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as imagens mais preciosas que o dia-a-dia nos oferece é a
imagem dos avós com os netos. A passearem de mãos dadas, a conversarem num banco de jardim, a jogarem à bola, às damas ou ao dominó. A forma atenta como as crianças escutam as histórias dos avós e a forma deliciosa como os avós
se tornam ouvintes das aventuras dos netos. A casa dos avós e dos
bisavôs são casas com cheiro, com afeto, com a porta aberta, com
mesas compridas e abraços gratuitos. Na casa dos avós as crianças
mexem na terra, sujam as mãos, o rosto e a roupa. Na casa dos avós
pode-se não comer a sopa e há ementas para o paladar de cada neto. Na casa dos avós há mimo, há disponibilidade, há tempo e há
sempre uma guloseima. Na casa dos avós há sinais do tempo reflectidos nas rugas dos seus rostos e nas dificuldades que se vão acentuando e multiplicando com o passar dos anos.
Li algures que é preciso encarar o envelhecimento como uma
celebração de sabedoria. A verdade é que o envelhecimento une
a humanidade, faz parte da nossa vida, dos nossos dias, da nossa
história. Envelhecer é um processo natural e incontornável, não é
uma doença, não é uma desgraça, não é sinónimo de catalogar as
pessoas mais velhas como descartáveis ou prescindíveis. Os nossos
idosos são parte fundamental da nossa história, são uma peça chave para sabermos quem somos, de onde vimos e para onde vamos.
E, se as crianças nos trazem esperança, como se a cada nascimento
renascêssemos com elas em força, amor e ilusão, as pessoas idosas
oferecem-nos enciclopédias de sabedoria, levam tranquilidade no
olhar e fazem dos seus passos lentos um hino à paciência.
Vivemos demasiado depressa, numa corrida contra o tempo,
com mais afazeres do que disponibilidade para os conseguir executar. E os nossos anciões ensinam-nos, numa lição gratuita e silenciosa, a importância da serenidade e dos dias tranquilos. O que
seria da humanidade sem idosos? O que seria das nossas crianças
sem o convívio próximo com os mais velhos acompanhando a sua
gradual perda de autonomia? É no aceitar esta fragilidade, contida
no avançar da idade, que reside o respeito, o carinho e a genuína
protecção. É neste recanto que se encontram as gerações, que se
conhecem e se escutam, mais novos ou mais velhos, com mais ou
menos autonomia, com mais ou menos consciência, protegendo-as, apoiando-as e auxiliando-as, no respeito pela autonomia e vontade de cada pessoa idosa.
Portugal é o 4.º país da União Europeia com maior percentagem
de pessoas idosas (a partir dos 65 anos). Perante este cenário é urgente que estejamos atentos às suas necessidades, que se promova
a saúde e o bem-estar, que se reconheçam os direitos das pessoas
idosas e se promovam políticas para a não discriminação, para a inclusão, segurança e qualidade de vida, com respostas adequadas à
diminuição das suas capacidades.
Respeitar as pessoas idosas é respeitar a vida, é homenagear a
vida no seu curso natural. É agradecer o tanto que recebemos. A
este propósito relembro a história de uma senhora de 83 anos, padeira desde os 12, sem graus académicos e, muito provavelmente,
sem conta bancária, que tendo sentido na pele as rasteiras da vida,
nunca se rendeu à tristeza, confidenciando que o que é verdadeiramente importante, e que é a chave da felicidade, é o amor, a generosidade e a solidariedade”.

O

s bispos católicos da Suíça
comprometeram-se a abrir os
arquivos secretos de todas as
seis dioceses para esclarecer os
abusos sexuais perpetrados por padres.
Os líderes da Igreja fizeram o anúncio quase um ano depois de se comprometerem a realizar uma investigação.
“Muitos actos foram encobertos e as
vítimas ignoradas”, admitiu o bispo Joseph Bonnemain de Chur, que é presidente da Comissão de Abuso na Conferência dos Bispos da Suíça (SBC). Falando numa conferência de imprensa,
o bispo de 73 anos disse que o objectivo é “tornar a Igreja uma organização
que aprende, pronta para reconhecer
os seus próprios erros”.
O anúncio foi feito pela Conferência Central Católica Romana da Suíça
(RKZ), responsável pela vida material
da Igreja e pela Conferência das Uniões
das Ordens Religiosas e Outras Comunidades de Vida Consagrada da Suíça
(KOVOS).
Os bispos anunciaram que nomearam Monika Dommann e Marietta
Meier, ambas professoras de história da
Universidade de Zurique, para realizar
uma investigação preliminar de um ano
sobre os arquivos diocesanos.
A tarefa é “avaliar as condições gerais
para um estudo histórico do abuso sexual no contexto eclesial desde meados
do século XX e, assim, servir de base
para outros projectos de investigação”.
Também começarão a entrevistar as vítimas em Maio.
As duas académicas terão acesso total aos arquivos das dioceses e congregações religiosas, podendo trabalhar
de maneira semelhante à realizada pela Comissão Independente sobre Abu-

so Sexual na Igreja (CIASE) em França.
Serão assistidas por um comité científico independente, nomeado pela Sociedade Histórica Suíça (SHH), presidido pelo historiador Sandro Guzzi-Heeb
e composto por seis especialistas académicos, incluindo a canonista Astrid
Kaptijn, da Universidade de Friburgo,
que foi membro do CIASE.
Por último, a Igreja está a disponibilizar um orçamento de 450 mil francos suíços (440 mil euros) para permitir que as investigadoras cumpram a sua
missão.
“A Igreja está empenhada em iluminar sem procurar proteger a sua própria
reputação”, insistiu Renata Asal-Steger,
presidente do RKZ, durante a apresentação deste “projecto piloto”.
“É necessária uma reparação justa depois de o assunto estar à margem
por tanto tempo”, disse Jacques Nuoffer,
presidente do Grupo de Apoio a Pessoas
Abusadas por uma Autoridade Religiosa (SAPEC).
Vreni Peterer, membro do grupo
de interesse de língua alemã para pessoas afectadas por abusos em contextos da Igreja (MikU), pediu aos bispos
que finalmente assumam a responsabilidade institucional pelo abuso, em vez
de o atribuirem a falhas pessoais dos
indivíduos.
Várias pessoas presentes na conferência de imprensa reclamaram que o
projecto não era suficientemente ambicioso. Observaram que, embora esta
seja apenas uma fase preparatória para
uma investigação real, os resultados não
serão publicados até ao final de 2023.
O modelo CIASE foi mencionado
várias vezes, mas os bispos suíços ainda
não se comprometeram com ele.

Leia a notícia completa em www.arquidiocese-braga.pt/
revistaimprensainternacional/noticia/33065/
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Ó morte, onde está a tua vitória?
Ana rita silva
Departamento Arquidiocesano

19 DE ABRIL 2022 · O Senhor ressus-

citou! Não nos demoremos ao redor
dos túmulos, mas vamos redescobri-Lo a Ele, o Vivente! E não tenhamos medo de O procurar também
no rosto dos irmãos, na história de
quem espera e de quem sonha, na
dor de quem chora e sofre: Deus está lá!

20 DE ABRIL 2022 · "Honra pai e

mãe" é um compromisso solene.
Não se trata só do próprio pai e da
própria mãe, mas da velhice da vida.
Nós recebemos o amor dos pais, dos
avós e agora nós restituímos este
amor a eles. #BênçãoDoTempo

Vaticano

Papa apela à valorização e
defesa da vida dos idosos
O Papa apelou ontem à valorização e defesa da
vida dos idosos.
Na audiência pública semanal, que regressou à
Praça de São Pedro, Francisco alertou que “incentivar nos jovens, mesmo indirectamente, uma
atitude de suficiência – e até de desprezo – em
relação à velhice, às suas fraquezas e à sua precariedade, produz coisas horríveis. Abre caminho
para excessos inimagináveis”, alertou, perante
milhares de peregrinos reunidos no Vaticano.
“Os jovens que ateiam fogo ao cobertor de um
sem-abrigo, como vimos, por considerá-lo um
descarte humano, são a ponta do icebergue, ou
seja, do desprezo por uma vida que, longe das
atrações e impulsos da juventude, já aparece como uma vida de descarte”, acrescentou.
Francisco sublinhou que, “infelizmente”, muitos
idosos são alvo de “chacota, incompreensão e
desprezo”, chegando a ser vítimas de violência.
“É importante transmitirmos às novas gerações
que o amor à vida deve ser sempre manifestado,
em todas as suas etapas, desde a conceção até
ao seu fim natural, e inclui de maneira especial
a homenagem à vida vivida pelos mais velhos”,
insistiu.

da Pastoral da Saúde

“

Renascer é uma graça que te é dada”. Escutar isto quando se está no fundo do poço,
é muito custoso e pensa-se
“Onde poderá estar a graça nisto?”. Está-se no maior
dos sofrimentos, completamente perdida/o, sem vontade, muitas vezes, de viver,
de simplesmente querer calar
todas as vozes e só ficar num
eterno abraço e de repente é-se bombardeado/a com esta
frase.
Quando se está na escuridão, sem ver a luz que advém da nossa ressurreição,
não se consegue ser deslumbrado pelo potencial transformador das nossas lutas.
Mas a ressurreição acontece,
dia a dia, bem perto de nós.
Erroneamente, talvez estejamos à espera de um fenómeno apoteótico. É mais subtil
que isso, a simplicidade de
um olhar, de um sorriso que
nos encara de forma diferente. Ressuscitamos a cada dia.
Há sempre uma parte de nós
que morre para dar lugar a
algo melhorado.
Cada despertar pela manhã, cada raio de sol que nos
aquece a pele, cada gota de
chuva que nos invade o ser,
cada ponta do nevoeiro que
nos trespassa a alma, é uma
oportunidade de sermos tocados/as pela graça de renascer. Mas dói! E muito! A questão “Onde andei, onde estive?”, causa desconforto. Mas
se não ressuscitarmos a cada
dia, a cada manhã, o que somos, o que estamos a fazer?
Jesus diz a Nicodemos
“Não te admires por Eu te
haver dito: “Tendes de nascer de novo” ( Jo 3, 7). Ele demonstrou grande confusão
com estas palavras de Jesus,
não entendendo que vamos
sempre a tempo de nascer de
novo. Não acontece apenas a
alguns. Acontece-te a ti e depende de ti! Podes impedir o
processo de transformação,
mas depois de iniciado és
completamente inundado/a
de sensações que há muito ambicionas. Um novo bri-

lho no olhar, uma mansa firmeza, segurança em ti, amor
próprio. Morremos cada vez
que fugimos de nós mesmos/
as, que somos assoberbados/
as pelo sufoco das palavras
presas dentro de nós, que vivemos para agradar, que sobrevivemos, que nos anulamos, que calamos. No entanto, ressuscitamos quando
nos libertamos das amarras
do medo e gritamos, quando
decidimos curar as feridas,
nos reerguemos, quando nos
abraçamos, de cada vez que
olhamos ao espelho e acreditamos em nós, quando nos
amamos.
“Este meu filho estava
morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado” (Lc 15,
24). Quantas vezes não estamos perdidos/as, mergulhados na dor e no sofrimento,
a achar que a vida não tem
mais sentido, que somos a escória da humanidade. A dor
consome-nos, nada se afigu-

ra no horizonte, não resta nada, apenas dor. A luz da Ressurreição extingue-se, já não
há solução para mim. Porém,
só ressuscitas verdadeiramente quando acolheres a dor,
quando a abraçares e deixares transformar-te pelo sofrimento. Ele também ensina
(“Levanta-te, toma o teu catre
e vai para a tua casa”) (Mc 2,
9).
Ressurreição é transformação interior, renascer não
de corpo, mas em espírito.
Renasce, sai do casulo, algo
de belo está prestes a acontecer, depois do duro sofrimento! Já não há lugar para a morte, rasga a escuridão.
Morte, onde está a tua vitória?
Ressuscitei, ressuscitaste, ressuscitamos! Homens novos!
“Renascer é uma graça que
te é dada…” Obrigada a todos
os que semeiam esperança na
vida de tantas pessoas e possibilitam ressurreições todos
os dias.
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TEMPO PASCAL:
O GRANDE
DOMINGO
JOÃO PEDRO QUESADO (TEXTO)
O epíteto é de São Atanásio, no século IV, e é reproduzido pela Igreja
desde então. As Normas Gerais sobre o Ano litúrgico e o Calendário
determinam que estes 50 dias se celebram “na alegria e exultação
como um único dia de festa”. Mas o que nos conta este tempo litúrgico
– o mais longo, aparte do Tempo Comum?
Uma breve história
A actual celebração do Tempo Pascal não difere muito da original.
Na verdade, de acordo com José Ferreira no artigo O Tempo Pascal
na Tradição da Igreja, “a existência de um espaço de 50 dias, que
prolonga a festa do dia da Ressurreição, é referida logo desde os fins do
século II, quase na mesma data em que se fala da celebração da Páscoa
anual na Vigília da noite santa”, o que significa que o Tempo Pascal
começou a ser celebrado ou ao mesmo tempo ou quase ao mesmo
tempo que a Vigília Pascal, o que faz deste o tempo litúrgico mais
antigo.
Um diferença inicial está no nome que era dado pelos cristãos a estes
50 dias: Pentecostes, a palavra grega que significa quinquagésimo.
Já para os judeus, a mesma palavra designava apenas e só a festa do
50.º dia após a festa da Páscoa, referida no Antigo Testamento como
uma das grandes festas do calendário de Israel. Mas nem sempre
com o mesmo significado: é “festa da colheita” no Êxodo; é “festa das
semanas” – por ser celebrada sete semanas depois da Páscoa – no
Êxodo e no Deuteronómio; e é “festa de primícias”, de sacrifícios vários,
no Levítico.
Ao longo dos séculos, foram sendo introduzidas várias alterações
no Tempo Pascal. As solenidades da Ascensão e do Pentecostes
ganharam autonomia, tendo ambas uma vigília – sendo a do

Pentecostes, inclusive, uma das quatro jejuadas no ano. Cada
solenidade tinha, também, uma oitava, perdendo-se a noção que
todo o Tempo Pascal é, no fundo, uma oitava, para além da oitava do
Pentecostes adicionar sete dias aos 50 do tempo litúrgico. Perdendose também a consciência de uma celebração prolongada da Páscoa,
este passou a ser – até 1970 –, o “Tempo depois da Páscoa”. E não é
só. Os três dias anteriores à Ascensão passaram a ser, no século V, dias
de Rogações, de oração penitencial, com vista às culturas agrícolas,
contrariando o espírito deste Tempo.
Tudo isto fez com que o Tempo Pascal se tornasse quase invisível, e
levou a que os cristãos o ocupassem com outras devoções, “boas sem
dúvida, mas desarticuladas da estrutura e do espírito da Cinquentena
pascal”, como é o caso das devoções dos meses de Maio e Junho. Outra
consequência terá sido a maior atenção à Quaresma, sendo os cristãos
“mais facilmente sensíveis ao seu triste mundo de pecado do que ao
dom misericordioso da novidade pascal”.
Restaurado, o Tempo Pascal voltou a ser a festa única da Páscoa,
prolongada por 50 dias – sete semanas e um oitavo Domingo –, com
o Pentecostes a marcar o encerramento das solenidades pascais e a
perder a vigília e o jejum que o precedia. A Ascensão foi re-integrada
e deixou, também de ter vigília e oitava. Restaurado pela reforma
litúrgica do Vaticano II, o Tempo Pascal voltou a ser a festa única da
Páscoa, prolongada por 50 dias – sete semanas e um oitavo Domingo.
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Os domingos e as solenidades
Domingo da Ressurreição

VII Domingo – Solenidade da Ascensão do Senhor

Este é o Domingo por excelência, o “Dia que o Senhor fez, dia da
criança e da nova criação, dia da ressurreição de Cristo e da nossa
ressurreição”, como diz Luís Ribeiro de Oliveira em A Festa da
Páscoa. É um dia de alegria e de acção de graças.
O Evangelho proclama, de novo, a notícia da Ressurreição, através
da descoberta de Maria Madalena, que avisa Pedro e “o discípulo
predilecto de Jesus” do sepulcro vazio. Nas missas vespertinas, o
Evangelho que se pode usar conta uma aparição do Ressuscitado,
e recorda que a Ressurreição e a fé em Jesus passam a ser
reconhecidas na fracção do pão.

Celebrada por todas as igrejas cristãs, o tema da solenidade
é óbvio: Jesus é elevado ao céu e senta-se à direita do Pai. A
primeira leitura narra a Ascensão, a segunda dá o sentido eclesial,
explicando que a Igreja é Corpo de Cristo. O Evangelho de S.
Mateus, escolhido para o ano A, conta o testamento de Jesus antes
da partida; o Evangelho de Marcos, lido no ano B, mostra que os
Apóstolos partem a pregar e que o Senhor “actua” com eles; e o
Evangelho de Lucas, do ano C, explica que Jesus permanece com
os Apóstolos e age com eles mediante o Espírito.

II Domingo – Divina Misericórdia
“Oito dias depois”, temos de novo “o primeiro dia da semana”. O
Evangelho conta as aparições de Cristo aos Apóstolos: primeiro
sem Tomé e, oito dias depois, na presença de Tomé – que quis
verificar, fisicamente, a Ressurreição. Os temas mais comuns aos
três ciclos litúrgicos (anos A, B e C) são a Ressurreição “como
objecto e fundamento da fé, como fonte da vida nova e da alegria
dos crentes”.
É Domingo da Divina Misericórdia desde a canonização de Santa
Faustina, em 2000, pelas revelações das mensagens de Jesus
sobre a sua Divina Misericórdia.

Solenidade do Pentecostes
Aqui comemora-se a descida do Espírito Santo, através do dom
das línguas, sobre os Apóstolos, Maria e demais seguidores. A
primeira leitura narra o acontecimento, a segunda revela os efeitos
do Espírito na vida da Igreja, e o Evangelho conta quando Jesus
comunicou o Espírito Santo ao discípulos na tarde de Páscoa. A
conclusão dos três textos, unidos, é que a Igreja é a “comunhão
dos que foram baptizados num mesmo Espírito para formar um só
Corpo”, e o chamamento para fazer parte desse Corpo é “dirigido a
todos os povos, pelo ministério dos Apóstolos”.

III Domingo

A oitava da Páscoa

Aqui narra-se a refeição de Jesus ressuscitado com os Apóstolos
junto ao lago Tiberíades. É um Domingo com uma forte dimensão
eucarística: os Evangelhos dos três ciclos apresentam Jesus a
aparecer e comer com os seus; as primeiras leituras contam os
Apóstolos a testemunhar a morte e a ressurreição de Cristo; e as
segundas leituras explicam como Cristo morto e ressuscitado é o
verdadeiro Cordeiro pascal.

Os dias da oitava da Páscoa – os oito primeiros dias do Tempo
Pascal – são celebrados como solenidades do Senhor e são tão
importantes como os Domingos deste tempo.

IV Domingo
O quarto Domingo dedica-se ao tema do Bom Pastor. Todos os
anos é lida uma parte do capítulo décimo do Evangelho de São
João, em que Jesus é precisamente apresentado dessa forma,
como “Pastor modelo”, que ama de forma gratuita e desinteressada
as suas ovelhas, até ser capaz de dar a vida por elas.
V Domingo
Um possível tema global para este Domingo da Páscoa é “a
circularidade do amor que abraça na unidade do Pai, o Filho, o
Espírito e a Comunidade”. Para além disso, também é abordada “a
eleição divina” e “os ministérios na comunidade”.
VI Domingo
Este é o Domingo mais rico em textos sobre o Espírito Santo, que
é apresentado como “verdadeiro agente das realidades pascais”,
responsável por ressuscitar Cristo, que é “comunicado aos crentes
de todas as nações”, e que guia os Apóstolos na orientação da
Igreja.

Esta é a “a oitava por excelência”, diz Luís Ribeiro de Oliveira
em A Festa da Páscoa. “Os dias desta semana são como que o
prolongamento do dia oitavo, dia da nova criação, da nova vida, da
inauguração do Reino”, acrescenta.
Em termos litúrgicos, são celebradas, ao mesmo tempo, a
ressurreição de Cristo e a alegria dos novos baptizados – algo mais
facilmente perceptível nos primeiros tempos da Igreja, quando
os recém-baptizados usavam, nesta primeira semana, uma veste
branca.
Na segunda-feira, as orações apontam
que a vida dos baptizados “é uma
vida de ressuscitados”, exprimindo
na vida o sacramento recebido na fé.
Na terça-feira, as orações falam em
alcançar a “liberdade perfeita” e na
quarta-feira de passar das festas pascais
“às alegrias eternas”. Quinta-feira realça
a união dos diversos povos “na fé e na
caridade”, a sexta-feira explica que o
Mistério Pascal é “o dom da reconciliação
e da paz” e, no sábado, que os baptizados
são “revestidos da vida imortal”.
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“Bem sabiam que era o Senhor”
III domingo Páscoa

itinerário
Num espaço apropriado, estará a Cruz e o Círio Pascal com o
cubo, que evidenciará a “missão em ponto”: “Tomar parte na
Resposta”.

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES

LITURGIA da palavra
LEITURA I Actos 5, 27b-32.40b-41
Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias, o sumo sacerdote falou
aos Apóstolos, dizendo: “Já vos proibimos
formalmente de ensinar em nome de
Jesus; e vós encheis Jerusalém com a
vossa doutrina e quereis fazer recair sobre
nós o sangue desse homem”. Pedro e os
Apóstolos responderam: “Deve obedecerse antes a Deus que aos homens. O Deus
dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem
vós destes a morte, suspendendo-O no
madeiro. Deus exaltou-O pelo seu poder,
como Chefe e Salvador, a fim de conceder
a Israel o arrependimento e o perdão
dos pecados. E nós somos testemunhas
destes factos, nós e o Espírito Santo que
Deus tem concedido àqueles que Lhe
obedecem”. Então os judeus mandaram
açoitar os Apóstolos, intimando-os a
não falarem no nome de Jesus, e depois
soltaram-nos. Os Apóstolos saíram da
presença do Sinédrio cheios de alegria,
por terem merecido serem ultrajados por
causa do nome de Jesus.
Salmo responsorial
Salmo 29 (30), 2.4-6.11-12a.13b (R. 2a)
Refrão: Eu vos louvarei, Senhor, porque
me salvastes.
LEITURA II Ap 5, 11-14
Leitura do Livro do Apocalipse
Eu, João, na visão que tive, ouvi a voz de
muitos Anjos, que estavam em volta do
trono, dos Seres Vivos e dos Anciãos.
Eram miríades de miríades e milhares de
milhares, que diziam em alta voz: “Digno
é o Cordeiro que foi imolado de receber o
poder e a riqueza, a sabedoria e a força, a
honra, a glória e o louvor”. E ouvi todas as

criaturas que há no céu, na terra, debaixo
da terra e no mar, e o universo inteiro,
exclamarem: “Àquele que está sentado
no trono e ao Cordeiro o louvor e a honra,
a glória e o poder pelos séculos dos
séculos”. Os quatro Seres Vivos diziam:
“Amen!”; e os Anciãos prostraram-se em
adoração.
EVANGELHO Jo 21, 1-14 (forma breve)
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São João
Naquele tempo, Jesus manifestou-Se
outra vez aos seus discípulos, junto ao
mar de Tiberíades. Manifestou-Se deste
modo: Estavam juntos Simão Pedro e
Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era
de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu
e mais dois discípulos de Jesus. Disselhes Simão Pedro: “Vou pescar”. Eles
responderam-lhe: “Nós vamos contigo”.
Saíram de casa e subiram para o barco,
mas naquela noite não apanharam nada.
Ao romper da manhã, Jesus apresentouSe na margem, mas os discípulos não
sabiam que era Ele. Disse-lhes Jesus:
“Rapazes, tendes alguma coisa de
comer?”. Eles responderam: “Não”. Disselhes Jesus: “Lançai a rede para a direita
do barco e encontrareis”. Eles lançaram a
rede e já mal a podiam arrastar por causa
da abundância de peixes. O discípulo
predilecto de Jesus disse a Pedro: “É o
Senhor”. Simão Pedro, quando ouviu
dizer que era o Senhor, vestiu a túnica
que tinha tirado e lançou-se ao mar. Os
outros discípulos, que estavam apenas a
uns duzentos côvados da margem, vieram
no barco, puxando a rede com os peixes.
Quando saltaram em terra, viram brasas
acesas com peixe em cima, e pão. Disselhes Jesus: “Trazei alguns dos peixes
que apanhastes agora”. Simão Pedro
subiu ao barco e puxou a rede para terra
cheia de cento e cinquenta e três grandes
peixes; e, apesar de serem tantos, não se
rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: “Vinde
comer”. Nenhum dos discípulos se atrevia

a perguntar: “Quem és Tu?”, porque
bem sabiam que era o Senhor. Jesus
aproximou-Se, tomou o pão e deu-lho,
fazendo o mesmo com os peixes. Esta foi
a terceira vez que Jesus Se manifestou aos
seus discípulos, depois de ter ressuscitado
dos mortos.

REFLEXÃO
Celebramos a Páscoa, acontecimento
que ecoa ao longo dos cinquenta dias
do itinerário pascal. Esta grande ação de
graças continua nos Céus e é acompanhada
pelo Universo: “Àquele que está sentado
no trono e ao Cordeiro o louvor e a honra, a
glória e o poder pelos séculos dos séculos”.
“A glória e o poder pelos séculos dos
séculos”
Uma liturgia pascal, de vitória e de
glorificação, de louvor e de aclamação,
percorre todo o livro do Apocalipse.
Tomemo-lo como um hino à esperança
confirmada pela vitória da vida. É, por isso,
um texto apropriado para preencher todo o
tempo (litúrgico) de Páscoa.
O fragmento do Apocalipse proposto
para o Terceiro Domingo de Páscoa (Ano
C) enaltece a figura do Cordeiro (pascal),
reconhecido pelos cristãos como Jesus
Cristo que, tendo sido crucificado pelos
homens, foi ressuscitado por Deus.
O “Cordeiro que foi imolado” é uma
figura rica de significado: evoca o Servo
de Yahveh, manso cordeiro conduzido
à morte (cf. Isaías 53, 6-7); assume o
cordeiro pascal, cujo sangue remete para a
libertação do Egito (cf. Êxodo 12, 12-13).
A História da Salvação é iluminada pela
figura do Cordeiro imolado, a quem é
atribuída a mesma dignidade d’Aquele que
está sentado no trono: a ambos, “o louvor
e a honra, a glória e o poder pelos séculos
dos séculos”. Esta doxologia resume a
glorificação do Cordeiro (à direita de Deus
Pai) e a plenitude da exaltação pascal.

“É por Ele e n’Ele que a história assume
sentido e é Ele que dá sentido a toda a
história” (João Lourenço).
A Páscoa une a experiência terrena
do encontro com Jesus Cristo com a
celebração celeste que perpetua, em
definitivo, a vitória do Cordeiro imolado.
As sementes de esperança começam a
desabrochar em viçosas pétalas e frutos
maduros de amor. A celebração terrena
da eucaristia, alicerçada na relação de
amizade e de amor entre o Ressuscitado
e os cristãos, e destes entre si, antecipa a
adoração plena (lausperene) que acontece,
para sempre, no seio de Deus.
A doxologia que encerra a Oração
Eucarística resume a imagem da
aclamação descrita pelo livro do
Apocalipse: “Por Cristo, com Cristo, em
Cristo, a Vós, Deus Pai todo-poderoso, na
unidade do Espírito Santo, toda a honra
e toda a glória, por todos os séculos dos
séculos. Amen!”.
Pelos séculos dos séculos
“Pelos séculos dos séculos” é uma
expressão que vamos escutar com mais
frequência, na celebração da eucaristia.
Com este modo de dizer o superlativo,
próprio das línguas semíticas, reaparece
no Missal um “sabor bíblico”, no final
das orações coletas e, em vez de “agora
e para sempre”, na doxologia final da
Oração Eucarística. Assim se prepara
a resposta do “Amen”, como adesão
consciente e ativa, na proclamação de fé
da comunidade crente e orante.
Por Jesus Cristo, vivo e vivente, unidos ao
Espírito Santo, elevamos a nossa oração a
Deus, nosso Pai. Os “séculos dos séculos”
remetem para dois momentos da nossa
existência: enquanto estamos vivos, nesta
peregrinação terrena; e a eternidade,
na qual seremos viventes no coração
amoroso de Deus.
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 do Domingo III da
Páscoa (Missal Romano, 369)
Prefácio: Prefácio Pascal III (Missal Romano,
546/547)
Oração Eucarística: Oração Eucarística III (Missal
Romano, 668ss)

Ao iniciar esta Semana de Oração pelas
Vocações, sentiremos fome e sede de
oração pelos jovens que estão à procura, em
discernimento, da sua vocação.

– Entrada: Aclamai o Senhor terra inteira – J. Santos
– Rito da Aspersão: Vós que fostes baptizados – F. Santos
– Glória: Glória a Deus nas alturas – Az. Oliveira
– Ap. Dons: A Vós, Senhor, pertence a honra e o poder – M. Luís
– Comunhão: Disse Jesus aos Seus discípulos – A. Cartageno
– Final: Mãe das nossas mães – M. Faria

Semear caridade
Acólitos
Os Evangelhos referem muitas vezes Jesus
à mesa tomando uma refeição. Para a Última
Ceia, ele envia os discípulos para prepararem
a mesa. Depois de ressuscitado, ele próprio
prepara uma refeição. O serviço do irmão
representado pelo serviço da mesa não é
uma penitência para se ganhar o paraíso,
ele é o coração da identidade cristã presente
e futura. Pelo dom de nós no serviço
aprendemos a conhecer o Deus que é dom.
Leitores
As autoridades judaicas intimavam os
discípulos a que se calassem. Todavia,
esses esforços eram vãos, porque eles
estavam obrigados a uma obediência maior:
a obediência a Deus. Em qualquer leitura,
o leitor deve mostrar essa firmeza audaz
e intrépida, pois aquilo que ele lê nem é
palavra sua nem palavra que ele transmita
a mando de ninguém – é a própria Palavra
de Deus que está acima de qualquer palavra
humana.
Ministros Extraordinários
da Comunhão
Os MEC devem ser, nas comunidades,

pedagogos da adoração eucarística. Para
isso, devem tomar exemplo da multidão dos
Anjos, dos Seres Vivos e dos Anciãos do
livro do Apocalipse: um louvor majestático,
mas sereno, humildemente solene, sem
palavras supérfluas e numa atitude corporal
que acompanha e ilustra as palavras. Por
vezes, um simples “Ámen!” diz tudo o que
somos capazes de dizer diante do infinito de
Deus.
Músicos
Pedro negou Jesus três vezes na Paixão.
Depois de ressuscitado, Jesus questiona
Pedro três vezes e este responde três vezes
também. Mais do que outros, os músicos
conhecem bem as diversas funções que
uma repetição pode ter: ela pode ser apenas
a insistência de uma ideia para que penetre
o coração ou, pela introdução de pequenas
alterações, ela pode revelar aspetos
diferentes e dar força a essa mesma ideia.

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 Resposta”. Depois de
proclamado o Evangelho, o cubo volta a
ser colocado no seu lugar.
Evangelho para a vida
As leituras deste Domingo são
profundamente eucarísticas e
missionárias. O Papa Francisco já
anunciou diversas vezes que os cristãos
devem ser discípulos missionários, ou
seja, alimentados “pelo pão e pelo peixe”
da Eucaristia, preparados e dados por
Jesus a cada cristão batizado. Somos
convidados a ensinar em nome de
Jesus, sem medo nem receio de sermos
açoitados, achincalhados, presos ou até
mortos. A palavra de Deus não pode ficar
dentro das quatro paredes das Igrejas,
sem fazer qualquer transformação no
coração dos discípulos missionários. É
fundamental que a comunidade acolha as
feridas, as suas feridas, e as transforme
em oportunidade de evangelização para
levar a novidade da ressurreição aos
quatro cantos do mundo.

Oração Universal
Caríssimos fiéis: voltemos para Jesus
o nosso olhar e peçamos-Lhe que dê

coragem aos que trabalham pela Igreja
e aos que sofrem humilhações pelo
seu nome, dizendo, com alegria:
R. Cristo ressuscitado, ouvi-nos.
1. Pelo Papa Francisco, a quem Jesus
pede que O ame, pelas ovelhas e
cordeiros que ele apascenta e pelos
bispos que com ele seguem a Cristo,
oremos.
2. Pelos que semeiam a Palavra e
lançam as redes, pelos que obedecem
a Deus antes que aos homens e pelos
que sofrem por fidelidade à sua fé,
oremos.
3. Pelos homens públicos,
construtores da paz, pelos que têm
poder e procuram servir bem e pelos
povos que anseiam por mais pão,
oremos.
4. Pelos que estão presos por amarem
a justiça, pelos que sofrem por
dizerem a verdade e pelos que são
perseguidos por falarem de Jesus,
oremos.
A versão completa do subsídio litúrgico encontra-se
disponível em www.arquidiocese-braga.pt/liturgia/
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"31 Dias com Maria" já está disponível
Os Seminários Arquidiocesanos lançaram já o livro 31 Dias
com Maria.
A obra 31 Dias com Maria reúne
meditações para os mistérios
do terço de cada um dos dias
do mês de Maio, que é, na vida das comunidades e famílias
cristãs, um momento de especial devoção a Maria.

O livro está disponível nos Serviços Centrais da Arquidiocese,
no Seminário de Nossa Senhora da Conceição, no Seminário
Conciliar de São Pedro e São
Paulo e na Livraria Diário do
Minho.
Para mais informações, poderá contactar o Pe. Pedro Sousa
através do número 912828111.

LIVRO

Agenda

21 abr

IGREJA
D
DA L AP E NOSSA SEN
A (PÓV
OA DE HORA
VARZIM
)

SENHO
RA D
O ITINE A LAPA:
DE UMA RÁRIO
DEVOÇ
ÃO
21H30
UMA CONVERSA COM
AMÂNDIO CRUZ
www.dmtv.pt

Terça-feira, 26/04, às 21h

Onde se encontra disponível?

Serviços Centrais da Arquidiocese

Seminário de Nosssa Senhora da Conceição

Livraria
diário do minho

Seminário Conciliar de São Pedro e São Paulo
Livraria Diário do Minho

Livro da
semana

Para mais informações:
Pe. Pedro Sousa (912828111)

Barcelos: "O apelo à intimidade com Deus"
À semelhança do que já acontecia até ao eclodir da pandemia, a
Equipa Arciprestal de Barcelos da
Pastoral Vocacional e Missionária
vai continuar a concentrar a sua
atenção, em cada Ano Pastoral,
sobre uma vocação em particular.
Após as opções de vida matrimonial, sacerdotal e missionária, o presente ano será dedicado – na Semana de Oração pelas Vocações, nomeadamente
a 7 de Maio – à vocação à vida
contemplativa.
Intitulada "Um apelo à intimidade com Deus – descomplicando a
vida contemplativa", a actividade,
dirigida a grupos de jovens, 10ºs
anos de catequese e agrupamen-

tos de escuteiros, desenvolve-se
nesse dia, a partir das 14h00, nas
instalações da Comunidade de
Santo António/Capuchinhos, no
centro da cidade.
A Equipa pretende desmistificar
a ideia de que "a vida de clausura não serve para nada", contando com a participação de duas
monjas beneditinas (a Madre Superiora e a Monja Hospedeira do
Mosteiro de Santa Escolástica,
em Roriz, Santo Tirso), que animarão um breve diálogo introdutório a um trabalho de grupo/em
grupos, para o qual serão indicadas diversas pistas/perguntas e
que será animado pelos membros da Equipa.

22 AbR
COLÉG
IO L A
(BARCE SALLE
LOS)

III SUMÁ
RIO
COM FÉ
18H00

10% 24,9€
Desconto*

Arquitetura
portuguesa
Paulo
Pereira
Paulo Pereira é Historiador de Arte e
professor da Faculdade de Arquitectura
de Lisboa. É autor de diversas obras
relativas à história da arte portuguesa,
entre as quais A Obra Silvestre e a Esfera
do Rei, galardoada com o prémio D. João
de Castro 1991. Neste livro, apresenta a
síntese das sínteses sobre a arquitetura
portuguesa.

Compre online em
www.livrariadm.pt
Director: Damião A. Gonçalves Pereira · Coordenação: Departamento Arquidiocesano da Comunicação Social
(Pe. Paulo Terroso, Pe. Tiago Freitas, Flávia Barbosa, João Pedro Quesado) ·
Design: Diário do Minho · Contacto: comunicacao@arquidiocese-braga.pt

Fale connosco no

* Na entrega deste cupão.
Campanha válida de 21 a 28 de Abril de 2022.

