natal e de Páscoa em
que uma cadeira ficou vaga à mesa, já se arrumaram
roupas que custaram a dobrar e a dar finalidade, já há
uma fotografia que magoa o
olhar num sítio importante,
já se gagueja ao mencionar
a referência aos ausentes, já
se escondem as lágrimas para não sermos classificados
de depressivos... Nessa altura, grande parte já se ausentaram. O tempo da grande
esperança é frequentemente
solitário.
3. No ano pastoral que está prestes a terminar o Departamento Arquidiocesano
da Pastoral da Saúde levou a
cabo 27 formações sobre luto
e espiritualidade em diversas
paróquias. Fica a impressão

geral: muitas pessoas à procura do mapa da esperança
cristã. Muitas pessoas sufocadas por um silêncio que dói
sobretudo pela indiferença e
incompreensão a que são votadas, individual e comunitariamente. Muita experiência
de solidão no meio de muita gente. Recordemos vezes sem conta: o luto, tempo
da grande esperança, é um
processo natural que se refere à perda de um vínculo.
Um processo complexo, lento, doloroso, individual e comunitário. É um caminho de
um lugar seguro para um lugar que desconhecemos, um
tempo a percorrer que redimensiona tudo, um espaço
entre mundos em que muda o caminho mas também
o caminheiro; em que são de
esperar acidentes, cruzamentos e portagens. Recordemos,
o luto, tempo da grande esperança, precisa de companheiros de viagem fiéis no
tempo (e para lá dele!). Precisamos de contar com eles
e com o seu tempo de serviço no 7º dia, no 30º dia, no 1º
ano... e nos dias intermédios!
Diz o Papa Francisco: “o luto pelos falecidos pode durar bastante tempo e, quando
um pastor quer acompanhar
este percurso, deve adaptar-se às necessidades de cada
uma das suas fases” (Alegria
do Amor, 255).
4. “Enganam-se os que
pensam que só nascemos
uma vez”. Enganam-se os
que pensam que nascemos
de uma só vez.
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“FOMOS AO ENCONTRO
DAS PESSOAS, NÃO
ESPERAMOS”
JOÃO PEDRO QUESADO (TEXTO) FLÁVIA BARBOSA (FOTOS)

José rodrigues é o director artístico do
festival internacional de órgão que decorreu
em braga na semana passada. O Igreja
Viva esteve à conversa com o professor e
responsável para um balanço da mais recente
edição e dos seis anos do festival.
[Igreja Viva] Que balanço faz
da edição deste ano do Festival Internacional de Órgão?
[José Rodrigues] Foram superadas todas as espectativas
em termos de número de público que assistiu aos concertos, que ultrapassou os cinco
mil. Todos os espaços ficaram
cheios. Percorreram-se vários templos religiosos da cidade, tendo como base os órgãos de tubos históricos existentes e em funcionamento
aos quais se juntou, neste ano,
após passar por um processo
de restauro, o órgão da igreja
dos Terceiros. Os vários concertos revelaram as características sonoras específicas de
cada um dos instrumentos,
associando-as, como indica o
tema “O Órgão e a Voz”, a coros e solistas.
[Igreja Viva] Destaca algum momento da semana de
festival?
[José Rodrigues] Tivemos
dois momentos inovadores.
Ou melhor, diria que foram
duas experiências pioneiras,
as de juntar ao rei dos instrumentos a guitarra portuguesa
e o fado e o cante alentejano.
Duas experiências auditivas
que conquistaram o público e
colheram as melhores críticas.
Nestes dois concertos a Basílica dos Congregados e a Igre-

ja de Santa Cruz tornaram-se
pequenas para acolher o elevado número de pessoas que
quiseram assistir.
[Igreja Viva] Como é que surgiu a ideia do Festival?
[José Rodrigues] Acima de tudo, de uma constatação, um
facto: que o elemento mais
importante para arrancarmos
com o festival é a existência dos instrumentos. E isso
é aquilo que Braga tem já há
séculos, desde o século XVIII,
altura em que foi construída
a maioria dos instrumentos
que presentemente temos nas
igrejas de Braga. Ora, os instrumentos existiam. Só que
estavam mudos. Ninguém os
tocava. A maioria deles tinha
sido restaurado, alguns ainda
funcionavam, mas outros não.
E muitas pessoas chamavam
atenção para esse facto: com
tantos instrumentos bonitos,
importantes e imponentes,
porque é que não se faz nada? Um amigo meu, organista, responsável na Áustria por
tudo o que são intervenções
de órgãos históricos, visitou
há anos Braga e disse que na
aldeia dele há três órgãos e fazem um festival internacional
de órgão. E depois perguntou
como é que Braga, com cerca de 50 órgãos, não faz nada.
Essa inoperância a mim an-

gustiava-me. A mim e não só.
A ideia é partilhada com várias pessoas, com várias entidades em Braga e foi daí, da
união de interesses, deste objectivo conjunto de potenciar o órgão que, há seis anos,
surgiu esta ideia de nos lançarmos numa aventura. Uma
aventura porque não se sabia
o resultado. Se ia resultar, se
iria funcionar ou não. Porque
tínhamos um historial de vários concertos que se faziam
nas igrejas em que o público não aderia e as igrejas estavam vazias. Não queríamos
isso. Não fazia sentido. Portanto avançamos com alguma relutância mas com um
trabalho organizado para colmatar aquilo que pensávamos
que eram os pontos fracos do
que se passava anteriormente, apostamos muito no tipo
de programa a apresentar ao
público – programação muito
importante, eclética, que fosse para todos os públicos. E
assim desenvolvemos a ideia
de os concertos envolverem
sempre outros instrumentos
com o órgão. Que não é uma
ideia nova, é o que se usava
no século XVII, século XVIII,
século XIX, conjugar o órgão
com vozes, com instrumentos de sopro, de cordas. Não
se apostou em nada de novo,
foi-se recuperar o que era tradição, que foi uma forma de
salvaguardar a tradição que é
património.

do na escolha do repertório
de cada concerto, com muito cuidado na escolha dos interpretes – faz uma grande
diferença quem toca, a forma como toca e onde vai tocar. A primeira edição começou logo com um concerto
aqui, na Sé Catedral. Os dois
órgãos não tocavam já há
dez anos – havia um problema técnico num dos órgãos,
com uma infiltração de água.
A nossa bandeira foi de que
os dois órgãos iam ser tocados ao mesmo tempo, algo
que já não acontece há bastante tempo e que a maioria
das pessoas não recordava
ou nunca tinha ouvido. Portanto amarramo-nos a esse
argumento e publicitamos o
festival. Fomos ao encontro
das pessoas, não esperamos.
Quebramos um bocadinho
com isso que acontecia no
passado e fomos ao encontro
das pessoas.

[Igreja Viva] Como é que
correu a primeira edição do
Festival?
[José Rodrigues] Avançamos para a primeira edição
do festival com muito cuida-

[Igreja Viva] Diria que a filosofia de ir ao encontro do público é uma das características
específicas do Festival organizado aqui em Braga face a outros que existem?

[José Rodrigues] Sim, é ir ao
encontro do público, levando o conhecimento do que é
o órgão, aquilo que possibilita, que tipo de concertos podem ouvir e ir ao encontro
dos gostos das pessoas, que
são tão diversificados. E isso
faz com que o festival também tenha como característica a diversidade musical. Nesse primeiro festival, logo no
concerto da 'inauguração' dos
dois órgãos, a Sé encheu. Mal
se abriram as portas principais entraram, no espaço de
cinco ou 10 minutos, mais
de mil pessoas. Esperávamos
que as pessoas viessem mas
não que aderissem num número tão significativo. Isso é
uma motivação acrescida para
os outros concertos mas também para se continuar porque
o primeiro festival foi uma
experiência, foi um 'vamos
ver se resulta' ao dar o nosso
melhor e fazer tudo ao nosso alcance para que funcione,
juntando as quatro entidades
de maior responsabilidade
cultural na cidade – a Arquidiocese, a Câmara Municipal,
a Irmandade de Santa Cruz
e Santa Casa da Misericór-
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O Festival de Órgão
são 365 dias do
ano a apostar
na utilização, na
educação para a
música de qualidade,
seja para a música
sagrada ou qualquer
outro tipo. Tem sido
um objectivo, uma
meta que em Braga
também se possa
aprender a tocar
órgão.

dia. São essas entidades que,
há séculos, são a base de toda
a actividade cultural da cidade. Claro que há outras entidades que também apoiam,
mas as principais são estas e
foi necessário unir os esforços
destas quatro entidades para
se ter uma alavancagem, uma
força para empreender o festival com alguma dimensão.
[Igreja Viva] Como é que vê
o festival desde essa primeira
edição? Em crescimento?
[José Rodrigues] O festival
tem vindo, desde a primeira edição, a crescer, tanto no
número de pessoas que está
presente como no número de
concertos e também em número de órgãos. Isto porque
entretanto, reconhecendo-se
que o público gosta da música de órgão e vem aos concertos e que há uma qualidade evidente na musicalidade
no som do órgão para os concertos – mas, em primeiro lugar, com o objectivo para o
qual eles foram construídos,
que é a liturgia –, muitas comunidades e muitos sacerdotes começam a querer e a fazer o esforço de recuperar os

instrumentos. O difícil foi começar. Paulatinamente, vai-se
conseguindo. Logo no primeiro festival fizemos um inquérito em que as pessoas diziam
de onde vieram, o porquê de
vir e como conheceram o festival. Curioso que, logo nesse
arranque, vieram muitas pessoas fora de Braga. Muitas de
Braga, também, naturalmente, porque o bracarense olha
para estes instrumentos e reconhece um certo orgulho, isto é algo nosso, nasceu aqui,
faz parte do nosso património, faz parte da nossa identidade cultural que depois é
alargada a todo o país. O festival também tem tido uma
crescente
internacionalização. Logo no primeiro festival, recordo-me de uma pessoa que veio ter comigo, inglesa, e que me perguntou se
existiria um segundo festival e
que, se existisse, ele viria e traria mais amigos porque tinha
ficado encantado com a música, com os órgãos da catedral. E o certo é que, um ano
depois, no segundo festival, a
mesma pessoa vem ter comigo e tinha trazido 30 pessoas
do Reino Unido para passar
um fim-de-semana em Braga e ouvir o festival e a música de órgão. Isso é reconfortante, é motivador, e tem sido
aquilo em que se tem apostado: dinamizar o tesouro que
temos. Não fizemos nada de
novo, os órgãos já existiam.
Apenas os estamos a utilizar
convenientemente.
[Igreja Viva] Foi essa presença do público de outros países que fez convidar os artistas internacionais?
[José Rodrigues] Não. A ideia
era mostrar algo que é uma
linguagem universal, que é a
música. Para conseguir mostrar todo o universo artístico
que existe, todas as variantes
musicais, de estilos, desde o
início que convidamos artistas de outros países. Porque
há técnicas diferentes, há escolas artísticas diferentes. E
acho que também é enriquecedor mostrar que em órgãos históricos de génese ibérica ou portuguesa, também
é possível interpretar outros
géneros musicais, como música composta na Polónia, na
Holanda, na Itália e, com isso,
sem sairmos de Portugal, temos a possibilidade de ouvir
música de outras regiões que
se desenvolveram noutras
culturas.
[Igreja Viva] Não foram então os artistas internacionais
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a dar a dimensão internacional ao festival mas sim as próprias características do festival e dos órgãos de Braga?
[José Rodrigues] Sim, assim
como o facto dos artistas serem artistas com reconhecimento internacional, mesmo
os portugueses. São organistas que frequentemente são
convidados para concertos no
estrangeiro. Portanto há aqui
uma certa dinâmica que funciona também como uma forma de publicitação do festival.
Agora, a dimensão internacional do festival chega também
pela aposta no marketing cultural de levarmos também o
cartaz do festival fora de fronteiras. Neste momento apostamos muito na publicidade,
através do Turismo de Portugal, noutros países da Europa. E através das redes sociais
e da internet, temos publicidade em todo o mundo. Porque é um produto singular. O
festival, da forma como está
constituído, pela programação e pelas instrumentos que
utiliza, tem esta característica
da singularidade. E isso é algo que é procurado a nível de
produto turístico, indo mais
para a esfera turística, além
do uso litúrgico, mas esse tem
que acontecer durante todo o
ano. Infelizmente ainda não
acontece com a periodicidade que desejaríamos. Mas isso
é outra questão, é falta de organistas. É que nós passamos
do argumento que não havia
organistas porque não havia
órgãos para termos órgãos e
não termos organistas. Temos
de dar mais um passo.
[Igreja Viva] E que passo é
esse?
[José Rodrigues] O festival não é apenas um evento
de alguns dias, o Festival de
Órgão são 365 dias do ano a
apostar na utilização, na educação para a música de qualidade, seja para a música sacra ou qualquer outro tipo de
música. Tem sido um objectivo, uma meta que em Braga também se possa aprender
a tocar órgão. Para quê? Para
termos organistas, para que
os órgãos toquem frequentemente nas eucaristias e nos
vários ritos religiosos e que, a
par disso, tenhamos a tal dinâmica cultural, tenhamos recitais, que os órgãos toquem
fora das celebrações para que
quem nos visita possa ouvir
o seu som único. É a mesma
coisa quando vemos um festival de folclore ou gastronómico. O que é que nós mostramos? Aquilo que é nosso.
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“Estavam continuamente no templo, bendiz
VII DOMINGO Páscoa
ATITUDE
Alargar

CONCRETIZAÇÃO: Na solenidade da Ascensão do Senhor ao Céu,
mantemos ainda o cartaz do Ano Pastoral, assim como a mesma árvore de
toda a caminhada de Quaresma e Páscoa, onde se incluirá o dístico com
o fruto SIMPLICIDADE, como expressão da bem-aventurança “felizes os
puros de coração, porque verão a Deus”.

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”.

Salmo responsorial
Salmo 29 (30), 2.4-6.11-12a.13b (R. 2a)
Refrão: Eu vos louvarei, Senhor, porque
me salvastes.
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 Lc 24, 46-53
Conclusão do santo Evangelho segundo
São Lucas
Naquele tempo, disse Jesus aos seus
discípulos: “Está escrito que o Messias
havia de sofrer e de ressuscitar dos
mortos ao terceiro dia e que havia de ser
pregado em seu nome o arrependimento
e o perdão dos pecados a todas as
nações, começando por Jerusalém. Vós
sois testemunhas disso. Eu vos enviarei
Aquele que foi prometido por meu Pai.
Por isso, permanecei na cidade, até que
sejais revestidos com a força do alto”.
Depois Jesus levou os discípulos até
junto de Betânia e, erguendo as mãos,

abençoou-os. Enquanto os abençoava,
afastou-Se deles e foi elevado ao Céu. Eles
prostraram-se diante de Jesus, e depois
voltaram para Jerusalém com grande
alegria. E estavam continuamente no
templo, bendizendo a Deus.

REFLEXÃO
Eu estou sempre convosco até ao fim
dos tempos. Aleluia.
Mateus 28, 20

O tempo da Igreja não é espera passiva,
mas um tempo activo caracterizado pela
missão de levar a alegria do Evangelho
a todos os lugares. É a hora de assumir a
missão confiada pelo Ressuscitado: ser
suas testemunhas, mostrar que não está
ausente, mas continua connosco “até ao
fim dos tempos”.
“Estavam continuamente no templo,
bendizendo a Deus”
Jesus Cristo, morto e ressuscitado, é o
centro do anúncio, tal como tinha sido
predito nas Escrituras. Os discípulos, suas
testemunhas, fortalecidos pela bênção
e promessa da Ascensão, “estavam
continuamente no templo, bendizendo a
Deus”.
No final do texto evangélico próprio
da solenidade da Ascensão (Ano C)
destaca-se o papel dos discípulos. As
três expressões que lhes são atribuídas
(“prostraram-se diante de Jesus… voltaram
para Jerusalém com grande alegria…
estavam continuamente no templo,
bendizendo a Deus”) excluem a ideia
de uma despedida triste e dolorosa, e
corroboram a continuidade da missão.
Bendizer a Deus é sentir-se agradecido,
louvar o seu amor, como forma de
testemunhar a sua ação e presença na
nossa vida. “Testemunhar é dar um rosto
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itinerário

àquele que não está visível. O testemunho
não é, portanto, quantitativamente
mensurável, mas situa-se no plano inefável
do ser: o rosto é o único ícone do divino”
(Luciano Manicardi). O cristão assume um
rosto alegre, em qualquer circunstância,
encarna e actualiza na própria vida a
presença do Ressuscitado.
A nossa missão é “fazer que o
cristianismo penetre no mais profundo
das realidades humanas, mas sem deixar
que, precisamente, ele se perca ou se
desnaturalize nelas. Não para o esvaziar
da sua substância espiritual, mas para
que actue na alma e na sociedade como
fermento que faz crescer a massa, para
que torne tudo sobrenatural. Para que no
interior de tudo se estabeleça um princípio
novo” (Henri de Lubac).
A referência à presença ‘contínua’ dos
discípulos no templo conduz-nos à
comunidade, à “importância do nosso serem-relação”. Nesta mensagem para o Dia
Mundial das Comunicações Sociais, o Papa
Francisco fala da metáfora da rede “para
ajudar a descobrir as suas potencialidades
positivas”. É uma bela imagem para a
comunidade: “uma comunidade é tanto
mais forte quando mais for coesa e
solidária, animada por sentimentos de
confiança e empenhada em objectivos
compartilháveis. Como rede solidária, a
comunidade requer a escuta recíproca e o
diálogo”.
Alargar
Entre nós, Deus continua a ser louvado no
testemunho de quem possui um coração
puro, um coração que sabe amar (cf. GE 8386): “Nas intenções do coração, têm origem
os desejos e as decisões mais profundas
que efectivamente nos movem. Quando
o coração ama a Deus e ao próximo (cf.
Mateus 22, 36-40), quando isto é a sua
verdadeira intenção e não palavras vazias,
então esse coração é puro e pode ver a
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zendo a Deus”

Eucologia

Viver na esperança

Sugestão de cânticos

Orações presidenciais: Orações próprias do VII
Domingo da Páscoa (Missal Romano, 373)
Prefácio: Prefácio da Ascensão I (Missal
Romano, 474)
Oração Eucarística: Oração Eucarística III
(Missal Romano, 529-535)
Bênção solene: Tempo Pascal (Missal Romano,
558)

Em plena Semana de Oração pelas Comunicações
Sociais, vamos reconhecer a presença de Deus no
testemunho de muitos irmãos e irmãs, que continuam
a transmitir a Palavra de Deus, dando graças por eles.
Para que, de coração puro, vejamos Deus a agir nos
outros, somos chamados a ler e reflectir, ao longo
de toda a semana, nos números 83-86 da exortação
apostólica Gaudete et Exsultate do Papa Francisco.

— Entrada: Homens da Galileia, M. Luís
— Apresentação dos Dons: Reinos da terra,
cantai a Deus, F. Silva
— Comunhão: Aclamai Jesus Cristo, F. Silva
— Final: Povos, batei palmas, C. Silva

Deus. […] Manter o coração limpo de tudo o
que mancha o amor: isto é santidade”.
Reflexão preparada por Laboratório
da Fé in www.laboratoriodafe.net

Elementos celebrativos
a destacar
Ser comunidade acolhedora
Prefácio e Santo
Terminada a oração sobre as oblatas, seria
importante fazer a seguinte admonição,
como abertura de horizontes sobre o
sentido do prefácio e do sanctus:
Felizes os puros de coração, porque verão
a Deus.
Ser testemunhas da ação de Deus na vida
das pessoas e receber a força d’Ele para
o anunciar com vigor e convicção geram
em todos nós gratidão pela graça com
que Deus agracia a nossa vida.
De coração puro, vemos a presença
de Deus em toda a obra da salvação,
mas também em pequenos gestos do
quotidiano, pelos quais damos graças e
reconhecemos, cantando, a santidade, a

glória e a honra do nosso Deus.
Por isso, com simplicidade de coração,
exultemos de alegria, cantando as
maravilhas que Deus opera em todos nós.
No final da admonição, um conjunto de
pessoas ligadas aos serviços da Liturgia
colocará o dístico SIMPLICIDADE na
árvore da caminhada.
Além disso, não se dispensará de cantar,
de forma especial nesta celebração, o
prefácio (se possível todo e não apenas o
diálogo inicial) e o sanctus.
Doxologia
A doxologia final da Oração Eucarística
deve ser cantada com solenidade.
Ser comunidade missionária
1. Homilia
. A ressurreição/ascensão de Jesus
garante-nos, antes de mais, 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 dá-nos força para
enfrentar a história e avançar – apesar das
dificuldades – nesse “caminho” do amor e
da entrega total que Cristo percorre.
. 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.
2. Envio missionário
V. Ide, porque vos foi concedido um
espírito de sabedoria e de luz para
conhecerdes a autoridade de Deus Pai.
R. Ámen.
V. Ide, porque sois testemunhas da
Paixão, Morte e Ressurreição do Senhor
Jesus.
R. Ámen.

V. Ide, porque recebestes na
simplicidade da vossa vida a força do
Espírito Santo.
R. Ámen.

Oração Universal
Caríssimos fiéis: oremos a Jesus, nosso
Senhor, que subiu ao Céu sem deixar
de estar connosco, para que os cristãos
façam o que Ele diz, pedindo (ou:
cantando), com alegria:
R. Cristo ressuscitado, ouvi-nos.
1. Pelos mensageiros do Evangelho, para
que o levem, com alegria, a toda a parte e
deem sempre bom testemunho, oremos.
2. Pelos fiéis perseguidos e prisioneiros,
para que os dons do Espírito Santo
os fortaleçam e os tornem firmes na
confissão da sua fé, oremos.
3. Pelos que buscam a Deus olhando o
Céu, para que O reconheçam também
sobre a terra nos mais pobres, nos que
choram ou estão sós, oremos.
(...)
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Bom Jesus acolhe Congresso
Internacional
O Congresso Internacional
“Paisagens Sonoras: Património, História, Territórios Artísticos e Arqueologia Sonora”
irá realizar-se de 23 a 25 de
Maio, nos Hotéis do Parque e
do Elevador do Bom Jesus do
Monte.
O evento é dedicado à reflexão
sobre o significado actual da
interacção entre os seres humanos, a natureza e a música
ao longo dos tempos na construção de paisagens sonoras
culturais e históricas.
Com organização da Universidade do Minho e o patrocínio do Pelouro da Cultura da
Câmara Municipal de Braga, o
Congresso irá contar com especialistas coordenadores de
projectos em Espanha e Portugal, entre outros convidados especialistas nos campos
da Musicologia, História, Literatura, Arqueologia e Perfor-

mance Musical.
No dia 23 será inaugurada a
exposição “Em busca do som
do passado. Para a História dos sinos em Braga”, às
18h00, no Hotel do Parque do
Bom Jesus do Monte.
A exposição, composta por
duas partes pretende explorar
e divulgar a história e o património dos sinos da cidade de
Braga.
"A exposição é um olhar particular desta marca identitária e figura estética sonora na
paisagem da urbe bracarense,
contemplando algumas igrejas com suas torres sineiras e
respectivos sinos, patenteando ainda alguns dados da sua
história", adianta o fotógrafo.
A exposição estará aberta ao
público até ao final do mês de
Junho no varandim e sala de
recepção do Hotel do Parque
do Bom Jesus do Monte.

Agenda
FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

25 MAI
ESPAÇO

VITA

STAND-U
SESSION P
S
22H00

Domingo, das 10h00 às 11h00

O programa Ser Igreja entrevista esta
semana José Rodrigues, director
artístico do Festival de Órgão de Braga.

26 MAI

Livraria
diário do minho

ELEIÇÕE
EUROPE S
IA
08H00 S

livro da
semana

10%
Desconto

Procissão Arquidiocesana ao Sameiro
acontece a 2 de Junho
A Procissão Arquidiocesana ao
Sameiro acontece no dia 2 de
Junho, Domingo, com saída da
Sé Catedral às 07h00.
Durante o dia haverá eucaristia
às 07h30 na Basílica, bem como às 08h30 e 09h30 na Cripta. Às 11h00 é celebrada missa
solene na esplanada do Santuário, seguindo-se a Procissão
do Adeus. Pelas 16h00 reza-se
o Terço na Cripta e, meia hora
depois, celebra-se eucaristia.
As confissões acontecem na

Capela da Reconciliação e podem ser realizadas das 08h00
às 12h00 e das 14h30 às 16h30.
À semelhança do que aconteceu no ano passado, em que a
Virgem Peregrina do Sameiro
visitou as paróquias da Veiga de
Penso da Zona Pastoral Veiga/
Oeste do Arciprestado de Braga, este ano a Confraria de Nossa Senhora do Sameiro lançou o
mesmo desafio às comunidades
paroquiais da zona pastoral oeste do Arciprestado.
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RO DE

NOITE U
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COM DE CTA
U
21H19 S
TIBÃES

16,99€

Nello Scavo
e Roberto
Beretta
Fake Pope

Bergoglio é o Pontífice mais caluniado
da história? E — se assim é — por que
motivo? Há um "complô" por trás das
acusações que lhe são arremessadas,
ou trata-se apenas da reacção de quem
não suporta um Papa tão inovador? São
muitas as mentiras sobre a figura deste
Papa. O livro inclui oitenta acusações
feitas ao Papa (mais o recente caso
Viganó), escolhidas e analisadas em chave
de contra investigação.
Fale connosco no

* Na entrega deste cupão. Campanha válida
de 23 a 30 de Maio de 2019.

