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O Vaticano publicou no sábado, 
19 de Março, o muito aguarda-
do documento que implemen-
ta a reforma do Papa Francis-

co na organização e estrutura da Cúria 
Romana.

A constituição apostólica, Praedicate 
evangelium (Pregar o Evangelho), foi lan-
çada apenas em italiano depois de nove 
anos de trabalho pelo Conselho de Car-
deais que aconselha Francisco desde o 
primeiro ano do pontificado – Óscar 
Maradiaga, Giuseppe Bertello, Oswald 
Gracias, Reinhard Marx, Seán O’Malley, 
Pietro Parolin e Fridolin Besungu.

A constituição sublinha que “qual-
quer membro dos fiéis” pode liderar 
um dos novos dicastérios ou outros ór-
gãos do Vaticano, “dada a sua particu-
lar competência, poder de governo e 
função”.

A Praedicate evangelium substitui a 
Pastor bonus, a constituição apostólica 
sobre a Cúria Romana promulgada pe-
lo Papa João Paulo II a 28 de Junho de 
1988 e modificada pelos Papas Bento 
XVI e Francisco. Com a publicação da 
nova constituição, que entra em vigor a 
5 de Julho, na solenidade do Pentecos-
tes, a Pastor bonus é “totalmente revo-
gada e substituída”.

O fim das congregações e dos conse-
lhos pontifícios

Com a nova constituição, todos os 
departamentos principais do Vaticano 
passam a ser conhecidos como dicas-
térios. A poderosa Congregação para 
a Doutrina da Fé, por exemplo, para a 
chamar-se Dicastério para a Doutrina 
da Fé.

Para além de acabar com o título de 
congregação, a nova constituição reno-
meia também os conselhos pontíficios 
como dicastérios, pois a Cúria Roma-
na é composta, de acordo com o do-

INTERNACIONAL

Papa Francisco reforma Cúria Romana
com nova constituição ‘Praedicate evangelium’ 

cumento, “pela Secretaria de Estado, os 
Dicastérios e outros órgãos, todos juri-
dicamente iguais uns aos outros.”

Os agora 16 dicastérios dividem-se 
entre a Evangelização, a Doutrina da 
Fé, o Serviço da Caridade, as Igrejas de 
Leste, a Divina Adoração e Disciplina 
dos Sacramentos, as Causas dos San-
tos, os Bispos, o Clero, os Institutos da 
Vida Consagrada e Sociedades da Vida 
Apostólica, os Leigos, Família, e Vida,  
Promover a Unidade Cristã, o Diálo-
go Inter-religioso, a Cultura e Educa-
ção, Promover o Desenvolvimento Hu-
mano Integral, Textos Legislativos, e a 
Comunicação.

A constituição explica que se tor-
nou necessário “reduzir o número de 
departamentos, juntar aqueles cujo 
propósito era muito semelhante ou 
complementar, e racionalizar as suas 
funções com o objectivo de evitar so-
brepôr competências e tornar o seu 
trabalho mais eficaz”.

Evangelização no centro
Uma mudança significativa é a fu-

são, no Dicastério para a Evangeliza-
ção, do Conselho Pontifício para a Pro-
moção da Nova Evangelização e da 
Congregação para a Evangelização dos 
Povos. O novo organismo é directa-
mente presidido pelo Papa.

O Dicastério para a Evangelização 
está listado em primeiro lugar no do-
cumento, indicando a centralidade 
do orgão na nova estrutura da Cúria 
Romana.

O Dicastério vai ter duas secções, 
uma para “questões fundamentais da 
evangelização no mundo” e outra “pa-
ra a primeira evangelização e as novas 
Igrejas particulares nos territórios da 
sua competência”. Cada uma das sec-
ções vai ser governada em nome do 
Papa por um “pró-prefeito”.

Leia a notícia completa em www.arquidiocese-braga.pt/
revistaimprensainternacional/noticia/32687/

Um Dicastério para a Doutrina da Fé
O documento confirma ainda as 

mudanças à agora antiga Congrega-
ção para a Doutrina da Fé, anunciadas 
em Fevereiro pelo Papa Francisco, que 
reorganizou a estrutura também em 
duas secções: uma encarregue da dou-
trina, outra encarregue da disciplina.

A secção doutrinal deve trabalhar 
em contacto próximo com os líderes da 
Igreja à volta do mundo “num exercí-
cio da sua missão como autênticos pro-
fessores e professores da fé”, razão pe-
la qual estão “obrigados a salvaguardar e 
promover a integridade dessa fé”.

A secção examina “escritos e opi-
niões que aparentem ser contrários 
ou prejudiciais à fé e morais correc-
tas; procura diálogo com os seus auto-
res e apresenta correcções adequadas 
a serem feitas, em acordo com as pró-
prias normas”. Procura, para além dis-
so, “assegurar-se que há uma refuta-
ção adequada de erros e doutrinas pe-
rigosas que são espalhadas entre o povo 
cristão”.

Salvaguardar mudanças e dar ênfase à 
caridade

O documento explica que a Comis-
são Pontifícia para a Protecção de Me-
nores está “estabelecida dentro do Di-
castério para a Doutrina da Fé”, com a 
tarefa de aconselhar “o Pontífice Roma-
no” e propor “as iniciativas mais apro-
priadas para a protecção dos menores e 
de pessoas vulneráveis”.

O cardeal Seán O’Malley, presidente 
da Comissão Pontifícia, sublinhou que 
pela primeira vez o organismo faz parte 

da estrutura do governo central da Igre-
ja, que ligar a comissão “mais proxima-
mente com o trabalho do novo Dicas-
tério para a Doutrina da Fé representa 
um avanço significativo em melhorar o 
mandato da comissão, o que só pode le-
var a uma cultura mais forte de salva-
guarda na Cúria e em toda a Igreja”.

Já o Gabinete de Caridade Papal, di-
rigido pelo esmoler, o cardeal Konrad 
Krajewski, passou a ser o Dicastério para 
o Serviço da Caridade, o que, de acordo 
com a Vatican News, dá um papel mais 
proeminente na Cúria.

Os poderes da Secretaria de Estado
Segundo rumores, as primeiras ver-

sões da constituição davam poderes 
alargados à Secretaria de Estado, que 
já ocupa uma posição central na Cúria 
Romana. Na versão final, o organismo 
é listado antes dos 16 dicastérios e de-
termina-se que a Secretaria “ajuda de 
forma próxima o Pontífice Romano no 
exercício da sua suprema missão”.

A Secretaria está dividida em três 
secções: a Secção para os Assuntos Ge-
rais, a Secção para as Relações com Es-
tados e Organizações Internacionais, e 
a Secção para o Corpo Diplomático da 
Santa Sé.

A primeira secção tem responsabili-
dades alargadas no dia-a-dia do Papa e 
na coordenação do trabalho dos dicas-
térios – “sem prejuízo da sua autono-
mia” –, na redacção de documentos pa-
pais como cartas apostólicas, e em dar 
“indicações” ao Dicastério para a Co-
municações sobre comunicações ofi-
ciais de actos do Papa e da Santa Sé.
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Papa francisco

23 DE MARÇO 2022 · Os anciãos entram 
na terra prometida, que Deus deseja 
para cada geração, quando oferecem 
aos jovens a bela iniciação do seu tes-
temunho. Então, guiados pelo Senhor 
Jesus, idosos e jovens entram juntos 
no seu Reino de vida e de amor. 

23 DE MARÇO 2022 · Peçamos ao Se-
nhor da vida que nos liberte da guer-
ra. Com a guerra se perde tudo; não 
há vitória em uma guerra. Que o Se-
nhor envie seu Espírito e nos faça en-
tender que a guerra é uma derrota da 
humanidade. 

Vaticano

Papa destaca importância do 
testemunho intergeracional
O Papa Francisco destacou ontem a importân-
cia das relações intergeracionais e de se ouvir a 
narração da fé dos mais velhos, que considerou 
“insubstituível”.
Na audiência pública semanal, o líder da Igreja Ca-
tólica afirmou que “a escuta pessoal e directa da 
história da história de fé vivida, com todos os seus 
altos e baixos, é insubstituível. Lê-la em livros, as-
sisti-la em filmes, consultá-la na internet, por mais 
útil que seja, nunca mais será a mesma coisa”.
Francisco observou que “seria bonito” se aos jo-
vens hoje a narração da fé ainda se realizasse da 
boca dos anciãos, porque esta transmissão – “que 
é a verdadeira tradição! – faz muita falta”, e sempre 
mais, às novas gerações.
“Contar directamente, de pessoa para pessoa, tem 
tons e formas de comunicação que nenhum outro 
meio pode substituir”, salientou.
Neste contexto, o Papa questionou se ainda hoje 
se é capaz de reconhecer esse dom que pode vir 
dos idosos ou se existe uma tentativa de prescin-
dir, alertando que há quem gostaria de “abolir o 
ensino da história”, como uma informação supér-
flua sobre “mundos que não mais actuais, que ti-
ra recursos do conhecimento do presente”.

opinião

Miguel, o sol maior

Jorge vilaça
padre

1O Miguel fala-me 
assim: “a música do 
[sobre o] Espírito 
Santo anda cá dentro 

há meses! Quando sair será 
a melhor”. Face à ignorância 
da experiência, imagino que 
nos canais e órgãos do cor-
po do Miguel existam jar-
dins a despontar notas mu-
sicais, relvados serpenteados 
por pautas, claves saltitem 
como abelhas, o bemol faça 
cócegas aos pássaros e o sus-
tenido sirva de guarda sol. As 
letras, essas, de tão vogais e 
consoantes, talvez unam, co-
mo um rio, os neurónios às 
pontas dos pés. Presumo que 
a pessoa habitada por músi-
ca tenha frequentemente es-
pasmos de cordas desafina-
das, soluços de compassos, 
arritmias de tempo e due-
tos de pulmões. Por ser mui-
to dentro, talvez o sol do Mi-
guel se chame Sol Maior. Em 
alguns dias, suponho o des-
concerto na frágil digestão, 
noutros partos gemelares e 
orações viscerais. Desconfio 
que o cabelo do Miguel se-
ja fruto do bater das ondas 
de uma melodia mais rebel-
de. Não sei porquê, imagino 
que no Miguel, de tão preen-
chido de música, por dentro 
os fluidos e os órgãos preci-
sem de um telefone para se 
comunicarem: “alô, pé es-
querdo, daqui fala a dopa-
mina; determino que se bata 
o pé em binário, se faz favor! 
Sim, é para já – responderá 
o pé, não sem antes reclamar 
“e o dia de descanso, quando 
é?”. Não foi isto que me dis-
se o Miguel. Mas quando lhe 
disser isto, ele sorrirá de cer-
teza, baterá com a mão na 
testa e desarranjará o cabelo 
quase que a pedir desculpa. 

2. O Miguel tem uma gui-
tarra cujo som, curiosamen-

te, só é escutado por quem 
a toca ou por quem se apro-
ximar muito do seu auscul-
tador. Só a sua Ju, portanto, 
conhece os sons originais. Os 
seus índios conhecem e con-
tribuem para as diferentes 
versões; a sua imensa famí-
lia e as suas tribos, a música 
já aprimorada. Diz o Miguel 
sobre a sua música “É do 
céu”: “é muito boa esta mú-
sica, não saberia fazer uma 
música assim”, reconhecen-
do-se ultrapassado e rendi-
do ao Sol Maior. Deitado na 
cama, constrói, por isso, uma 
bateria no espaço vazio e nas 
mãos surgem baquetas in-
visíveis que acompanham o 
crescendo das batidas rítmi-
cas enquanto canta. No fim, 
baquetas em cruz ou, me-
lhor, uma verdadeira cruz, 
ergue-a, beija-a e diz: “is-
to é que é importante” (bis). 
Quem não choraria esta obra 
prima do Miguel maior!

3. O Miguel tem deze-
nas de letras escritas em pa-
peis, guardanapos e len-
ços, muitas remendadas à 

mão e outros tantos sons 
gravados. Não tem, contu-
do, a letra e música do Es-
pírito Santo, a tal que anda 
dentro dele. As suas tribos, 
crentes, meio crentes e des-
crentes, testemunham que 
o Miguel é música, que (n)
os faz rezar até o que ainda 
desconhecem(os). Mas todos 
sabem que o Miguel é mui-
to maior que a sua música: 
que através dele há um Sol 
Maior, uma Luz Maior, um 
Amor Maior, que ecoa em 
cada um deles (de nós!) até 
ao infinito. E se a violência 
nos desafinar, diz o Miguel, 
ao fim de dois mistérios do 
terço, se bem contados, será 
superada. Em caso de even-
tual engano nessas contas 
sagradas, diz o Miguel, de-
ve recomeçar-se o exercício. 
Nunca falha, assegura o Mi-
guel Maior.

4.  “Se o Mike não deixou 
de acreditar, eu não tenho o 
direito de duvidar” (bis). És, 
Miguel Maior, a música do 
Espírito Santo! Sim, somos 
sempre a tua família!
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[Igreja Viva] A última década 
tem sido significado de várias 
crises para a Europa e para a 
União Europeia. Em que ponto 
está a União hoje?
[José Manuel Fernandes] A 
União Europeia tem avança-
do nas crises. Tem avançado 
com base no medo. Por isso, 
reage em vez de agir. É reac-
tiva em vez de proactiva. Não 
previne. Está à espera, sempre, 
que as opiniões públicas sejam 
arrastadas para algumas deci-
sões que são elas próprias que 
impõem. Vamos ao início da 
construção da União Europeia, 
que foi construída com base no 
medo de novas guerras. Cons-
truiu-se a União Europeia por-
que tivemos guerras. Se qui-
ser olhar para a integração, ela 
avançou também com base no 
medo. Nós criamos um Meca-
nismo Europeu de Estabilida-
de para proteger os países que 
estavam a sofrer a crise das dí-
vidas soberanas porque houve 
um medo de contágio, porque 
aquilo não ficaria só pela Grécia 
e Portugal. Nós avançamos, pela 
primeira vez na nossa história, 
com aquilo que é conhecido 
por “bazuca” – embora o no-
me seja infeliz –, que é o Nex-
tGenerationEU, com medo das 
repercussões da pandemia, que 
seriam enormes. Com base nu-
ma garantia comum do orça-
mento, em partilha e solidarie-
dade, foi-se aos mercados bus-

car dinheiro para entregar aos 
estados-membros 390 mil mi-
lhões de euros em subvenções 
e 360 mil milhões de euros 
em empréstimos, que os paí-
ses se responsabilizam a pagar. 
Os 390 mil milhões vão ser pa-
gos pelo orçamento da União, 
até 2058. Aquilo que tem existi-
do é muita reacção e pouca ac-
ção, e tem aqui mais uma pro-
va: faz algum sentido, depois de 
tantos anos a falar disto, a nos-
sa dependência energética em 
relação à Rússia? Nós fomos fi-
car nas mãos de uma ditadu-
ra? Podia-se dizer que pensava-
mos que não ia ser assim, mas 
é preciso ver que já houve um 
ataque à Geórgia, que a Rússia 
nunca cumpriu nenhum acor-
do – podemos começar pe-
lo Memorando de Budapeste, 
de 1994, em que a Ucrânia en-
tregou as armas nucleares e a 
Rússia se comprometeu a res-
peitar a sua integridade terri-
torial, e falar ainda dos Acordos 
de Minsk –, anexou a Crimeia, 
envenenou, em solo europeu, 
membros da oposição, na Sí-
ria tentou destruir o máximo e 
causar uma onda de refugiados 
para nos dividir, está sempre a 
fazer a bullying sobre a Suécia e 
sobre a Finlândia, e constante-
mente com ciberataques e com 
influência em referendos co-
mo o Brexit e eleições nos Esta-
dos Unidos da América. Portan-
to, não vejo qual era a surpresa 

dessa possibilidade. Se formos 
simpáticos, dizemos que fomos 
ingénuos, mas se calhar fomos 
é interesseiros.

[Igreja Viva] A sua opinião 
coincide com muitas críticas 
recentes, que apontam que a 
União apenas avança com crises 
como a das dívidas soberanas e 
do Euro, o Brexit, a pandemia 
e esta invasão russa da Ucrânia. 
Só mesmo com as crises é que a 
União fica mais forte?
[JMF] A União Europeia só 
avança no último minuto, no 
último segundo, às vezes, com 
base na crise e porque percebe 
que não tem alternativa. Só as-
sim é que avançou para a emis-
são conjunta das recovery bon-
ds, com a partilha de uma ga-
rantia e de uma dívida comum 
para investimentos. Agora, nós, 
se nos quisermos defender – 
sobretudo um país com a nos-
sa dimensão –, começa a ficar 
mais claro que, para haver so-
berania nacional, precisamos 
do reforço da soberania euro-
peia. Ao nível da União Euro-
peia, temos que ter autonomia 
estratégica. Isto leva a outros 
pontos, nós temos que ter se-
mi-condutores, temos que ter 
matérias primas críticas, temos 
que ter soberania alimentar. Is-
to não significa que se tenha 
uma Europa fechada, eu sou a 
favor de uma Europa aberta, 
mas significa que nós não po-

José Manuel Fernandes é deputado ao parlamento europeu 
desde 2009. Natural de vila verde, é coordenador do partido 
popular europeu na comissão do orçamento da união europeia. 
Aproveitamos o trânsito de são bento, patrono da europa, que foi 
celebrado a 21 de março, para conversar com o representante 
português e minhoto sobre o momento que a União Europeia 
atravessa actualmente.

ENTREVISTA

"NUM MUNDO LÍRICO, 
NÃO HAVIA ARMAS, 
NEM GUERRA"
JOÃO PEDRO QUESADO (ENTREVISTA)  

demos ser ingénuos ou dema-
siado interesseiros... É ver o cus-
to que tem e que terá o laxismo 
e a nossa dependência em rela-
ção à Rússia. É algo que se sa-
bia que não podia acontecer, 
mas só depois de se tomarem 
determinadas decisões é que se 
percebem as consequências. O 
Brexit levou a que outros esta-
dos-membros nunca mais pu-
sessem a possibilidade de sair, e 
o Brexit foi muito mau para to-
da a União Europeia, mas mui-
tíssimo mau para o Reino Uni-
do. Eles só falavam da questão 
do orçamento, do dinheiro que 
entregavam, e nunca falavam 
do dinheiro que recebiam, o 
desconto que tinham e, mais do 
que tudo isso, os benefícios que 
tinham no mercado interno. 
Os países que mais contribuem 
são, no fim de contas, os que 
mais recebem deste mercado 

interno de agora 450 milhões 
de pessoas. A percepção errada 
não é culpa das pessoas, é dos 
governantes, que faz as pessoas 
pensar que o orçamento da 
União Europeia é mau quando 
representa apenas 1% do PIB e 
queremos que faça tudo – e de-
via ser reforçado, e até podia le-
var a poupanças a vários níveis. 
Hoje percebe-se melhor. Ficou 
mais barato para todos com-
prar as vacinas em conjunto do 
que comprar individualmente. 
Paga-se menos pela dívida se a 
garantia for comum.

[Igreja Viva] Focando mais na 
situação actual, no contexto 
também das sanções europeias, 
como é que a União pode pro-
teger os cidadãos europeus das 
consequências económicas e 
financeiras?
[JMF] Cada um tem que fazer a 
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Europeia em termos de inves-
timentos. Antes estávamos ao 
nível da Croácia, que só ade-
riu em 2013, mas hoje somos o 
país que mais depende do or-
çamento da União para inves-
timentos. 90% do investimen-
to público tem origem no or-
çamento da UE, o que signifi-
ca que não temos feito o nosso 
trabalho de casa nem estamos 
a aproveitar os fundos para 
adicionar, para criar valor, pa-
ra serem mais-valia. Não esta-
mos a fazer isso,o que eu con-
sidero muito preocupante. Nós 
estamos cada vez, em termos 
de PIB, na cauda, e os fundos 
têm sido essenciais mas não 
têm sido aproveitados como 
deve ser. Isso é uma responsa-
bilidade do Governo. A política 
de coesão é o FEDER (Fundo 
Europeu de Desenvolvimento 
Regional), o Fundo Social Eu-
ropeu e o Fundo de Coesão. 
Todas as regiões têm FEDER 
e Fundo Social Europeu. Mas 
só os países mais pobres é que 
têm Fundo de Coesão.

[Igreja Viva] Desde a invasão 
russa da Ucrânia tivemos pe-
didos de três países para se-
rem candidatos à União Eu-
ropeia, da Ucrânia, Geórgia e 
Moldávia, que se juntam a cin-
co países que são candidatos e 
têm negociações em curso ou 
a começar. É possível a União 
Europeia estar em constante 
alargamento?
[JMF] O pedido de alargamen-
to é um sinal de confiança na 
União Europeia. Aquilo que o 
senhor Putin foi isolar-se, foi 
mostrar que a NATO é essen-
cial, que a União Europeia é 
um projecto de segurança e de 
paz, e levou a que Estados neu-
tros como a Suíça esqueces-
sem a neutralidade, que a Tur-
quia tivesse fechado o estreito 
do Bósforo, que a Finlândia e a 
Suécia coloquem em cima da 
mesa a adesão à NATO e que a 
Ucrânia, para se proteger, face 
a tudo isto, à guerra injustifi-
cada e inaceitável de Putin, ve-
nha dizer que quer aderir, se-
guida da Geórgia e da Moldá-
via. Eu acho que devemos dar 
sinais que vamos aceitar o pe-
dido de adesão, o que não sig-
nifica que estejam em condi-
ções de aderir, que são situa-
ções diferentes.

sua parte. Sobre isso, acho com-
pletamente imoral e completa-
mente indigno a posição de um 
Governo que lucra, que enche 
os cofres do Estado com o so-
frimento das pessoas e das fa-
mílias, com a guerra. Não sei 
se já notou mas, se um depó-
sito custar 100 euros, o Gover-
no fica com 61 euros, mas se o 
mesmo depósito custar 200, fi-
ca com o dobro, com 122 eu-
ros. 61% é a percentagem dos 
impostos. Havia aqui um míni-
mo, que é: se o barril de petró-
leo aumentar, automaticamen-
te deviam baixar os outros im-
postos, ISP e/ou IVA, de forma 
a que a receita do Estado fosse 
a mesma, e para não prejudicar 
as pessoas. Nunca aumentariam 
na dimensão das últimas sema-
nas. O Governo aí até falhou 
uma promessa, que é a remo-
ção do adicional ao ISP. Nun-
ca mais o fez. Isto era o míni-
mo. Portugal, se quiser, pede 
para descer o IVA à União Eu-
ropeia e a União Europeia bai-
xa-o. Portugal, se quiser, nem 
precisa de pedir, baixa o ISP e 
ponto. Isso fica nas mãos dos 
Estados-membros. A Comissão 
Europeia já autorizou as ajudas 
de Estado às pequenas e mé-
dias empresas, a ajuda a famí-
lias mais vulneráveis, mas isso 
não é de agora. Eu diria que isto 
está mais nas mãos de cada Es-
tado-membro do que propria-
mente da Comissão Europeia. 
O problema da união de ener-
gia não tem sido nem na Co-
missão Europeia nem no Par-
lamento, tem sido entre os Es-
tados-membros e devido aos 
egoísmos nacionais.

[Igreja Viva] Ainda sobre es-
ta situação, há quem ache que 
agora estamos num caminho 
em direcção à criação de um 
exército europeu. Concorda 
com isso?
[JMF] Não vou dizer que é um 
exército europeu. Isso são ou-
tras confusões. Para já eu sou 
a favor de uma força de in-
tervenção rápida. É ver o que 
aconteceu no Afeganistão, on-
de tivemos grandes dificulda-
des em retirarmos cidadãos 
europeus de lá. Essa força tam-
bém poderia ter funções de 
ajuda em termos de Protecção 
Civil, no caso de alguma cala-
midade que acontecesse. Não 
estou totalmente certo que se 
possam misturar as coisas, mas 
não excluía este outro elemen-
to. Aquilo que era importan-
te é que cada um fizesse o in-
vestimento que deve fazer em 
termos de NATO e que con-
seguissem partilhar, que hou-
vesse interoperabilidade tam-
bém neste domínio. A despesa 

da União em defesa é cerca de 
metade da dos Estados Unidos, 
mas depois temos 178 tipos de 
sistemas de armamento e os 
EUA têm 30, temos 17 tipos de 
tanque de combate diferen-
tes e os EUA têm um, temos 29 
tipos de fragatas e os Estados 
Unidos têm quatro, e temos 20 
tipos de caças enquanto os Es-
tados Unidos têm seis. Pode-se, 
com o mesmo dinheiro, fazer 
muitíssimo mais.

[Igreja Viva] No início falou 
de uma falta de estratégia da 
União Europeia, que não pre-
vine as crises. É necessário mu-
dar a arquitectura da União Eu-
ropeia para melhor enfrentar 
o futuro? Por exemplo, com a 
necessidade de unanimidade 
entre Estados-membros pa-
ra tomar decisões, é fácil um 
país apenas prejudicar o resto 
da União.
[JMF] O problema não está na 
unanimidade, que até protege 
os mais pequenos. O proble-
ma está no mau uso dessa una-
nimidade. O problema está na 
utilização dessa unanimidade 
para se fazer chantagem. Isso já 
aconteceu, por exemplo, com a 
Hungria e a Polónia, que disse-
ram que só aprovavam a emis-
são de dívida conjunta para o 
programa de recuperação se 
um regulamento onde já havia 
acordo fosse alterado. Fizeram 
finca-pé mas não lhes adiantou 
de nada e acabaram por dar a 
unanimidade na questão dos 
recursos conjuntos. Por vezes a 
unanimidade é, efectivamente, 
bloqueio, mas é preciso não es-
quecer que também há sempre 
a possibilidade de haver a coo-
peração reforçada. Mas, antes 
de se falar em mudanças des-
se tipo, nós não podemos estar 
a querer financiar tudo, e que a 
União Europeia faça tudo e te-
nha cada vez mais competên-
cias, que reforce fundos, e não 
dar os recursos necessários. 
Nós temos que ter consciên-
cia que o orçamento da União 
é cerca de 1% do PIB da própria 
União, e com esse 1% do PIB 
não se pode fazer tudo.

[Igreja Viva] Falando do prin-
cípio da solidariedade entre os 
países da União, o que faz falta 
para equilibrar os interesses de 
Estados com dimensões, eco-
nomias e necessidades mui-
to diferentes? Há muitas dife-
renças entre Portugal e a Ale-
manha, e entre Portugal e a 
Bulgária...
[JMF] Mas infelizmente nós 
estamos a ficar cada vez mais 
para trás, e temos um proble-
ma gravíssimo, que é a depen-
dência do orçamento da União 

O pedido de 
alargamento é um sinal 
da confiança na União 
Europeia. Eu acho que 
devemos dar sinais que 
vamos aceitar o pedido 
de adesão, o que não 
significa que [os países] 
estejam em condições 
de aderir.

©
D

R

Entrevista completa em
www.arquidiocese-braga.pt
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Is 43, 16-21 
Leitura do Livro de Isaías 
O Senhor abriu outrora caminhos 
através do mar, veredas por entre as 
torrentes das águas. Pôs em campanha 
carros e cavalos, um exército de valentes 
guerreiros; e todos caíram para não mais 
se levantarem, extinguiram-se como 
um pavio que se apaga. Eis o que diz 
o Senhor: “Não vos lembreis mais dos 
acontecimentos passados, não presteis 
atenção às coisas antigas. Olhai: vou 
realizar uma coisa nova, que já começa 
a aparecer; não a vedes? Vou abrir um 
caminho no deserto, fazer brotar rios 
na terra árida. Os animais selvagens – 
chacais e avestruzes – proclamarão a 
minha glória, porque farei brotar água 
no deserto, rios na terra árida, para 
matar a sede ao meu povo escolhido, 
o povo que formei para Mim e que 
proclamará os meus louvores”.  
    
Salmo responsorial
Salmo 125 (126), 1-6 (R. 3) 
Refrão: Grandes maravilhas fez por 
nós o Senhor. 
  
LEITURA II Filip 3, 8-14 
Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Filipenses 
Irmãos: Considero todas as coisas como 
prejuízo, comparando-as com o bem 
supremo, que é conhecer Jesus Cristo, 
meu Senhor. Por Ele renunciei a todas as 
coisas e considerei tudo como lixo, para 
ganhar a Cristo e n’Ele me encontrar, 
não com a minha justiça que vem da 
Lei, mas com a que se recebe pela fé 
em Cristo, a justiça que vem de Deus e 
se funda na fé. Assim poderei conhecer 

“Vai e não tornes a pecar”

itinerário

REFLEXÃO
 
O encontro entre Jesus Cristo e a mulher 
adúltera acusada por todos é eloquente: 
«Nem Eu te condeno. Vai e não tornes a 
pecar». Jesus Cristo não aprova o pecado, 
mas ama os pecadores e não os deixa ficar 
presos ao passado. Jesus Cristo abre-nos 
ao futuro, dá-nos a vida.
 
“Vai e não tornes a pecar”
Este episódio é de uma grande beleza e 
profundidade. De novo, como no domingo 
passado, agora, com um fragmento do 
evangelho segundo João, recebemos uma 
belíssima imagem da misericórdia divina. 
Desta feita, não é só uma parábola contada 
para ilustrar a maneira de ser de Deus; é 
o próprio Jesus Cristo que, perante uma 
mulher acusada de adultério, mostra a 
prática da misericórdia. Enquanto todos a 
condenam (esses que também eram tão 
ou mais pecadores!), o Mestre provoca 
uma dupla transformação radical, quer na 
atitude dos acusadores, quer no futuro da 
acusada: «Nem Eu te condeno. Vai e não 
tornes a pecar».
Perdoar, sem condenar. Misericordiar, 
sem julgar. Eis a novidade do perdão, 
em nome do amor que liberta, contra a 
condenação que se faz em nome da lei. Eis 
a ternura da misericórdia, que abre novas 
oportunidades, contra a frieza da aplicação 
de um castigo.
O Mestre convida-nos a olhar primeiro para 
nós mesmos, com as nossas debilidades e 
pecados, em vez de pegarmos em pedras 
para condenar os pecados dos outros. Tão 
fácil apontar para os outros com o dedo, em 
vez de colocar a mão sobre o coração. Não 
estamos isentos de pecado. Todos somos 
necessitados da misericórdia e do perdão.
Precisamos de aprender a abrir o coração 
à misericórdia divina. Jesus Cristo levanta-
se e levanta-nos, convida-nos a seguir 
em frente, a olhar o futuro. Estamos 
habituados a pensar que Deus só nos 

Cristo, o poder da sua ressurreição e 
a participação nos seus sofrimentos, 
configurando-me à sua morte, para 
ver se posso chegar à ressurreição dos 
mortos. Não que eu tenha já chegado à 
meta, ou já tenha atingido a perfeição. 
Mas continuo a correr, para ver se 
a alcanço, uma vez que também fui 
alcançado por Cristo Jesus. Não penso, 
irmãos, que já o tenha conseguido. Só 
penso numa coisa: esquecendo o que 
fica para trás, lançar-me para a frente, 
continuar a correr para a meta, em vista 
do prémio a que Deus, lá do alto, me 
chama em Cristo Jesus. 
    
EVANGELHO  Jo 8, 1-11 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São João 
Naquele tempo, Jesus foi para o monte 
das Oliveiras. Mas de manhã cedo, 
apareceu outra vez no templo e todo o 
povo se aproximou d’Ele. Então sentou-
Se e começou a ensinar. Os escribas e 
os fariseus apresentaram a Jesus uma 
mulher surpreendida em adultério, 
colocaram-na no meio dos presentes e 
disseram a Jesus: “Mestre, esta mulher 
foi surpreendida em flagrante adultério. 
Na Lei, Moisés mandou-nos apedrejar 
tais mulheres. Tu que dizes?”. Falavam 
assim para Lhe armarem uma cilada e 
terem pretexto para O acusar. Mas Jesus 
inclinou-Se e começou a escrever com 
o dedo no chão. Como persistiam em 
interrogá-l’O, ergueu-Se e disse-lhes: 
“Quem de entre vós estiver sem pecado 
atire a primeira pedra”. Inclinou-Se 
novamente e continuou a escrever no 
chão. Eles, porém, quando ouviram 
tais palavras, foram saindo um após 
outro, a começar pelos mais velhos, e 
ficou só Jesus e a mulher, que estava 
no meio. Jesus ergueu-Se e disse-lhe: 
“Mulher, onde estão eles? Ninguém te 
condenou?”. Ela respondeu: “Ninguém, 
Senhor”. Disse então Jesus: “Nem Eu te 
condeno. Vai e não tornes a pecar”. 

perdoa porque estamos arrependidos. Ele é 
que nos precede no perdão. Na verdade, só 
conseguimos pedir perdão, depois de nos 
sentirmos abraçados e cobertos de beijos, 
profundamente amados. Tu és amado/a! 
Esta é a essência da oração do exame.
Não estamos numa mera auto-
avaliação ou num detalhado exercício de 
autoconhecimento. A oração do exame é 
uma experiência relacional, diálogo entre 
dois corações. Tudo se consolida a partir de 
um prévio desejo do coração em mergulhar 
no amor divino (dois primeiros ‘episódios’) 
e só pode começar pela prática da gratidão 
(primeiro passo).

Perdão: quarto passo
Pedir perdão a Deus pelas faltas é o quarto 
passo da oração do exame (de consciência). 
Merece o nosso melhor cuidado. A 
qualidade da nossa vida depende muito 
da maneira como entendemos este ponto: 
pedir perdão a Deus.
Agora talvez possamos perceber melhor o 
significado do primeiro passo (a gratidão). 
«Quando o coração humano sabe que um 
outro coração o ama de modo profundo, fiel 
e incondicional, perde todo o receio. Pode 
então pedir com confiança o perdão que 
busca, porque já sabe ser inabalavelmente 
amado» (Timothy M. Gallagher). E, até 
em lágrimas, sou invadido por uma súbita 
alegria.
Acredito mesmo que sou amado sem 
reservas? Deus é vida, possibilidade, 
abertura, relação, futuro, movimento para 
a frente!

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

Semear caridade
Acólitos
A rotina pode gerar o enfado e o tédio. As 
celebrações são feitas de coisas diferentes 
cada domingo, mas também de ritos que 
são e devem ser executados sempre da 

V domingo Quaresma

Num espaço apropriado, estará a Cruz com o cubo, que 
evidenciará o “Ponto de Esforço”: “Cuidar do Perdão”.

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES



 QUINTA-FEIRA | 24 DE MARÇO | 2022 // IGREJA VIVA 7

“Vai e não tornes a pecar”

mesma forma. Todavia, o ministro do altar 
deve ter sempre presente o grito de Deus 
pelo profeta Isaías: “Olhai: vou realizar uma 
coisa nova”. O que celebramos e fazemos 
na Eucaristia não é a repetição do mesmo, 
mas o jorrar da sempre Nova Aliança.

Leitores
Ler não é só reproduzir o que diz o texto, 
é também sublinhar os silêncios do 
texto. Que terá dito Jesus aos discípulos 
de Emaús quando lhes explicava as 
Escrituras? Que escreveu Jesus no 
chão com o dedo diante de quem queria 
apedrejar a mulher? Os silêncios em certas 
leituras devem ser muito bem preparados 
pelo leitor. Por vezes, é mais difícil sublinhar 
o silêncio interpelador do texto do que 
transmitir a seu conteúdo.

Ministros Extraordinários 
da Comunhão
O MEC deve testemunhar que: “todas as 
coisas são consideradas como prejuízo, 
comparadas com o bem supremo, que 
é conhecer Jesus Cristo”, porque é no 
mistério da Eucaristia que Jesus se 
dá a conhecer da forma mais íntima. 
Bento XVI afirma que, “na Eucaristia, 
Jesus torna-Se alimento para o 

homem, faminto de verdade”. Diante 
dessa verdade do amor infinito, o MEC 
considera tudo como lixo para ganhar 
Cristo.

Músicos
O canto deve brotar da boca do cantor 
como uma fonte no deserto, como quem 
vem a cantar trazendo os molhos de 
espigas. Infelizmente, muitas vezes, 
coros de jovens ou de menos jovens, 
exprimem mais um monótono tédio 
do que o júbilo do cântico de quem se 
sente libertado pela mão forte de Deus 
e grita: «O Senhor fez por nós grandes 
coisas». Antes de se traduzir em música, 
a alegria deve nascer do coração.

Celebrar em comunidade 

Preparação penitencial – Rito da 
Aspersão
No momento da preparação penitencial, 
um jovem levanta o cubo, voltando 
para a assembleia a face que contém a 
imagem “Cuidar do Perdão”.
Reconhecendo as coisas novas e 
maravilhosas que Deus opera na 
nossa vida, convidando-nos a viver 
no dinamismo do perdão, vamos fazer 

memória do nosso Batismo, como 
fonte de água viva, que perdoa todos 
os pecados. Por isso se propõe o rito 
da aspersão da água, conforme está 
no Missal Romano, a partir da página 
1359.
No final, o cubo volta a ser colocado no 
seu lugar.

Evangelho para a vida
Nunca se viu semelhante encontro de 
misericórdia divina com a miséria do 
pecado. Jesus não nega a gravidade 
das nossas faltas cometidas. Não 
procura circunstâncias atenuantes. 
Mas sabe que Deus concede a todos 
os pecadores um tempo para que nos 
emendemos. 
Tal como Jesus foi capaz de ir ao 
Templo para ajudar os outros a 
compreender os desígnios de Deus, 
também nós, não devemos ter medo 
de levar os outros a Jesus e de nos 
sentarmos junto do seu regaço 
misericordioso. Por isso, cuidemos 
das relações fraternas nas nossas 
comunidades, para que sejam 
expressão de amor, misericórdia e 
perdão.

Oração Universal 

Irmãos e irmãs: oremos ao Senhor 
que faz maravilhas, para que realize, 
na Igreja e no mundo, aquilo que 
anunciou pelos profetas, dizendo (ou: 
cantando):
R. Kyrie, eleison. 

1. Que o Papa Francisco, os bispos, os 
presbíteros e os diáconos encontrem 
em Jesus Cristo o bem supremo e O 
anunciem com alegria ao mundo de 
hoje, oremos.

2. Que os catecúmenos encontrem o 
poder da ressurreição de Jesus Cristo 
que os faça caminhar com entusiasmo 
para a Páscoa, oremos.

3. Que a sabedoria de Deus enriqueça 
os responsáveis do governo das 
nações, oremos.

4. Que os discípulos de Jesus saibam 
acolher os esposos que cometeram 
adultério, como Jesus acolheu a 
pecadora, oremos.

Sugestão de cânticos
– Entrada: Perdoais aos pecadores – M. Carneiro
– Ap. Dons: Aspergi-me, Senhor – A. Cartageno   
– Comunhão: Mulher, ninguém te condenou – M. Carneiro
– Final: Irmãos, convertei o vosso coração – P. Lécot

Eucologia
Orações presidenciais: Orações próprias do V 
Domingo da Quaresma (Missal Romano, 207-
208)
Oração Eucarística: Oração Eucarística V/A com 
prefácio próprio (Missal Romano, 1157ss)

Sair em missão de amar
A partir da lógica do perdão que somos chamados 
a viver, equacionar como a falta de reconciliação 
com Deus, com os irmãos e connosco próprios tem 
afetado as nossas relações. Dar primazia ao perdão 
e não ao ódio e rancor, em tantas das circunstâncias 
da nossa vida familiar, laboral, comunitária, etc.

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

VATICANO/FÁTIMA
VATICANO/FÁTIMACONSAGRAÇÃO AO IMACULADO CORAÇÃO
16H00

25
MAR

SANTUÁRIO
SANTUÁRIODO BOM JESUS

DO BOM JESUSDIA LIVREELEVADORDO BOM JESUS09H00

25
mar

Livro da semana

Livraria diário do minho

Esta obra é o livro de um homem 
de acção, que procura a serenidade, 
indispensável à eficácia, mas também 
de um homem para o qual os actos 
humanos apenas possuem um 
valor profundo e duradouro se se 
enquadrarem na perspectiva do Todo 
do Universo e da comunidade de todos.

Meditações
Marco 
Aurélio

14€

Compre online em 
www.livrariadm.pt

10% 
Desconto*

* Na entrega deste cupão.
Campanha válida de 24 a 31 de Março de 2022.

www.dmtv.pt

UMA CONVERSA COM
DEOLINDA CARNEIRO

Terça-feira, 29/03, às 21h

“24 horas para o Senhor” em Famalicão 
são na antiga Igreja Matriz
O arciprestado de Vila Nova de 
Famalicão vai celebrar as “24 ho-
ras para o Senhor” na Igreja Ma-
triz Antiga de Famalicão a 25 e 
26 de Março.
Este tempo de oração inicia com 
a celebração da Eucaristia às 
19h15 do dia 25, sexta-feira. Per-
to do final da celebração é feita a 
exposição do Santíssimo que dá 
início a um tempo de adoração 
contínua ao longo de várias ho-
ras, estendendo-se até às 18h00 
do dia 26, sábado. A esta hora 
tem lugar a bênção do Santíssi-
mo Sacramento, seguindo-se a 

Barcelos organiza Vias Sacras Jovens

A Equipa da Pastoral Juve-
nil do arciprestado de Barcelos 
vai organizar duas Vias Sacras 
Jovens nos dias 26 de Março e 
2 de Abril, para além de duas 
“Vias Lucis” Jovens Arcipres-
tais. Todas as iniciativas decor-
rem sempre às 21h15.
A Via Sacra Jovem do dia 26, 
sábado, tem lugar na paróquia 
de Bastuço S. João, com início 
na igreja paroquial e seguin-
do em direcção ao santuário 
de Nossa Senhora da Boa Fé, e 
destina-se preferencialmente 
aos jovens e adolescentes das 
paróquias situadas na margem 
esquerda do rio Cávado.
A segunda Via Sacra Jovem 
acontece no dia 2 de Abril, na 
paróquia de Tregosa, no san-
tuário do Calvário, destinando-
-se aos jovens e adolescentes 
das paróquias situadas na mar-
gem direita do rio Cávado.
A primeira “Via Lucis” Jovem 
Arciprestal realiza-se no dia 14 

de Maio, na paróquia de Monte 
Fralães, no santuário de Nossa 
Senhora da Saúde, para os jo-
vens e adolescentes das paró-
quias situadas na margem es-
querda do rio Cávado. A segun-
da está prevista para o dia 21 de 
Maio, na paróquia de Balugães, 
no santuário de Nossa Senho-
ra Aparecida, para os jovens e 
adolescentes das paróquias si-
tuadas na margem direita do 
rio Cávado. 

Eucaristia de encerramento.
Com estas “24 horas para o Se-
nhor” o Arciprestado interpe-
la todos e cada um “a colocar-se 
diante de Jesus, presente e vivo 
no Pão da Eucaristia, numa ati-
tude penitente e orante, confor-
me a Quaresma nos desafia, para 
que, a partir desse encontro ín-
timo com o Senhor cada um se 
comprometa com a ousadia de 
cuidar do seu coração, toman-
do a Cruz de Jesus como pon-
to central, preparando-se para 
a grande alegria que emana da 
Ressurreição”.


