
QUINTA-FEIRA / 25 DE MARÇO / 2021 WWW.ARQUIDIOCESE-BRAGA.PT

© CENÁCULO

E
st

e
 s

u
p

le
m

e
n

to
 f

a
z
 p

a
rt

e
 i

n
te

g
ra

n
te

 d
a
 e

d
iç

ã
o

 n
.º

 3
2

7
9

0
 d

o
 D

iá
ri

o
 d

o
 M

in
h

o
. 
N

ã
o

 p
o

d
e

 s
e

r 
v
e

n
d

id
o

 s
e

p
a
ra

d
a
m

e
n

te
.

ENTREVISTA 

 "A PANDEMIA VEIO 
 AFLORAR AQUILO QUE DE 
 MELHOR A REVISTA TEM 
 PARA OFERECER" 
 TIAGO COSTA 
 DIRECTOR DA REVISTA CENÁCULO 
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Breves

Francisco afirma Cristo como 
“o único redentor” e rejeita 
novo dogma mariano
O Papa defendeu ontem que os católicos recor-
ram à Virgem Maria como “mãe”, numa interven-
ção em que rejeitou a proposta de um quinto dog-
ma mariano, defendido por vários teólogos e outros 
responsáveis.
“Cristo é o Mediador, a ponte que atravessamos pa-
ra nos dirigirmos ao Pai. É o único redentor, não há 
co-redentores, com Cristo, é o único, o mediador 
por excelência, é o Mediador. Cada oração que ele-
vamos a Deus é por Cristo, com Cristo e em Cristo, e 
realiza-se graças à sua intercessão”, indicou, na au-
diência geral.
“O Espírito Santo alarga a mediação de Cristo a 
todos os tempos e lugares: não há outro nome no 
qual possamos ser salvos. Jesus Cristo, o único 
mediador entre Deus e os homens”, acrescentou 
Francisco.

Via Sacra no Vaticano dá 
protagonismo às crianças
O Papa confiou as reflexões da Via Sacra de Sexta-
-feira Santa a um grupo de escuteiros da Úmbria, 
região central da Itália e à paróquia romana dos 
Santos Mártires de Uganda, com meditações que 
vão ser acompanhadas por desenhos de crianças.
A celebração, que tradicionalmente decorre no Co-
liseu de Roma, vai ser transmitida pelos canais do 
Vaticano a partir das 20 horas portuguesas, a partir 
do adro da Basílica de São Pedro, à imagem do que 
aconteceu em 2020.
As imagens que acompanham as 14 estações – 
os momentos do julgamento, condenação e mor-
te de Jesus Cristo – são este ano desenhos feitos 
por crianças e jovens da casa-família “Mater Divi-
ni Amoris” e “Tetto Casal Fattoria”, ambas de Ro-
ma, a primeira dirigida pelas religiosas das Filhas 
de Nossa Senhora do Divino Amor e a segunda 
fundada por uma associação de voluntários.

opinião

Porquê?

Carla Rodrigues
Advogada

Morreu Nabody. Ti-
nha apenas 24 me-
ses. Tinha apenas 
toda a vida pela 

frente. Tinha apenas a pos-
sibilidade de ser criança. Ti-
nha apenas a possibilidade 
de conquistar um futuro ali-
cerçado na liberdade, paz e 
democracia. Tinha apenas a 
possibilidade de crescer, de 
aprender, de sonhar, de sal-
tar à corda, de ir à escola, de 
abraçar a mãe e a irmã. Ti-
nha apenas a possibilidade 
de fazer amigos, de viajar, de 
se apaixonar. Tinha apenas 
a possibilidade de ser o que 
quisesse ser. Tinha apenas a 
possibilidade de viver. Mas 
tudo lhe foi arrancado, de su-
petão, aos 2 anos de idade. 

Nabody chegou à ilha da 
Gran Canaria, em Espanha, 
vinda de Bali, já em hipoter-
mia e paragem respiratória. 
Viajou numa frágil embar-
cação de madeira, durante 5 
dias, com mais 51 pessoas, 9 
das quais crianças, sujeita ao 
calor, ao frio e a todos os pe-
rigos inerentes a uma viagem 

nestas condições. Não obstan-
te os inúmeros relatos de nau-
frágios, o elevado número de 
migrantes mortos na traves-
sia, de serem rotas vigiadas 
pelas autoridades, com via-
gens muitas delas interrom-
pidas, não representam efica-
zes desincentivos para quem 
quer desesperadamente fugir 
do seu país e das suas trágicas 
condições de vida. Só o medo, 
o terror, o inferno vivido em 
tempo real, uma alma lavada 
em lágrimas de sangue, é que 
pode levar alguém a abando-
nar tudo e a fugir, com os fi-
lhos nos braços, em direcção 
ao desconhecido, muitas ve-
zes ao encontro da morte, sa-
bendo que na Europa não são 
desejados.

Nobody é a 19ª (décima 
nona) vítima deste ano, apa-
nhada pela morte na rota dos 
migrantes clandestinos. No-
body não é um número, é um 
nome, é um corpo, é uma al-
ma. Nobody é um murro no 
estômago (e temos levado 
tantos), é um sacudir de in-
diferenças, é um agitar de 
consciências. Miguel Vela, um 
dos primeiros a pegar na be-
bé quando a tiraram da em-
barcação, dá voz à emoção, 
“Quando a vi, a primeira coi-
sa que perguntei foi: porquê? 
Como pode a vida ser tão in-
justa?”. Tal era o grau de fragi-
lidade da saúde da bebé, que 
logo ali à saída da embarca-
ção, foi deitada no chão frio, 
as suas roupas foram rasgadas 
para permitir, sem perda de 
tempo, a execução das mano-
bras de reanimação. 

Estas imagens trazem-nos 
à memória outras mortes, 
outras tragédias, outras in-
justiças. Há seis anos, o cor-
po de uma criança síria, Alan 
Kurdi, com 3 anos, foi foto-
grafado numa praia da Tur-
quia. A morte por afogamen-
to desta criança migrante en-
trou pelas nossas casas sem 
pedir licença, instalou-se nas 
nossas consciências, abalou 
o nosso egoísmo. Chocados 
pela tragédia, não houve vi-
da que não se emocionas-
se com a morte do pequeno 
e indefeso Alan. Apelamos, 
em uníssono, ao poder polí-
tico, às forças governamen-
tais, às autoridades civis, so-
ciais e religiosas, a adopção 
de políticas humanitárias 
sustentáveis, acções concre-
tas, urgentes e verdadeiras 
para que não se repetissem 
tais atrocidades. Como res-
posta aos nossos apelos e às 
promessas feitas (muitas de-
las apenas para conquistar 
votos), volvidos seis anos te-
mos o corpo frio e inerte da 
bebé Nobody nos braços da 
humanidade. E a concerta-
ção dos países, das políticas 
internacionais, das empre-
sas, das organizações, das 
Igrejas, o emprenho de cada 
um de nós no combate a este 
flagelo, onde ficou?  

Alan, 3 anos, Nobody, 2 
anos, são o rosto do drama 
vivido pelos refugiados, são 
o símbolo da crise migrató-
ria. Dois bebés. Dois bebés 
que nasceram no local erra-
do, na hora errada, no tempo 
errado.
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Papa francisco

22 DE MARÇO 2021 · Para nós crentes, 
a “irmã água” não é uma mercadoria: é 
um símbolo universal e uma fonte de 
vida e saúde. Muitos irmãos e irmãs 
têm acesso a pouca água e por vezes 
até poluída! É necessário assegurar 
água potável e saneamento a todos. 
#DiaMundialdaÁgua

23 DE MARÇO 2021 · Não deixemos 
passar em vão o tempo de graça des-
ta #Quaresma, na presunçosa ilusão 
de sermos nós os donos dos tempos e 
modos da nossa conversão ao Senhor!

24 DE MARÇO 2021 · Maria esteve e 
está presente nos dias da pandemia, 
próxima às pessoas que infelizmente 
concluíram o seu caminho terreno em 
uma condição de isolamento, sem o 
conforto da proximidade dos seus en-
tes queridos. Maria está sempre pre-
sente, ao nosso lado, com sua ternura 
maternal.

Vaticano

Salários de cardeais 
vão ser cortados em 10% 
O Vaticano vai reduzir por tempo “indetermina-
do” em 10% os salários dos cardeais. A decisão 
foi tornada pública ontem e procura respon-
der aos problemas financeiros provocados pela 
pandemia.
Os cortes salariais alargam-se a outros respon-
sáveis dos organismos centrais de governo da 
Igreja Católica que sejam clérigos ou membros 
de institutos religiosos. Os chefes e secretários 
dos dicastérios vão receber menos 8%, enquan-
to os clérigos e religiosos vêem a sua remunera-
ção reduzida em 3%.
A progressão salarial por tempo de servi-
ço fica congelada durante dois anos para to-
dos os funcionários, excepção feita aos leigos 
que se encontrem abaixo do quarto nível de 
remunerações.

©
 A

P 
PH

O
TO

opinião

Cultura da amabilidade

José lima
Padre

Apraz-me ler e reler a 
carta encíclica Frate-
lli Tutti, que o San-
to Padre nos dirige 

neste tempo; um documento 
que comporta muitos progra-
mas de interesse para o que 
vamos fazendo todos os dias. 
Tem sido alvo de muitas con-
ferências online, de debates, 
de Mesas Redondas. Um ma-
nancial de temas: qual deles o 
mais acutilante?

Por onde pode ir indo, co-
mo Santo Padre, Bispo de Ro-
ma e chefe do Estado do Vati-
cano, Francisco não deixa pas-
sar na penumbra as ideias que 
norteiam a Carta Encíclica e 
que preconiza para o mundo.

Recentemente no Iraque 
ajudou a todos os cristãos a 
recordar as suas origens e tor-
nou-se para o planeta o “via-
jante da fraternidade”, com 
a amabilidade de sempre e 
com o coração grande, de al-

guém imbuído do Espírito do 
Senhor, que como o escre-
ve Lucas, está sobre os que se 
abrem à alma do cristianismo. 
Não é seu intuito fazer prosé-
litos; insiste naquilo que nos 
faz irmãos de todos.

A sua viagem apostólica 
é o sinal de que “o povo ira-
quiano tem direito de viver 
em paz”. A abertura de no-
vas páginas para a história é 
uma realidade, “pois a guerra 
é sempre um monstro”, ape-
sar dos revestimentos que se 
lhe possa fazer, transforma-se 
circunstancialmente, e “conti-
nua a devorar a humanidade”. 
Importa ser capaz, com ges-
tos proféticos, de abrir cami-
nho para uma cultura diferen-
te, que passará pelo ensaio de 
novas amabilidades políticas 
e religiosas, que saibam criar 
novas passagens para todos, 
novos nichos de convivialida-
de para muitos. 

Um povo tem o direito de 
encontrar as suas possibilida-
des, de experimentar as suas 
tentativas, de ensaiar os seus 
projetos, “tratando os assun-
tos de forma diferente”: “a 
amabilidade no trato, cuidado 
para não magoar com as pala-
vras ou os gestos, tentativa de 
aliviar o peso dos outros.” (FT 
223) A sua visita ao Aiatola é 
singularmente penetrante.

Tudo pode parecer criar 
utopias, num mundo cada vez 
mais narcisista, olhando ape-

nas para o umbigo nutrido 
ou esfomeado e pretendendo 
apenas soluções circunstan-
ciais favoráveis aos mais abas-
tados. Mas, a realidade trans-
forma-se quando há utopias 
capazes de fomentar pistas 
inusitadas e cheias de profetis-
mo. Assim a amabilidade: não 
resolve tudo, mas empresta 
ânimo, a força capaz de ino-
vação e de diferença de estar 
na vida. A utopia não é imor-
redoira, mas facilita novos ce-
nários no futuro. Períodos há 
em que parece a singular bre-
cha da esperança.

“O exercício da amabilida-
de não é um detalhe insigni-
ficante nem uma atitude su-
perficial ou burguesa. Dado 
que pressupõe estima e res-
peito, quando se torna cultu-
ra em sociedade, transforma 
profundamente o estilo de vi-
da, as relações sociais, o modo 
de debater e confrontar ideias. 
Facilita a busca de consensos 
e abre caminhos onde a exas-
peração destrói as pontes” (FT 
224).

A amabilidade gera cla-
reiras de Paz, facilita o futu-
ro, enriquece a humanidade. 
Uma cultura implica hábitos 
e rituais quotidianos, faz cres-
cer relacionamentos, inven-
ta novidades, instiga lingua-
gens inovadas. Tornemo-nos 
“estrelas no meio da multi-
dão” (FT 222) desta cultura da 
amabilidade.
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[Igreja Viva] A Cenáculo fez 
75 anos no dia 7 de Março. De 
uma forma geral, como é que 
foram estes 75 anos da revista?
[Tiago Costa] Bom, a revis-
ta nasce a 7 de Março de 1946, 
mas é precedida pela fundação 
da Associação dos Amigos da 
Boa Imprensa no ano anterior. 
O intuito de divulgar as ideias 
arejadas e ousadas dos jovens 
estudantes do Seminário de 
Braga. Os jovens, com esta for-
ça e reverência da mocidade, 
queriam divulgar o que de me-
lhor se fazia na altura, mas era 
necessário materializar aquilo 
que eles defendiam como sen-
do o melhor para os leitores. 
Partindo disso, querem criar 
um jornal, com o nome ‘Nos 
Quoque’ [latim para ‘nós tam-
bém’]. Ao apresentar o jornal, 
depois de editado, chegam à 
conclusão de que fizeram não 
um jornal, mas uma revista, e 
aí é criado outro nome, o que 
é agora a revista Cenáculo. Is-
to acontece na saída da Segun-
da Guerra Mundial e é uma 
iniciativa dos próprios alunos. 
É interessante ver a forma co-
mo os alunos se juntam para 
escolher o nome: escolheram 
quatro nomes e foram tiran-
do à sorte, até que o que saiu 
mais vezes foi o nome ‘Cená-
culo’. A revista teve um inter-

regno entre 1953 e 1961 por 
motivos um pouco desconhe-
cidos. Não houve qualquer pu-
blicação nesse tempo. No re-
toma, em 1961, procurou-se 
criar bases sólidas para que es-
se adormecimento não vol-
tasse a acontecer, assim como 
um certo equilíbrio e também 
uma evolução gráfica bastante 
considerável. Foi-se passando 
por algumas dificuldades nes-
tes 75 anos, mas sempre com 
este espírito académico que 
caracteriza a mocidade, este 
querer transformar e o estudo 
académico em algo concretizá-
vel, em texto, em ideias e na-
quilo que conhecemos hoje da 
revista Cenáculo. O lema, des-
de sempre, desde o primeiro 
número, é ‘Plus Ultra’, com um 
significado de sempre, mais e 
melhor. Este lema não admi-
te retrocessos, como dizem os 
fundadores: “Este «mais e me-
lhor» é um imperativo a que 
muitos alunos deverão obe-
decer após a fundação. Este 
«mais» não é quantitativo mas 
qualitativo, onde o caminho 
está entreaberto pela aprendi-
zagem do ainda desconheci-
do”. Sempre houve muito en-
tusiasmo por parte dos alunos, 
neste espírito de querer fazer 
mais e melhor em prol de to-
dos aqueles que acompanham 

a revista, em prol da Igreja e 
em prol da cultura, também.

[Igreja Viva] Pode-se dizer 
que a revista acaba quase por 
ser um acidente do processo 
de criação?
[Tiago Costa] Nem se pode di-
zer que seja um acidente. Ini-
cialmente a proposta foi ma-
terializar o que foi idealizado. 
No processo de evolução, de-
pois de se formular o jornal, 
percebe-se que o formato tal-
vez não seja o melhor e o pró-
prio reitor da altura refere que 
o jornal tem características de 
revista e que se deveria pensar 
esta ideia, e é então que se es-
colhe o nome.

[Igreja Viva] Um nome que 
faz referência a um lugar de 
debate.
[Tiago Costa] Exacto, cená-
culo é considerado um lugar 
de debate crítico, mas sempre 
em respeito da diversidade de 
opiniões.

[Igreja Viva] Destes 75 anos, o 
que se destaca? Já vimos que 
houve uma paragem...

[Tiago Costa] Sim, entre 1953 
e 1961. Não há propriamente 
motivos clarificadores, há uma 
ou outra ideia que paira, mas 
sem fundamentação sólida. 
Não se percebe muito bem es-
sa paragem, mas o facto é que 
a revista reaparece.

[Igreja Viva] Quem recupera a 
revista em 1961 já tinha estado 
envolvido antes da paragem?
[Tiago Costa] Creio que foi 
um aluno da altura, que não ti-
nha estado na revista antes. O 
que é interessante da revista é 
percebermos que são os alu-
nos que orientam o caminho 
da revista. A revista é compos-
ta somente por alunos, na di-
recção da revista só há alunos. 
É interessante que a grande 
maioria dos artigos que com-
põem a revista sejam de alu-
nos. Quem fez parte da revis-
ta não fica indiferente. Nos vá-
rios testemunhos a que temos 
acesso é notória esta alegria e 
marco que a revista detém so-
bre os que mantiveram con-
tacto com a Cenáculo. A revista 
marca que a habitou e se dei-
xou habitar por ela, e tem um 

grande papel no desenvolvi-
mento pessoal e académico 
dos alunos.

[Igreja Viva] Ou seja, o cami-
nho da revista é algo linear, se-
gue sempre a mesma linha de 
reflexão?
[Tiago Costa] Sempre a mes-
ma, mas com algumas varian-
tes. É preciso adaptar-se aos 
tempos que se vive. É interes-
sante olhar para a revista e ver 
como é que uma revista de alu-
nos consegue perdurar por 75 
anos. Esta continuidade é difí-
cil de encontrar. Relembro-me 
de uma expressão de Almei-
da Garrett no livro ‘Viagens na 
Minha Terra’: “O mais moder-
no é o mais velho, não há dú-
vida; mas o antigo que dura 
ainda, é porque tem achado na 
experiência a confirmação que 
o moderno não tem.” Esta ex-
periência faz renascer constan-
temente o entusiasmo. A con-
tinuidade é uma adaptação aos 
tempos sem nunca perder o 
carácter histórico e a tradição 
da revista, feita por alunos. É 
uma história que deixa um le-
gado inquietante e desmedido.

A Revista cenáculo, dos alunos da faculdade de 
teologia de braga, celebrou no início do mês o 75.º 
aniversário do lançamento do seu primeiro número. 
O Igreja Viva falou com Tiago costa, o aluno de 23 anos 
que dirige a publicação desde 2019, sobre a história 
da revista e como ela é feita.

ENTREVISTA

"ESTA 
CONTINUIDADE 
É DIFÍCIL DE 
ENCONTRAR"
JOÃO PEDRO QUESADO (ENTREVISTA)  
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LO lhor para a Cenáculo. Os alu-
nos elaboram trabalhos pa-
ra a faculdade, sobretudo nos 
seminários temáticos. Após a 
elaboração desses trabalhos, 
é uma preocupação nossa ver 
quais é que se enquadram na 
próxima publicação da Ce-
náculo. Ou seja, parte mui-
to daí, do que os alunos es-
crevem no ambiente acadé-
mico. Eu já estou na revista 
há cinco anos, mas não tinha 
noção do manancial históri-
co nem da sua importância 
no ambiente académico e ci-
vil. Mas, a cada instante pas-
sado, capto essa sensibilidade 
da essência da revista, tentan-
do que seja contribuinte des-
sa abertura generosa ao mun-
do e à história. Creio que cui-
dar é continuar criativamente 
o caminho que tantos outros 
percorreram, desvelando es-
ta imagética do dizível. Tam-
bém penso que é interessan-
te, após uma reflexão sobre-
tudo deste ano, que hoje, de 
forma semelhante aos pri-
mórdios da revista, vivemos 
tempos exigentes. Se em 1946 
se suspirava o eco sussurrante 
de uma guerra, ela tinha aca-
bado há pouco tempo, hoje 
grita-se contra o invisível di-
zimador numa guerra silen-
ciosa. Apesar destes infortú-
nios alheios e desta dificulda-
des, há este convite a entrever 
indícios testemunhais e testa-
mentais que se viveu no pas-
sado. A revista foi sempre vi-
vendo consoante os tempos.

[Igreja Viva] Neste último ano 
já se vê na revista um impacto 
de uma vivência diferente da 
fé?
[Tiago Costa] Sim. Eu creio 
que a pandemia veio aflorar 
aquilo que de melhor a revista 
tem para oferecer desta vivên-
cia de uma fé, enquadrada no 
momento histórico em que vi-
vemos. O papel da revista é fa-
zer entrever estes tempos mais 
exigentes.

[Igreja Viva] O que estão a 
preparar para o número deste 
semestre?
[Tiago Costa] Este ano será ex-
cepcional. Estamos a pensar 
lançar os dois números habi-
tuais, mas também uma sepa-
rata, um suplemento com tes-
temunhos de pessoas que tive-
ram contacto com a revista Ce-
náculo. Essa separata está para 
sair, está nos retoques finais, 
vai conter esses testemunhos e 
também um artigo do designer 
gráfico, o Edgar Afonso, sobre 
a evolução gráfica da revista 
desde 1946 até 2021. É um nú-
mero especial, comemorativo.

[Igreja Viva] Para além de ób-
vias mudanças no aspecto, o 
que é diferente na Cenáculo de 
2021 face à Cenáculo de 1946 e 
daqueles primeiros anos?
[Tiago Costa] A grande mu-
dança é mesmo gráfica, no 
aspecto físico da revista. Is-
so faz parte da adaptação aos 
tempos. Mas por exemplo, já 
em 1946 se faziam conferên-
cias como forma de chamar 
pessoas à revista. Neste mo-
mento também nós o faze-
mos, temos as Jornadas Teo-
lógicas, em colaboração com 
a associação de estudantes, 
que têm muito alcance tanto 
na Igreja como fora dela. De 
um modo geral, não há mui-
ta diferença na revista. Sem-
pre se tentou tratar da cultura 
– mais enquadrada na cultura 
teológica, claro, mas também 
com gosto pela literatura, pe-
la filosofia, pela arte e pela 
poesia. Esse marco manteve-
-se sempre ao longo dos anos. 
A grande diferença é gráfica, 
mas os textos são diferentes 
também porque não se pode 
escrever desligado da história 
que habitamos.

[Igreja Viva] A Cenáculo 
sempre foi uma publicação 
semestral?
[Tiago Costa] Não, inicial-
mente eram lançados quatro 
números por ano, mas com a 
evolução optou-se pela publi-
cação semestral.

[Igreja Viva] Pode-se dizer que 
essa mudança vai de encontro 
a um carácter mais virado para 
a reflexão?
[Tiago Costa] Creio que sim, 
embora cada número tivesse 
menos páginas quando eram 
lançadas quatro edições por 
ano. Ou seja, em termos de 
produção de textos, dá sensi-
velmente o mesmo.

[Igreja Viva] Como é que se 
dirige uma publicação deste 
tipo?
[Tiago Costa] É um trabalho 
exigente que requer coopera-
ção de todos os alunos e tam-
bém com alguma ajuda dos 
professores, sobretudo no 
que toca a ideias que possam 
melhorar a revista. A revista é 
feita de sugestões daquilo que 
os alunos acham que é o me-

Quem fez parte da 
revista não fica 
indiferente. Nos vários 
testemunhos a que 
temos acesso é notória 
esta alegria e marco que 
a revista detém sobre 
os que mantiveram 
contacto com a 
Cenáculo.
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Act. 10, 34a, 37-43 
Leitura dos Actos dos Apóstolos 
Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e 
disse: “Vós sabeis o que aconteceu em toda 
a Judeia, a começar pela Galileia, depois 
do baptismo que João pregou: Deus ungiu 
com a força do Espírito Santo a Jesus 
de Nazaré, que passou fazendo o bem e 
curando a todos os que eram oprimidos 
pelo Demónio, porque Deus estava com 
Ele. Nós somos testemunhas de tudo o que 
Ele fez no país dos judeus e em Jerusalém; 
e eles mataram-n'O, suspendendo-O na 
cruz. Deus ressuscitou-O ao terceiro dia 
e permitiu-Lhe manifestar-Se, não a todo 
o povo, mas às testemunhas de antemão 
designadas por Deus, a nós que comemos 
e bebemos com Ele, depois de ter 
ressuscitado dos mortos. Jesus mandou-
nos pregar ao povo e testemunhar que Ele 
foi constituído por Deus juiz dos vivos e 
dos mortos. É d'Ele que todos os profetas 
dão o seguinte testemunho: quem acredita 
n’Ele recebe pelo seu nome a remissão dos 
pecados”.  
    
Salmo responsorial
Salmo 117(118), 1-2, 16ab-17, 22-23  
Refrão: Este é o dia que o Senhor fez: 
exultemos e cantemos de alegria. 

LEITURA II Col. 3, 1-4  
Leitura da Epístola do apóstolo S. Paulo 
aos Colossenses 
Irmãos: Se ressuscitastes com Cristo, 
aspirai às coisas do alto, onde Cristo 
Se encontra, sentado à direita de Deus. 
Afeiçoai-vos às coisas do alto e não às 
da terra. Porque vós morrestes e a vossa 

“Levaram o Senhor do sepulcro”

itinerário

Senhor do sepulcro e não sabemos onde O 
puseram”) que encaminha para a fé (“viu e 
acreditou”), do não saber o que aconteceu 
para a confirmação da ressurreição de 
Jesus Cristo. É a porta de entrada para os 
próximos domingos: primeiro, o sepulcro 
vazio; depois, a experiência pascal vivida 
por Maria Madalena, a seguir por alguns 
dos discípulos até ao encontro com Tomé…
A riqueza dos símbolos, mais do que as 
palavras, hão-de estar no centro deste dia, 
a festa de todas as festas. Não faltem, em 
nossas casas, as flores, os doces, a bênção 
da mesa, os sorrisos familiares, as palavras 
e os gestos de gratidão, as felicitações 
pascais. Estas são algumas das formas 
possíveis para testemunhar a vitória pascal 
que quer habitar em cada um de nós.
O fragmento deste dia (João 20, 1-9) 
poderia ser prolongado com a leitura 
dos versículos dez a dezoito, nos quais é 
descrito o encontro do Ressuscitado com 
Maria Madalena. Esta mulher, que tinha 
permanecido aos pés da cruz, acompanhou 
a descida da cruz e a sepultura de 
Jesus Cristo, regressa ao sepulcro “de 
manhãzinha, ainda escuro”.
Depois de lembrar que os discípulos 
“ainda não tinham entendido a Escritura”, 
o narrador centra-se de novo em Maria 
Madalena: Pedro e João desaparecem 
de cena, ela permanece de pé junto ao 
sepulcro; acontece, então, a experiência 
pascal que a torna a primeira testemunha: 
“Vi o Senhor”!
A ‘série’ que hoje inauguramos ajuda-
nos a conhecer tão profunda renovação 
que o Ressuscitado provocou nos 
primeiros seguidores, para inspirar, em 
nós, semelhante testemunho. Também 
precisamos de superar as nossas 
resistências e medos, para nos tornarmos 
herdeiros desta Boa Notícia da Páscoa. 
Somos discípulos missionários.
Acolher a vida à luz da ressurreição, 
aprender a ler os acontecimentos com as 

vida está escondida com Cristo em Deus. 
Quando Cristo, que é a vossa vida, Se 
manifestar, então também vós vos haveis 
de manifestar com Ele na glória. 
 
EVANGELHO Jo 20, 1-9
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo S. João 
No primeiro dia da semana, Maria 
Madalena foi de manhãzinha, ainda escuro, 
ao sepulcro e viu a pedra retirada do 
sepulcro. Correu então e foi ter com Simão 
Pedro e com o outro discípulo que Jesus 
amava e disse-lhes: “Levaram o Senhor do 
sepulcro e não sabemos onde O puseram”. 
Pedro partiu com o outro discípulo e 
foram ambos ao sepulcro. Corriam os dois 
juntos, mas o outro discípulo antecipou-se, 
correndo mais depressa do que Pedro, e 
chegou primeiro ao sepulcro. Debruçando-
se, viu as ligaduras no chão, mas não 
entrou. Entretanto, chegou também Simão 
Pedro, que o seguira. Entrou no sepulcro 
e viu as ligaduras no chão e o sudário que 
tinha estado sobre a cabeça de Jesus, 
não com as ligaduras, mas enrolado à 
parte. Entrou também o outro discípulo 
que chegara primeiro ao sepulcro: viu e 
acreditou. Na verdade, ainda não tinham 
entendido a Escritura, segundo a qual 
Jesus devia ressuscitar dos mortos.

 

REFLEXÃO
Homens e mulheres, desde o primeiro dia 
até aos nossos dias, recebemos a missão 
de anunciar a vitória da Páscoa. A Páscoa 
é meta e ponto de partida: Jesus Cristo 
ressuscitou; inicia em nós a experiência 
da ressurreição; compromete-nos a 
testemunhar a plenitude da vida.

“Nós somos testemunhas’”
O episódio narrado no evangelho segundo 
João começa com uma dúvida (“Levaram o 

pautas da alegria pascal, foi o que fizeram 
Maria Madalena, Tomé, Pedro, João, Paulo, 
e tantos outros. Agora, nós!

Maria Madalena
Maria Madalena é talvez a personagem que 
aparece em maior destaque nos primitivos 
relatos da ressurreição.
A persistência desta mulher em deslocar-
se ao sepulcro na “manhãzinha” do 
“primeiro dia da semana”, com tristeza e 
medo, depois com entusiasmo e grande 
alegria, faz dela a primeira testemunha do 
Ressuscitado. Maria Madalena é “Apóstola 
dos Apóstolos” ao levar-lhes, em primeira 
mão, a alegre mensagem da Páscoa.
A experiência e o anúncio são inseparáveis. 
Esta continua a ser a nossa missão: “Nós 
somos testemunhas... Jesus mandou-nos 
pregar ao povo e testemunhar”. Não é 
assunto de ideólogos, mas de testemunhas!
A manhã de Páscoa renova-se, em cada 
ano, em cada domingo, na comunidade, em 
cada pessoa, na minha vida, em ti, em nós.

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

Semear caridade
Acólitos
O ministro do altar está em constantes 
deslocações durante o exercício do seu 
ministério: nas procissões de Entrada, 
do Evangelho, do Ofertório ou de Saída. 
Essas deslocações podem ser pesarosas, 
hieráticas, sincronizadas, mecânicas 
ou até militares. Todavia, elas deviam 
ser antes como a corrida de Pedro e do 
outro discípulo, não num correr caótico e 
atrapalhado, mas numa esperança ardente 
que faz brilhar o rosto.

Leitores
Cada leitura tem a sua particularidade, o 

Domingo da ressurreição Páscoa

Abrir a APP da Caridade e encontrar a verdadeira essência da fé: Cristo 
ressuscitado. “O Amor é mais forte que a morte” (Ct 8,6).
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seu estilo, a sua forma de ser proclamada. 
A leitura do discurso de Pedro exige do 
leitor o esforço de incarnar a exaltação 
testemunhal do príncipe dos apóstolos. As 
palavras que ele proclama não são somente 
dele, são as de toda a Igreja nascente e 
devem ser as nossas hoje também. Por 
isso, o leitor, na sua proclamação, deve não 
só apropriar-se do texto, mas também do 
tom que o texto exige.

Ministros Extraordinários 
da Comunhão
O MEC pode experimentar muitas vezes 
que o cristão já morreu e que a sua vida 
está escondida com Cristo em Deus. 
Ele encontra muitos doentes que se 
aproximam mais ou menos serenamente 
para o fim dos seus dias com o corpo a 
fraquejar gradualmente. Todavia, num ato 
de fé, o MEC deve lembrar-se da vida divina 
escondida assim como as espécies do Pão 
e do Vinho escondem o Corpo glorioso de 
Cristo.

Músicos
Um pouco de fermento leveda toda a 
massa. O músico percebe bem esta 

expressão de São Paulo. De facto, num 
grupo coral, basta uma nota desafinada 
para estragar um acorde. Do mesmo modo, 
alguém que canta bem e afinado, que é 
seguro, como se diz, ajuda todo o coro a 
cantar bem e com segurança. Como há o 
mau fermento que estraga a massa sonora, 
assim também há um bom que nos torna 
pães ázimos do Reino.

Celebrar em comunidade

Glória
Introduzir o hino do Glória com a seguinte 
admonição:
Dêmos glória a Deus e manifestemos 
a nossa alegria, pelo dom da sua 
Ressurreição e cantemos.
Depois de se cantar o Glória, abre-se a 
APP da Caridade, deixando evidenciar a 
imagem de Cristo ressuscitado.

Homilia
1. Do Evangelho do dia de Páscoa para 
as leituras. Será esta a iluminação do 
enquadramento da nossa reflexão, pois 
o Evangelho fala-nos da primeira hora, 

quando ainda as mulheres e os Apóstolos 
não acreditavam, mas começava a fazer-
se luz na sua vida. Ainda não tinham 
entendido as Escrituras, segundo as quais 
Jesus devia de ressuscitar dos mortos. 
Depois deste passo da sombra para a luz, 
tudo acontece: acreditar e evangelizar. Só 
assim se compreende o que está para trás, 
na vida de Jesus e o que se seguiu a este 
momento. 
2. Um verdadeiro discípulo-missionário 
é aquele que acredita na palavra 
dos Apóstolos, que presenciaram 
os acontecimentos centrais da fé e 
acompanharam Jesus na sua vida pública. 
A força do Ressuscitado leva a que as 
suas testemunhas não se acobardem, 
mas se lancem a caminho anunciando a 
Boa Nova. As obras de Jesus são factos 
comprovados e é nisso que temos de 
acreditar e anunciar, como os Apóstolos 
fizeram, sem medo. 
3. No dia do nosso Baptismo, vivenciamos 
o gesto que Cristo viveu na sua morte e 
ressurreição. Com Ele, segundo São Paulo, 
tem de acontecer uma mudança radical, 
embora invisível, nas nossas vivências 
e orientações de vida, não somente no 

campo da moral, mas em todo o nosso ser, 
para que nos manifestemos com Ele na 
glória.  

Oração Universal
Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo: 
neste dia santíssimo, em que os cristãos 
dizem uns aos outros, “Cristo ressuscitou, 
aleluia”, digamos (ou: cantemos), nós 
também, com alegria:
R. Cristo ressuscitado, ouvi-nos.

1. Que o Senhor Jesus ressuscitado, que 
apareceu a alguns dos seus discípulos, 
faça da Igreja testemunha da esperança, 
oremos. 

2. Que o Senhor Jesus, Deus connosco, 
que inaugurou na terra um novo reino, 
faça crescer a paz entre as nações, 
oremos.

3. Que o Senhor Jesus, o Homem novo, 
renove em cada um dos seus discípulos o 
gosto de procurar os bens do alto, oremos.

Sugestão de cânticos
— Entrada: O Senhor ressuscitou verdadeiramente– A. 
Cartageno
— Rito da Aspersão: Vi a fonte de água viva – Az. Oliveira
— Glória: Glória a Deus nas alturas – Az. Oliveira
— Apresentação dos dons: Aleluia. O filii et filiae – Arr. de Az. 
Oliveira
— Comunhão: Cristo, nosso Cordeiro Pascal – M. Simões
— Final: Ressuscitou! Aleluia! – A. Cartageno

Eucologia
Orações presidenciais: Orações próprias 
da Missa do dia de Páscoa (Missal Romano, 
328)
Prefácio: Prefácio Pascal (Missal Romano, 
469)
Oração Eucarística: Oração Eucarística III 
(Missal Romano, 529ss)

Sair em missão de amar
Na impossibilidade de receber Cristo Ressuscitado em 
nossas casas, somos desafiados a ter um gesto que dê 
vida a alguém que esteja a passar por um momento 
de tristeza e desolação. Um telefonema, uma carta, 
uma fotografia, uma videochamada que proporcione 
um sorriso no irmão. Além disso, recolhermos 
sossegadamente e lermos alguma parte do terceiro 
capítulo da Exortação Apostólica Alegria do Evangelho, 
que nos fala da alegria do anúncio da Boa Nova.  

A versão completa do subsídio litúrgico encontra-se
disponível em www.arquidiocese-braga.pt/liturgia/



8 IGREJA VIVA // QUINTA-FEIRA | 25 DE MARÇO | 2021 

livro da semana

Livraria diário do minho

Fale connosco no
Director: Damião A. Gonçalves Pereira · Coordenação: Departamento Arquidiocesano da Comunicação Social 
(Pe. Paulo Terroso, Pe. Tiago Freitas, Flávia Barbosa, João Pedro Quesado) · Design: Romão Figueiredo 
Multimédia: Ana Marques Pinheiro · Contacto: comunicacao@arquidiocese-braga.pt

Quase diariamente, ao longo de 2020, 
fui meditando o Evangelho do dia.
No Facebook partilhei essas reflexões, 
esperando que, na sua simplicidade e 
pobreza, pudessem ser, para alguém, 
ajuda orante ou ocasião para maior 
proximidade com a Palavra de Deus.
Atrevo-me agora, incentivado por 
amigos, a disponibilizá-las para 
outro público e em formato mais 
permanente. O desejo é, no entanto, o 
mesmo.
Não esqueço que é o Espírito quem 
fecunda e faz crescer!…

InTemporal 
João Aguiar Campos

13,5€

Compre online em 
www.livrariadm.pt

10% 
Desconto

O Centro de Solidariedade de Bra-
ga / Projecto Homem celebra em 
2021 o seu 30.º aniversário e orga-
nizou um ciclo de conferências pa-
ra assinalar a data.
O ciclo de conferências “30 anos e 
depois?” irá decorrer ao longo do 
ano e irá contar com a participa-
ção de investigadores em com-
portamentos aditivos e dependên-
cias, com especialistas de vários 
centros Projecto Homem a nível 
europeu e com representantes de 
organismos que definem políticas 
públicas neste sector.
O primeiro webinar está previsto 
para dia 25 de Março, pelas 17h30, 
e conta com as intervenções de 
Alexis Goosdeel, do Observató-
rio Europeu da Droga e da Toxi-
codependência, e Elisado Becoña, 
da Universidade de Santiago de 
Compostela.
O debate é moderado por Luís Ma-
chado, do Projecto Homem. A ins-

Projecto Homem assinala 30º aniversário

Workshop online aborda os mitos 
sobre a deficiência intelectual

crição é gratuita, mas obrigatória, 
e deve ser realizada no formulário 
acessível através desta notícia em 
arquidiocese-braga.pt.

Após a inscrição, será enviado um 
e-mail de confirmação com todas 
as informações sobre como entrar 
no webinar.

No dia 30 de Março, das 18h00 
às 19h30, via Zoom, a Compassio 
realiza mais um workshop, des-
ta vez subordinado ao tema "Que-
brar mitos sobre a deficiência in-
telectual para sociedades mais 
compassivas".
"Ao longo da história da humani-
dade, a deficiência intelectual tem 
sido alvo de inúmeros preconceitos 
e mitos. A inclusão é uma proposta 
social dos nossos dias, mas, para a 
efectivar, precisamos de descons-
truir (pre)conceitos e desafiar-nos 
a novos olhares onde se coloca a 
pessoa com deficiência no centro, 
com voz. A valorização e a humani-

zação da diferença é urgente. Atra-
vés de narrativas, procuraremos 
provocar reflexões e desafiar a um 
novo olhar", explica a associação.
A inscrição deve ser realizada no 

formulário a que pode aceder atra-
vés desta notícia em arquidiocese-
-braga.pt. Para mais informações 
está disponível o e-mail compas-
sio@compassio.pt.


