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Breves

Papa pediu “misericórdia”
para a humanidade em
momento ecuménico de
oração
O Papa recitou ontem a oração do Pai Nosso, evocando as vítimas da pandemia do novo coronavírus, numa iniciativa ecuménica a que se associaram várias confissões cristãs.
“Hoje unimo-nos todos os cristãos do mundo, para rezar juntos o Pai Nosso, a oração que o Senhor
nos ensinou. Como filhos confiantes, dirigimo-nos
ao Pai: fazemo-lo todos os dias, várias vezes ao
dia, mas neste momento queremos implorar misericórdia para a humanidade, duramente provada
pela pandemia do coronavírus”.
“Fazemo-lo juntos, cristãos de todas as Igrejas e
comunidades, de todas as tradições, de todas as
idades, línguas e nações. Rezamos pelos doentes e suas famílias; pelos profissionais de saúde e
quantos os ajudam; pelas autoridades, as forças
da ordem e os voluntários; pelos ministros das
nossas comunidades”, acrescentou Francisco.

Religiosa portuguesa alerta
para “catástrofe” na Síria
com a chegada do Covid-19
A religiosa portuguesa Maria Lúcia Ferreira teme um
cenário de catástrofe na Síria, onde o primeiro caso
de Covid-19 foi confirmado no Domingo.
Em mensagem divulgada pela fundação pontifícia
Ajuda à Igreja que Sofre (AIS), a Irmã Myri, como é
conhecida, considera que é quase impossível “controlar a situação”.
“[Este] é um país em guerra, muitos hospitais foram
destruídos, há pouco pessoal médico, há muita emigração e não temos os meios, não temos os meios
técnicos nem o material para fazer face a uma tal epidemia”, alerta.
A religiosa da Congregação das Monjas da Unidade de Antioquia mostra-se preocupada pelas
consequências de possíveis fortes medidas restritivas para as populações, nomeadamente períodos de quarentena em casa.
“As pessoas não têm dinheiro para trazer alimentos para ficarem fechadas em casa durante várias
semanas”, explica.

opinião

Amor em tempos de vírus

Carla rodrigues
advogada

Q

ual é a cor da liberdade? Qual é o cheiro
da
liberdade?
Crescemos ao ritmo
da liberdade e no embalo da
segurança, dando como adquirido que a liberdade é um
direito que nos assiste, é um
direito que não nos pode ser
retirado (com excepção da
aplicação das penas privativas da liberdade, por motivos de saúde e pouco mais), e
é um direito que não é negociável. A liberdade de abrir a
porta de casa e sair faz parte
da nossa rotina. Sair para trabalhar. Para fazer exercício.
Para jantar com amigos. Para dançar até de manhã. Sair
para ir à missa com a família.
Para passear com os filhos.
Para sentar numa esplanada a
saborear um copo de vinho e
um prato de queijos. Sair para celebrar aniversários, para ir ao cinema, para jogar à
sueca, para almoçar com os
pais. A liberdade para amar.
Há algumas semanas foi-nos dito: fica em casa! Renunciar à liberdade de sair,

com ou sem estado de emergência, com todas as dificuldades pessoais, sacrifícios e
prejuízos económicos que isso acarreta, foi (e é) um ato de
amor. É o maior ato de amor
para com os nossos filhos,
cônjuges, pais, irmãos, amigos e vizinhos. Ficar em casa
é reinventar mil formas novas
de criar momentos únicos em
família, é aprofundar laços, é
rir até doer a barriga, é (às vezes) comer como se não houvesse amanhã. Ficar em casa
é trabalhar, mas é também, e
sobretudo, cuidar, mimar, rezar e amar. Ficar em casa é o
maior gesto de gratidão para
com todos os que lutam pela nossa sobrevivência e pela organização, segurança e
limpeza das cidades, por todos os profissionais, de todas
as áreas, desde os médicos
aos lixeiros, desde os enfermeiros aos caixas dos supermercados, desde os políticos
aos repositores dos bens de
primeira necessidade, desde os motoristas aos agricultores, desde os jornalistas aos
padeiros. Ficar em casa é a
maior declaração de amor!
E se há mil e uma coisas boas para fazermos nestes dias passados em casa,
que fortificam as relações familiares, há mil e um perigos que espreitam a cada esquina, que residem em cada
suspiro, e que atacam os laços conjugais. A reclusão, a
ansiedade, a angústia e o temor põem à prova a nossa
resiliência, e atacam o que
é apenas aparência. Duran-

te onze meses do ano, cinco
dias da semana, os casais convivem cerca de duas/três horas por dia, que são passadas
num ápice porque entre preparar o jantar, orientar os estudos dos filhos, preparar os
banhos, entre outros afazeres, as horas passam, e, sem
darmos conta, deixamos de
alimentar a relação conjugal,
de acarinhar o amor, passando a viver, não raras vezes,
com um quase perfeito desconhecido. E se os divórcios
aumentam no período pós-férias, porque vivem a tempo inteiro um com o outro,
com o estado de emergência,
e o confinamento a espaços
físicos reduzidos, sem possibilidade de “fuga”, numa convivência inevitável de 24h sobre 24h, a taxa de mortalidade das relações amorosas vai
disparar. Vivemos uma espécie de Big Brother real, sem
o confessionário e a possibilidade de expulsarmos os residentes. Na China os pedidos de divórcio aumentaram
após a quarentena, não resistindo os casamentos à convivência diária, não resistindo
o amor aos difíceis tempos
de vírus. É tão importante o
respeito pela privacidade, individualidade e liberdade do
outro, pelos momentos de silêncio, sem angústias desnecessárias, alimentando-se o
sentido de humor e dando espaço à sobrevivência do amor
e da cumplicidade. Viver o
amor na quarentena é viver
o amor sem falsos filtros de
felicidade.
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opinião

Os sonhos do Papa Francisco
Papa francisco
23 DE MARÇO 2020 · A primeira condição

para a oração é a fé, a segunda é a perseverança, a terceira é a coragem. Nestes dias em que é necessário rezar mais,
pensemos se rezamos assim. O Senhor
não decepciona! Faz-nos esperar, mas
não decepciona. #HomiliaSantaMarta

José lima
padre

24 DE MARÇO 2020 · Nestes dias, fale-

ceram médicos, sacerdotes. Muitos enfermeiros foram infectados porque estavam a serviço dos doentes. Agradeço
a Deus pelo exemplo de heroísmo que
nos dão em assistir os doentes. #RezemosJuntos por eles e suas famílias.

25 DE MARÇO 2020 · No contexto de uma
pandemia que ameaça a vida humana
e a economia mundial, relançamos hoje
o ensino da #EvangeliumVitae para
transmitir às gerações futuras a cultura
da vida: a atitude da solidariedade, do
cuidado, da acolhida. #AudiênciaGeral

Viver a quaresma e páscoa

Sugestões à distância
de um clique
Eucaristias
Acompanhe, todos os dias, no Facebook e
YouTube da Arquidiocese de Braga, a celebração da Santa Missa a partir do Paço
Arquiepiscopal:
Segunda a Sábado – 18 horas
Domingo– 11 horas
Pode também acompanhar
a eucaristia pelo canal Canção Nova:
Domingo: 15h
Segunda-feira: 07h e 15h00
Terça-feira: 07h
Quarta-feira: 07h e 20h00
Quinta-feira: 07h e 15h00
Sexta-feira: 07h
Sábado: 07h
Recitação do Terço
De Segunda a Sexta – Das 18h30 às 19h, em
directo da Capelinha das Aparições, no Santuário de Fátima, a Rádio Renascença transmite a recitação do Rosário.
Oração
Há várias opções para ajudar na oração neste tempo: Laboratório da fé, Passo-a-rezar,
Click to Pray e iBreviary.

A

cabei de ler a Exortação Apostólica pós-sinodal
Querida
Amazónia (A. O. Braga, 2020) do Papa Francisco
para “o Povo de Deus e todas as pessoas de boa vontade”: 111 números de um documento singular, no qual se
nos oferece uma rica, abundante e querida ideia de tudo quanto foi pensado antes
e durante do Sínodo de outubro passado (o Sínodo teve
lugar em Roma de 6-27 outubro de 2019). A Igreja vai-se
redescobrindo?!
Pretende o Papa Francisco
“ajudar a despertar a estima e
solicitude pela Amazónia, que
também é ‘nossa’, convidando
a admirá-la e reconhecê-la como um mistério sagrado”. O
que se escreve pode “servir de
inspiração para outras regiões
da terra enfrentarem os seus
próprios desafios” (QA 5).
A “Querida Amazónia”
não esmorece na defesa dos

seus direitos, enquanto os
nove países aí contemplados necessitam de proteger
os direitos humanos de um
povo pluriétnico; contempla e se desenvolve, rumo a
uma maior liberdade de existir, na diferença que é a sua e
na identidade que tem de ser
respeitada e não explorada
para proveito de alguns capitalistas – sonho Social: “Os
madeireiros têm parlamentares / e a nossa Amazónia não
tem quem a defenda. / Mandam em exílio os papagaios e
os macacos / Já não será igual
a colheita da castanha” (QA 9).
A “riqueza cultural” é a dos
povos que ali vivem, tendo o
direito de manifestar a amplitude da beleza humana que
carateriza as suas gentes. A riqueza da humanidade também é amazónica, o que se
deve patentear em tudo o que
se diz e se faz - sonho cultural: “Nem mesmo a noção da
qualidade de vida se pode
impor, mas deve ser entendida dentro do mundo de símbolos e hábitos próprios de
cada grupo humano” (QA 40).
Abrindo a “querida Amazónia” na sua abundante cascata bucólica, desde os mais
vivos exemplos da sua extraordinária flora, das suas
sagradas florestas, das suas
águas e das suas surpreendentes famílias de insetos e
animais mais velozes que animam a flora de forma surpreendente - sonho ecológi-

co: “Despertemos o sentido
estético e contemplativo que
Deus colocou em nós e que,
às vezes, deixamos atrofiar.”
(QA 56)
O último sonho dá largas
ao encanto da Igreja que se
edifica nesta grandiosa zona
geográfica, com um incansável serviço de apoio no respeito, na contemplação, com
uma plêiade de ministérios
que se descobrem desde início, com o encantado aconchego de tantas mulheres
que emprestam vida e ternura autóctone à região imensa.
Uma Igreja viva a descobrir, a
apoiar e a desenvolver – um
sonho eclesial: “Os habitantes
das cidades precisam de apreciar esta sabedoria e deixar-se ‘reeducar’ quanto ao consumismo ansioso e ao isolamento urbano” (QA 72).
Documento a digerir com
lucidez e firmeza e que precisa de tempo para descer às
consciências de todos, pois
a Terra é matriz universal:
importa não adiar o que parece muito desleixado, senão abandonado. Da Amazónia também depende o nosso evoluir geral. Respeitá-la é
respeitar o Planeta. Cuidá-la
é cuidar de todos: “(O Filho
de Deus) está gloriosa e misteriosamente presente no rio,
nas árvores, nos peixes, no
vento, enquanto é o Senhor
que reina sobre a criação sem
perder as suas chagas transfiguradas” (QA 74).
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No âmbito do ciclo de conferências nova
ágora, o igreja viva convidou Ana Sofia
Carvalho para escrever sobre o tema da
segunda conferência,
Medicina e Saúde à luz da genética.
Porque os temas não perdem importância com
o cancelamento das conferências,
O Igreja Viva mantém a publicação dos artigos.

A

genética interpela a
ética de variadíssimas formas; no entanto, pela complexidade ética que representam optei por tecer
uma breve reflexão sobre as
questões relacionadas com
as possibilidades de escolher
determinado perfil e sobre
a possibilidade de corrigir
defeitos ou características
genéticas. De facto, quer o
diagnóstico genético de pré-implantação quer as técnicas de edição de genoma,
utilizando o CRISPR Cas9,
levantam questões éticas e
sociais disruptivas e, por isso, constituem fértil campo
de análise.
Vamos por partes, em
primeiro lugar é importante perceber o porquê deste fascínio pela investigação
genética. Desde a descoberta
do ADN que, de uma forma
simplista, representa o código para algumas das nossas
características (p.e. a cor dos
olhos com que nascemos) ou
a eventual suscetibilidade a
certas doenças, que existe
a utopia biomédica de sermos capazes de corrigir o
que não está bem no nosso
código genético. No entan-

to, apesar de inúmeras tentativas, hoje a maioria das
doenças de origem genética continuam sem solução
de tratamento. Dito isto, é
de antecipar que a possibilidade de escolher (através de
diagnóstico genético) ou de
corrigir (usando as técnicas
de edição de genoma) doenças, se possam constituir como uma espécie de Santo
Graal desta área. Em segundo lugar é importante também sublinhar que, ao contrário da maioria das doenças, e porque partilhamos
parte do código com os nossos antecedentes e descendentes, as doenças genéticas
têm uma abrangência familiar. Ou seja, uma alteração
no código genético poderá
não só resultar no facto de
eu ficar doente, mas, também, na possibilidade desta
doença ter alcance em toda
a minha linha genética (pais,
irmãos, filhos, netos…).
Deste modo, a possibilidade de “tirar uma fotografia” ao ADN de um embrião e verificar se este tem
ou não uma doença grave e
incurável é um marco científico com inegável alcance
na reflexão ética. Este mé-

todo, denominado de diagnóstico genético de pré-implantação, retira uma célula
do embrião, criado usando
técnicas de procriação medicamente assistida, numa
fase inicial do seu desenvolvimento e antes de ser implantado no útero materno,
permitindo analisar e diagnosticar se sim ou não aquele embrião vai ter a doença.
Mas, o problema é que a utilização deste teste pode permitir ir muito além do facto de o embrião ter ou não
uma doença grave e incurável e, concomitantemente, ser selecionado ou rejeitado. De facto, esta técnica
poderá mudar a imprevisibilidade da aventura de ter
um filho: será rapaz ou ra-

pariga? Será moreno ou loiro? Será grande ou pequeno? Terá uma doença genética aos 70 anos? Ou pode
servir para salvar um outro
filho doente? Algumas das
aplicações do DGPI são já
possíveis, apesar de escassas em número, limitadas na
sua abrangência e controversas no seu uso. Tais aplicações incluem: (1) a seleção de embriões saudáveis;
(2) a seleção de embriões
imunocompatíveis para salvar uma criança doente (bebé medicamento), (3) a seleção de sexo por motivos não
médicos (para ter a tão esperada rapariga ou rapaz),
(4) a seleção de um embrião
com uma determinada deficiência (surdo-mudo em

pais com a mesma característica) e, (5) a programação
de bebés à medida (designer
babies).
A abordagem ética na
área dos testes genéticos
tem que ter em consideração não só a autonomia reprodutiva mas, também outras questões como a proteção adequada dos embriões,
a integridade da criança a
nascer e as possíveis consequências negativas para a sociedade, principalmente para os seus cidadãos
com deficiência. Na nossa
opinião, em todas as questões relacionadas com questões éticas no início da vida, nunca podemos analisar
somente sob o prisma da liberdade incondicional dos
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Temos atualmente
evidência científica
que a edição genética
de embriões não deveria
ter sido feita, não deve
ser repetida e que, nesta
área, deve ser impedida
internacionalmente;
afinal, o progresso
científico sem ética
não é o "admirável
mundo novo" mas o
"aterrador mundo novo"
para os bebés e para
todos nós...

pais, mas, e mais importante, os limites estabelecidos
para a liberdade reprodutiva, equacionando o princípio da responsabilidade
e o seu exercício centrando
sempre a decisão no melhor
interesse da criança.
Já as técnicas de edição
de genoma perseguem um
objetivo diferente. Ou seja,
não fazemos um diagnóstico para escolher ou não
mas, verdadeiramente podemos utilizar esta técnica
para corrigir. De facto, desde o momento que a genética aparece, como área de
conhecimento, que o sonho
de corrigir doenças e características de origem genética
se assume como uma meta
científica desejável. No entanto, após várias tentativas
falhadas de correção gené-

tica com técnicas várias este
objetivo tinha de certa forma, ficado suspenso. O desenvolvimento da técnica
de edição de genoma através do uso da ferramenta de
CRISPR-cas9, nos últimos
anos, veio animar, de novo,
o sonho de curar doenças
genéticas em seres humanos. Essa técnica serve para
modificar o ADN que é onde está armazenada toda a
informação genética. O uso
do CRISPR permite adicionar, alterar e interromper
sequências genéticas com
grande precisão e de uma
maneira muito simples. Ou
seja, de uma forma muito
simplificada, o que esta técnica permite é alterar a cadeia de ADN através de um
sistema idêntico ao “cut” e
“paste” que usamos nos nossos computadores; substituir
bases (vamos usar o termo
letras para simplificar), adicionar “letras”, remover “letras” que, no fundo, permite
curar uma doença, reforçar
ou alterar uma determinada
característica…
Mas, onde começa, afinal
a história? O anúncio por
Dr. Jiankui He da modificação genética de embriões,
usando a técnica de edição
de genoma CRISPR-cas9, no
final do ano de 2018, resultou numa condenação generalizada da comunidade
científica internacional.
Na sequência dos desenvolvimentos na área da edição de genoma, o cientista
resolveu oferecer esta técnica para provocar uma mutação que existe naturalmente
em algumas pessoas (aproximadamente 1%) e que as torna imune ao vírus da SIDA
em embriões criados através
das técnicas de PMA (Procriação Medicamente Assistida). Assim, no gene CCR5
que contem cerca de 6000
“letras” foram removidas
32 “letras” que se sabe estarem ausentes do CCR5 de
pessoas que possuem imunidade natural a este vírus.
Quando o cientista anunciou, através de um vídeo do
“youtube”, o nascimento de
duas irmãs gêmeas com um
gene desativado para torná-las imunes à infeção pelo
vírus da SIDA, a comunidade científica gelou! De facto, tinham aberto a caixa
de Pandora da forma mais
assustadora… Jiankui tinha
usado uma técnica muito experimental, que se sa-
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be comete ainda muitos erros, não para modificar ratinhos ou peixes zebra em
laboratório, mas para editar embriões humanos, que
eram saudáveis e, certamente, pelo uso da técnica passariam a ser doentes. Mais
grave ainda, é o facto desta
técnica, não ter sido usada
para evitar o nascimento de
uma criança com uma doença grave e incurável, mas
para evitar o aparecimento
de uma doença que pode ser
evitada e que, hoje, já é crónica. E, além disso, todas as
alterações e consequências
negativas serão transmitidas
aos seus filhos.
Assim, associado a todas
as questões éticas que esta
técnica levanta, temos atualmente evidência científica que a edição genética de
embriões não deveria ter sido feita, não deve ser repetida e que, nesta área, deve ser impedida internacionalmente; afinal, o progresso científico sem ética não é
o “admirável mundo novo”
mas o “aterrador mundo novo” para os bebés e para todos nós…
Com a introdução destas técnicas, a criação de
uma nova vida foi transformada num processo passível de ser manipulado pela
tecnologia médica. Portanto, parece pertinente subscrever a “heurística do medo”, desenvolvida por Hans
Jonas (1995) para esses casos especiais sob o título geral de "princípio da Responsabilidade", garantindo assim a consideração de todos
os possíveis riscos, dos fenómenos concomitantes e
dos possíveis efeitos colaterais. Isto é, indubitavelmente, crucial quando sabemos
que estes desenvolvimentos
não aconteceram no espaço
de séculos mas, tão-somente, no espaço de duas décadas. Por este motivo, pensamos que, na avaliação de situações problemáticas, tais
como as que foram previamente descritas, uma ética da responsabilidade preventiva deve prevalecer sobre uma abordagem mais
pragmática, mesmo que este posicionamento conduza
a um abrandamento do ritmo do progresso nesta área
biomédica.

O autor escreve de acordo com o
Acordo Ortográfico de 1990.
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“Ficai aqui”
Domingo de ramos Quaresma

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES

itinerário
Num local visível da igreja, continuará presente um
relógio cujos ponteiros, na Quaresma, são uma cruz. Neste
domingo de Ramos, o ponteiro está voltado para as 18h00,
surgindo também a expressão “Tempo de Estar”.

LITURGIA da palavra
LEITURA I Is. 50, 4-7
Leitura do Livro de Isaías
O Senhor deu-me a graça de falar
como um discípulo, para que eu saiba
dizer uma palavra de alento aos que
andam abatidos. Todas as manhãs Ele
desperta os meus ouvidos, para eu
escutar, como escutam os discípulos.
O Senhor Deus abriu-me os ouvidos
e eu não resisti nem recuei um
passo. Apresentei as costas àqueles
que me batiam e a face aos que me
arrancavam a barba; não desviei o
meu rosto dos que me insultavam e
cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em
meu auxílio, e, por isso, não fiquei
envergonhado; tornei o meu rosto
duro como pedra, e sei que não ficarei
desiludido.
Salmo responsorial
Salmo 21 (22), 8-9.17-18a.19-20.23-24 (R.
2a)
Refrão: Meu Deus, meu Deus,
porque me abandonastes?
LEITURA II Filip 2, 6-11
Leitura da Epístola do apóstolo São
Paulo aos Filipenses
Cristo Jesus, que era de condição
divina, não Se valeu da sua igualdade
com Deus, mas aniquilou-Se a Si
próprio. Assumindo a condição
de servo, tornou-Se semelhante
aos homens. Aparecendo como
homem, humilhou-Se ainda mais,
obedecendo até à morte e morte de
cruz. Por isso Deus O exaltou e Lhe
deu um nome que está acima de

todos os nomes, para que ao nome
de Jesus todos se ajoelhem no céu,
na terra e nos abismos, e toda a
língua proclame que Jesus Cristo é o
Senhor, para glória de Deus Pai.
EVANGELHO Mt 26, 14 – 27, 66 (forma
longa)

REFLEXÃO
O Domingo de Ramos dá início à Semana
Santa, que culmina com a celebração
do núcleo da nossa fé: o Mistério Pascal
da morte e ressurreição de Jesus Cristo,
a Páscoa. Somos convocados a viver a
potência do amor que dá a vida.
“Ficai aqui”
Há um convite repetido, no relato de
Mateus, que, nestes dias, possui outro
alcance e actualidade: “Ficai aqui,
enquanto Eu vou além orar”; “Ficai aqui e
vigiai comigo”.
O «ficai aqui» traduz-se, hoje, por «ficai
em casa» de modo a suster a propagação
desse invisível inimigo, o «coronavírus».
Este é o tempo de estar em família, o que
proporciona uma maior proximidade
e cumplicidade entre os membros de
cada lar. É o tempo de estar inteiramente
presente, qualquer que seja o momento:
diálogo, silêncio, açcão, oração.
Por outro lado, exige tamanho isolamento
que chega a atrofiar alguns dos nossos
hábitos, dos quais faz parte a presença
física na comunidade paroquial.
Timothy Radcliffe, frade dominicano,
lembra que este isolamento pode ser mais
terrível do que a morte, na medida em que
fere a nossa identidade: somos feitos para
viver em comunhão, os contactos físicos
moldam o nosso ser, dos mínimos aos
mais íntimos.

Recorda que o centro da fé cristã
também está envolvido por um total
isolamento: “foi erguido sobre a cruz
e, acima da multidão, sem qualquer
contacto, transformado em nu objecto.
Naquele momento, Ele não só abraçou
as nossas mortes. Ele fez totalmente
sua a solidão que todos nós, por vezes,
suportamos, e que milhões de pessoas
estão hoje a viver”.
“Como escutam os discípulos”
As circunstâncias da Paixão sucedemse “para se cumprirem as Escrituras”,
segundo o itinerário esboçado desde
o início pelo evangelista Mateus. “Não
só as Escrituras antigas tinham predito
aquilo que Jesus havia de realizar, mas
Ele próprio quis ser fiel àquela Palavra
para tornar evidente a única história
da salvação, que n’Ele encontra a sua
realização” (Papa Francisco).
O caminho de obediência contrasta com
a desobediência de outras personagens
daquele tempo, do nosso e de todos os
tempos. Em latim, obedecer quer dizer
«dar ouvidos», «ouvir com atenção»;
desobedecer é «fechar os ouvidos»,
«não prestar atenção». O discípulo abre
o «ouvido» do coração para escutar a
palavra de Deus.
Como me posiciono perante o relato do
Paixão: como espectador ou como actor?
Ler/escutar é um exercício de
esperança, que nos ajuda a descobrir
a presença do Espírito de Deus, na
nossa história pessoal e comunitária.
Uma esperança que não nos aliena
do mundo, mas nos impulsiona a ser
actores protagonistas de pequenas
histórias de generosidade e de amor,
junto daqueles que hoje vivem a
paixão na própria carne. E se a paixão
também me toca directamente, posso
vivê-la como ator em total confiança,
tal como Jesus Cristo que se coloca

nas mãos do Pai, inclusive quando se
sentiu abandonado.
Não se trata de constatar uma
contingência que provoca resignação. A
nossa existência há de ser interpretada
à luz do sentido último também dado
a conhecer pelo próprio Jesus Cristo: o
amor.
Reflexão preparada por Laboratório
da Fé in www.laboratoriodafe.pt

Semear esperança
Acólitos
O caminho do serviço é o caminho do
esvaziamento de si próprio no seguimento
de Jesus. Quando olho para a Cruz, vejo
nela esse sinal do serviço supremo de Deus
pela humanidade e tomo-a como modelo
para o meu serviço?
Leitores
É o Senhor que nos dá a graça de falar
como um discípulo, para sabermos dizer
uma palavra de alento aos que andam
abatidos. Todavia, o dom da palavra
está associado ao dom da escuta. O
Senhor é também aquele que todas as
manhãs desperta os meus ouvidos para
O escutar, como escutam os discípulos.
Como é que eu, pela oração, me exercito
simultaneamente na escuta e na
proclamação da Palavra de Deus?
Ministros Extraordinários
da Comunhão
O Corpo de Cristo Eucaristia é o mesmo
Corpo que foi cravado na Cruz, dando a
maior prova de amor pelos outros. Será
que eu tenho consciência de que, cada
vez que digo “Corpo de Cristo” e mostro o
Pão consagrado, é a prova de amor dada
na Cruz que eu apresento àquele que
comunga?
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Viver na esperança

Sugestão de cânticos

Orações presidenciais: Orações próprias
da Liturgia do Domingo de Ramos (Missal
Romano, 215ss)
Prefácio: Prefácio próprio do Domingo de
Ramos (Missal Romano, 226-229)
Oração Eucarística: Oração Eucarística III
(Missal Romano, 529ss)

Nestes dias solenes da Paixão do Senhor, estamos
em casa, em família. Vou rezar para saber estar
unido aos outros e pedir que a minha presença
espiritual seja alento de vida!

— Entrada: À entrada do Senhor – F. Santos
— Preparação Penitencial: Crux fidelis – M. Faria
— Comunhão: Pai, se este cálice – F. Santos
— Final: Salvé, ó cruz – M. Faria

Celebrar com esperança
Comemoração da entrada do Senhor
em Jerusalém
Nesta conjuntura de excepcionalidade,
em que a Eucaristia é celebrada sem a
presença dos fiéis, não se espera realizar,
neste Domingo, a procissão com os ramos.
Por isso, deve optar-se pela terceira forma
(Missal Romano, 224).
Uma vez que os ramos benzidos são
usados para fazer as cinzas, o sacerdote
poderá iniciar a celebração dentro da Igreja,
ao pé da porta principal, procedendo à
bênção de um ramo (sem água benta), à
proclamação do Evangelho e à procissão
até ao altar, em silêncio, seguindo-se,
depois, a Missa como previsto no Missal.
Dinâmica Quaresma-Páscoa
Pode usar-se o seguinte texto para o
acerto da hora do relógio, bem como para
a colocação da expressão “Tempo de
Estar”:
Tempo de estar, tempo de presença! Estar
particularmente com aquele ou aquela em
quem a vida se esvai. “Muito mais do que
palavras”, os doentes precisam “do gesto,

do toque, da presença, do carinho que se
transmite”, diz o P. Albino Reis, capelão do
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia. “Há
pessoas a quem disseram «não vive mais
do que x tempo» e que, pela fé, pela oração,
estão aí hoje. Os hospitais são canteiros de
milagres”. Em tudo precisamos saber estar:
estar em oração, em diálogo, em silêncio,
em acção…
Pontos de reflexão
. No primeiro dia da Semana Santa,
neste tempo tão excepcional, ao ouvir o
Evangelho da Paixão segundo S. Mateus,
seja na forma longa, seja na breve,
impõe-se a abertura do coração para nos
adentrarmos no mistério de Cristo. Ele é o
Rei da mansidão, que renuncia aos títulos
e prerrogativas reais, optando pela escolha
consciente da via do desamparo, da não
violência, do respeito e do agir pacífico. Ele
não se valeu da sua igualdade com Deus,
mas aniquilou-se a si próprio. Ele é o Servo
Sofredor, qual cordeiro inocente, humilde e
obediente.
. O Evangelho da Paixão coloca-nos
perante diversos paradoxos, como o
da numerosa e calorosa multidão, que
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acolhe o Messias no Monte das Oliveira,
e a multidão falsamente persuadida,
que “condena” um Jesus solitário e
abandonado, diante de Pilatos. Este
aspecto evidencia que a fé como adesão
a Cristo requer mais qualidade do que
quantidade. Esta qualidade equivale a
profundidade, interioridade, seriedade,
liberdade, coragem e coerência.
. Jesus continua a ser crucificado nos
crucificados do mundo, nas vítimas
dos egoísmos e das injustiças; também
nos que, por estes dias, padecem com a
pandemia do novo coronavírus que a todos
nos afecta. Sou capaz de ver aí mesmo o
Cristo, padecente e sofredor, rosto do amor
que se oferece em plenitude como vida,
saúde e salvação?

Paixão, recolham da árvore da cruz o fruto
da esperança, oremos.

Oração Universal
Contemplando a Cristo, nosso Salvador,
oremos pela salvação de todas as pessoas,
vítimas do ódio, da violência e da injustiça,
dizendo confiadamente:
R. Ouvi-nos, Senhor.

5. Por todos nós e pela nossa comunidade,
para que, unidos à paixão e morte do
Redentor, sejamos conduzidos à glória da
Ressurreição, oremos.

1. Pela santa Igreja, seus ministros e fiéis,
para que, vivendo na fé o mistério da

2. Pelos que fazem as leis e exercem a
justiça, para que defendam os inocentes e
os oprimidos e restabeleçam o direito e a
verdade, oremos.
3. Pelos ateus e pelos cristãos sem fé,
para que, à semelhança do centurião
do Evangelho, descubram em Cristo
crucificado o Filho de Deus, oremos.
4. Pelos doentes, os moribundos e os
agonizantes, sobretudo os afetados pelo
novo coronavírus, para que sintam junto
de si o Salvador, que nas mãos do Pai
entregou o seu espírito, oremos.

A versão completa do subsídio litúrgico encontra-se
disponível em www.arquidiocese-braga.pt/liturgia/
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Papa Francisco concede bênção extraordinária
e indulgência plenária esta Sexta-feira
O Papa Francisco vai, esta sexta-feira,
dia 27 de Março, às 17 horas, presidir a um momento de oração no adro
da Basílica de São Pedro, “com a praça
vazia”, e dará a Bênção Urbi et Orbi e a
indulgência plenária.
“Desde já, convido todos a participar
espiritualmente através dos meios de
comunicação. Ouviremos a Palavra
de Deus, elevaremos a nossa súplica,
adoraremos o Santíssimo Sacramento,
com o qual no final darei a bênção Urbi
et Orbi – à cidade de Roma e ao mundo –, à qual estará ligada a possibilidade de receber a indulgência plenária”,
adiantou Francisco.
A bênção ‘Urbi et Orbi’ é concedida pelo Papa, habitualmente, nas celebrações da Páscoa e do Natal.
O Papa afirmou ainda que quer “res-

ponder à pandemia do vírus com a
universalidade da oração, da compaixão, da ternura. Permaneçamos unidos. Façamos com que as pessoas
mais sozinhas e em maiores provações sintam a nossa proximidade. A
nossa proximidade aos médicos, aos
profissionais da saúde, enfermeiros
e enfermeiras, voluntários... A nossa
proximidade às autoridades que devem tomar medidas duras, mas para
o nosso bem. Nossa proximidade aos
polícias, aos soldados, que nas ruas
procuram manter sempre a ordem,
que se realizem as coisas que o governo pede para o bem de todos nós.
Proximidade a todos”.
Poderá acompanhar o momento através das páginas de Facebook do Diário
do Minho e da Arquidiocese de Braga.

Livraria
diário do minho

livro da
semana

12,9€

As últimas
palavras de Jesus
Angelo Comastri

Em tempos de pandemia, como está a igreja a ajudar?
É um tempo estranho para a Igreja.
As igrejas estão vazias não porque
ninguém queira lá estar, mas porque
fazê-lo é o mais seguro para todos
neste momento. A Igreja não deixou
de ter serviços litúrgicos e momentos de oração, mas estes acontecem
agora à distância, através de um ecrã
ou simplesmente num espírito de
união.
Essa distância não impede, também,
que a Igreja se mantenha próxima das
comunidades e das suas necessidades.
Exemplo disso é o padre Sandro Vasconcelos, pároco de Godinhaços, Arcozelo, Marrancos, Moure, Pedregais e
Rio Mau, comunidades de Vila Verde.
Foi no sábado que o Pe. Sandro se
disponibilizou, através do Facebook,
para às “compras, farmácias, jornais
e revistas e apoio espiritual” para as
pessoas “mais velhas”, e partilhou o
seu número de telemóvel – 937 999
990 – para ajudar nas necessidades

e fazer com que os idosos ficam em
casa, protegidos.
O Pe. Sandro já ajudou no pagamento
de facturas de água e a colocar cartas
no correio, e faz tudo da forma mais
segura possível: espera “dentro do carro e a pessoa entrega a lista, a carta, a
factura, do outro lado do condutor” e,
se precisar de regressar, deixa tudo à
porta e telefona novamente quando já
está dentro do carro.
Quanto às contas, “fazem-nas depois
comigo, quando isto passar, o talão
está dentro da saca e, neste momento, não têm de se preocupar, até é uma
forma de ajudar aquelas pessoas que
possam estar a ter dificuldades”.
Já o Pe. Miguel Teixeira, pároco em
Fermentões (Guimarães), decidiu disponibilizar a residência paroquial para
os profissionais de saude, depois de se
aperceber, em conversa com alguns
familiares de médicos e enfermeiros,
“do receio que alguns tinham, não em

ficarem contagiados por este novo vírus, que é algo que pode acontecer,
mas em trazer o vírus para casa e contagiar as suas famílias, alguns em grupos de risco”.
A residência tem ainda três quartos livres. É possível saber mais em paroquiafermentoes.pt/residencia/.
Mas a ajuda da Igreja estende-se também a outras formas. A Irmandade de
São Bento da Porta Aberta ofereceu
ontem 500 viseiras para protecção dos
profissionais de saúde – 250 à Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital
de Braga e 250 unidades ao Serviço de
Oncologia do Hospital de Dia de Braga.
Em Barcelos, a Irmandade Senhor Bom
Jesus da Cruz abriu uma angariação de
fundos para a compra de ventiladores
– tendo já disponibilizado verbas para
a compra de um ventilador e angariado
verbas suficientes para outros cinco.
Pequenas grandes ajudas para procurar fazer a diferença.
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Fale connosco no

Uma obra que apresenta uma
belíssima meditação sobre as últimas
palavras de Jesus na cruz, feita por
Angelo Comastri, um conhecido
cardeal pela sua tocante reflexão
bíblica, litúrgica e espiritual. Além da
sua vocação óbvia de autor, Angelo
Comastri é o vigário-geral do Papa
Francisco para a Cidade do Vaticano.
Esta obra é um livro de meditação
dos últimos momentos de Jesus com
uma reflexão profunda, tocante,
simples e acessível.

