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padre luso-canadiano 
nomeado arcebispo e 
núncio apostólico

O padre luso-canadiano José Avelino 
Bettencourt foi nomeado arcebispo. 
O Papa Francisco atribuiu-lhe, 
simbolicamente, a titularidade da 
antiga diocese de Cittanova, na Croácia. 
D. José Avelino Bettencourt, de 55 
anos, foi ainda designado Núncio 
Apostólico – representante diplomático 
permante da Santa Sé. Chefe de 
protocolo da Secretaria de Estado do 
Vaticano desde 2012, o arcebispo é 
natural dos Açores, tendo emigrado 
com a família para o Canadá, onde foi 
ordenado padre em 1993.

papa sobre a síria:
"não se pode combater 
o mal com outro mal"

O Santo Padre apelou ao cessar- 
-fogo na Síria, nomeadamente na 
região de Ghouta Oriental, sob 
bombardeamentos contínuos, e 
classificou o conflito como “desumano”. 
“Não se pode combater o mal com outro 
mal – e a guerra é um mal. Por isso, 
dirijo um forte apelo para que cesse 
imediatamente a violência, que seja 
dado acesso às ajudas humanitárias – 
alimentos e medicamentos – e sejam 
evacuados os feridos e doentes”, pediu 
Francisco no passado Domingo, após 
notícias de novos ataques.

monumentos de 
vermelho lembram 
cristãos perseguidos

Itália, Síria, Iraque e Portugal uniram-
-se, no passado Sábado, para lembrar 
os cristãos perseguidos e combater a 
indiferença, iluminando de vermelho 
– cor representativa do sangue dos 
mártires – a Basílica dos Congregados 
(Braga), o Santuário de Cristo Rei 
(Almada), o Coliseu de Roma, a Catedral 
maronita de Santo Elias (Alepo) e a 
Igreja de São Paulo (Mossul). A directora 
do secretariado português da Fundação 
Ajuda à Igreja que Sofre lembrou que 
75% das perseguições no mundo são 
contra cristãos.

dR DR

PAPA FRANCISCO
@pontifex_pt

25 de Fevereiro de 2018
Invoquemos o dom da paz para o 
mundo inteiro, especialmente para 
as populações que mais sofrem por 
causa dos conflitos em andamento.

24 de Fevereiro de 2018
Uma oferenda agradável a Jesus é 
dedicar tempo a uma pessoa difícil, 
ajudar alguém que não nos suscita 
interesse.

D. JORGE ORTIGA
@djorgeortiga

25 Fevereiro de 2018
Jesus estabelece metas que 
estão sempre para lá das nossas 
expectativas e que nos convidam 
a uma superação constante. Nem 
pessimismo, nem alarmismo, mas a 
vontade de dar um passo sempre 
em frente.

mohammed badra | epa

IGREJA UNIVERSAL

De sorriso aberto, sincero, puro. Assim 
nos recebeu Clementina, na Casa de 
Acolhimento da Fundação Sementes 
de Esperança, que a voluntária Laura 
idealizou (e fez acontecer!) há mais de 
20 anos. A casa, situada em Pemba, 
Moçambique, acolhe crianças em 
situação de risco. Clementina é uma 
delas. O “Salama!” que nos dirigiu assim 
que nos viu – um “Olá, tudo bem?!”, em 
Língua Macua – veio acompanhado de 
um abraço a condizer. A comunicação 
foi não-verbal, devido à barreira 
linguística. Mas entre sorrisos e abraços 
dissemos muito. Com o seu vestido de 
cor laranja, a menina de cerca de 10 
anos, portadora de deficiência, brilhava 
como um sol. E que coisas bonitas nos 
contou! Mesmo sem saber.
Violet, uma doce voluntária espanhola 
de 23 anos, que colabora com o centro, 
contou-nos, depois, a história daquela 
criança-amor…
A mãe de Clementina era portadora de 
deficiência. Foi, por isso (infelizmente os 
mitos e crenças em volta da deficiência 
tornam esta associação quase certa), 

Um raio de sol chamado Clementina

filipa correia
departamento arquidiocesano para a comunicação social (dacs) 
em pemba, moçambique

a companhia uma da outra. Até 
que um dia, a mãe de Clementina 
morreu. Ela, ali ficou. Ninguém sabe 
como sobreviveu, ainda tão pequena, 
sozinha. Mais tarde, alguém que 
passava na zona, estranhando o odor, 
entrou na casa. Encontrou Clementina 
e a mãe já cadáver. A menina foi 
então encaminhada para a Casa de 
Acolhimento.

Ouvida a história, fiquei incrédula. 
Um misto de dor, tristeza e revolta 
invadiu-me. A vida pode, de facto, ser 
de uma dureza tal que nem os nossos 
pesadelos mais cruéis se atrevem a 
recriar. E este pesadelo aconteceu. Ali 
esteve, diante dos meus olhos, o fruto 
dele. Fiquei ainda mais perplexa ao 
recordar a doce e alegre Clementina, 
a quem a vida poderia ter tornado tão 
dura e fria. Senti-me bem pequenina 
ante aquele raio de sol cheio de luz. A 
vida mostrou-lhe a sua pior face. Ela 
mostrou-lhe o perdão, a alegria, o amor. 
Deu-lhe uma nova oportunidade. Como 
poucos seriam capazes de dar após 
crueldade bem menor. Permitiu-se, a 
si mesma, uma segunda oportunidade. 
Sem raiva ou amarguras. Sem rancor 
ou ressentimento. Perdoou, de verdade. 
Libertou-se. Deixou que o seu coração 
se abrisse a todo o amor que estaria 
para vir. Foi grata por todo o bem que 
ainda não havia recebido. Hoje, a vida 
é o reflexo do seu sorriso, leve, honesto, 
descomprometido. Hoje, na Casa de 
Acolhimento, Clementina encontra 
um conjunto de braços estendidos 
que afagam os seus, um amor que não 
esbarra nas cicatrizes do passado.
Partindo da tragédia, Clementina 
criou uma nova história… E esta vem 
carregada de amor. Sem dizer nada, 
Clementina ensinou-me que o perdão 
vem com o mais belo raio de sol. Sem 
dizer nada, contou-me tanto!

rejeitada pela comunidade. Vivia numa 
casa isolada no meio do mato. Certo 
dia, um homem que passava lá perto 
aproximou-se. Encontrou-a como 
sempre esteve: sozinha, vulnerável, 
desprotegida. Violou-a. Passados 
nove meses, nasceu Clementina, 
também ela com deficiência. Durante 
alguns anos, mãe e filha viveram 
naquela casa, contando apenas com 
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Diz o povo, na sua sabedoria milenar, 
que cautelas e caldinhos de galinha 
nunca fizeram mal a ninguém.
Se este aforismo popular é aplicável em 
muitas situações do nosso quotidiano 
individual, e da nossa vida colectiva, o 
ambiente é seguramente uma das áreas 
em que vem ganhando cada vez mais 
relevância.
Descuramos a floresta e temos o 
flagelo dos fogos florestais. Abusamos 
da forma como usamos os nossos rios 
e temos todo o cortejo de problemas 
de poluição que os afectam. Abusamos 
da captura de recursos pesqueiros 
e temos de deixar praticamente de 
pescar se queremos salvar alguma 
coisa para uso futuro. Abusamos da 
queima de combustíveis fósseis e 
temos o ar poluído e as alterações do 
clima.
O pior é que o problema não é só o que 
já fizemos. É também, e diria que cada 
vez mais a relutância que continuamos 
a demonstrar, enquanto sociedade, em 
mudar de atitude.
Tomemos as alterações climáticas como 
exemplo. Alguns tentam demonstrar 
que a situação não é tão dramática 
como se quer fazer crer: afinal é “só” 
um pouco menos de chuva e um pouco 
mais de calor. Já aconteceu na história 
do planeta e não foi por isso que a 
vida desapareceu. Como exemplo, 
apontam as recentes vagas de frio e 
chuvas torrenciais, para dizer que se 
exagera quando se fala de aquecimento 
global e seca. Este é um bom exemplo 
daquilo que de mais perigoso se 
passa actualmente em termos sociais, 
precisamente porque atrasa a adopção 

de respostas que já deviam ter sido 
postas em prática há muitos anos.
Outros exemplos concretos. Se 
tivéssemos começado a pensar que, se a 
pluviosidade vai diminuir, então os rios 
vão ter menos água, mandaria o bom 
senso que prevíssemos que o uso que 
fazemos deles como destinatários de 
efluentes mais ou menos tratados teria 
de ser alterado: o que se consegue diluir 
com dez litros de água não se consegue 
diluir da mesma forma com seis ou sete. 
A consequência é, por exemplo, todo 
o recente problema da poluição no rio 
Tejo. Nos últimos anos, para não se 
deixar de ganhar mais alguns milhares 
de euros, corre-se agora o risco de se 
perderem muitos milhões. Fora o que 
vamos pagar todos, porque em última 
análise é sempre o Estado a ter que 
arrumar a casa, e o Estado somos nós 
e os nossos impostos. Para já não falar 
que os rios continuam a ser a nossa 
principal fonte de captação de água 
para abastecimento às populações. Se 
a qualidade piora, mais tem o Estado 
que gastar em tratamentos para a 
tornar potável. E, já que falamos de 
abastecimento urbano, talvez a imagem 
quase surreal, de David contra Golias, 
que foi termos uma barragem, numa 
situação de puro desespero, abastecida 
com camiões cisterna, nos devesse fazer 
pensar no que andamos a fazer estes 
anos todos para que uma situação de 
seca um pouco mais severa levasse a 
esse tipo de necessidade.
Porque a madeira era um negócio 
rentável, plantaram-se infindáveis 
monoculturas de pinheiro e eucalipto. 
São árvores boas para vários negócios, 
mas têm a desvantagem de arder 

facilmente. Como resultado, depois de 
um incêndio, fica o solo desprotegido, 
que é arrastado pelas primeiras 
chuvas. Onde antes podia ter havido 
um ordenamento florestal sensato, 
com florestas mistas e povoamentos 
vegetais equilibrados, que servissem 
as necessidades das indústrias, 
mas preservassem um recurso tão 
fundamental como o solo, ficamos agora 
com montes cobertos de pedra, onde 
o máximo que podemos esperar ver 
crescer são arbustos de pequeno porte. 
Construímos barragens em todos os 
rios principais, que geraram riqueza e 
progresso, mas retiveram os sedimentos 
que os rios costumavam transportar até 
ao mar. Como consequência, a nossa 
costa ficou cada vez com menos areia 
para repor a que o mar, como sempre 
fez, ia arrastando de Norte para Sul. 
Era previsível que isso se iria traduzir 
num recuo da costa e numa perda 
de praias. Em vez de acautelarmos a 

situação, recuando o uso que fazíamos 
da costa, continuamos alegremente a 
construir em cima de praias e dunas. 
Hoje, gastamos todos os anos pequenas 
fortunas a deitar areia nas praias para, 
literalmente, o mar a levar no Inverno 
seguinte. Com toda a propriedade, é 
dinheiro deitado ao mar!
Os sonhos de curto prazo, em que 
achamos que podemos vergar a 
Natureza aos nossos desígnios, acabam 
quase sempre por se transformar em 
pesadelos de longo prazo.
Infelizmente, não faltariam exemplos 
para continuar a desfiar o rol das 
desgraças por muito tempo. Não será 
talvez necessário. 
No entanto, é fundamental termos cada 
vez mais presente este acumular de 
situações. Porque são cada vez mais e 
mais gravosas. Porque os seus efeitos 
muitas vezes se começam a cruzar, 
gerando consequências que são piores 
do que a soma dos efeitos isolados de 
cada uma.
Dizia Churchill que quem não aprende 
com a História está condenado a 
repeti-la. Vamos, pois, tentar focar-nos 
agora nas lições que podemos aprender. 
Naquilo que ainda vamos a tempo de 
fazer. Se não conseguimos evitar que a 
temperatura média suba 2ºC, podemos 
evitar que suba 4ºC ou 5ºC. 
A ecologia é uma ciência com pouco 
mais de um século de existência. Sendo 
possível defini-la de muitos pontos 
de vista, uma das definições que mais 
me agrada, pela sua completude e 
simplicidade, é a de Krebs: a ecologia é o 
estudo da distribuição e abundância dos 
organismos. Parece quase demasiado 

Nuno formigo
director do Mestrado em Ecologia    
e Ambiente da faculdade de ciências 
da Universidade do Porto
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simples e, no entanto, está lá tudo: para 
perceber porque é que os organismos 
estão ou não estão num determinado 
local, temos de compreender toda a 
intrincada teia de relações destes entre 
eles e destes com o meio que os rodeia. 
Ao longo deste mais de um século, a 
ecologia ensinou-nos muitas coisas 
importantes sobre o funcionamento 
da Natureza e os mecanismos que ela 
usa para manter o seu equilíbrio. Se 
tivéssemos tido a humildade de tomar 
simples plantas e animais como nossos 
professores, hoje não teríamos de 
lidar com todo o cortejo de desgraças 
ambientais que nos afligem, e de que 
apenas dei alguns exemplos acima.
O que podemos então fazer? Várias 
coisas.
Já lá vai o tempo em que se defendia 
que a preservação da Natureza era 
incompatível com o desenvolvimento 
económico e social. Era uma espécie de 
guerra sem meio termo: ou nós, ou as 

ecossistemas regenerarem o que lá vamos 
buscar. Nada de novo, portanto. Muito 
antes de haver ecologia, já as civilizações 
humanas haviam percebido os ritmos da 
Natureza, haviam aprendido a respeitá- 
-los e a usá-los em seu proveito. 
Compatibilizar usos com processos 
naturais. Parece utópico. No entanto, as 
Nações Unidas aprovaram, em Setembro 
de 2015, um conjunto de 17 objectivos 
para o desenvolvimento sustentável. 
Abrangem áreas muito diferentes da 
nossa vida social e da nossa relação com 
a Natureza, mas todos eles dependem da 
acção do Homem como guardião dessa 
mesma Natureza.
Desde o início do século até hoje, 
quer as Nações Unidas, quer a União 
Europeia (para citar apenas dois 
exemplos, embora, provavelmente, 
dos mais relevantes) têm feito uma 
aposta crescente em programas 
que promovam um uso sustentável 
dos recursos naturais do planeta: 
“Millenium Ecosystem Assessment 
(UN)”, “The Economics of Ecosystems 
and Biodiversity” (EU)”, etc.. Cada vez 
mais Diretivas Europeias nos obrigam a 
um cuidado maior com os ecossistemas 
e com a preservação dos serviços que 
eles nos prestam. Há uma enorme 
quantidade de erros de ordenamento do 
território que terão, mais cedo ou mais 
tarde, de ser corrigidos ou minimizados, 
mas podemos aprender com os erros e 
não os voltar a cometer.
Tudo isto significa que ainda há alguma 
esperança! Se não podemos remediar 
todo o estrago que já fizemos, podemos 
remediar algum.
A agricultura aplica hoje uma série de 
práticas que, seguramente, contribuirão 
para a diminuição dos impactes muito 
negativos que esta actividade teve no 
passado sobre os recursos naturais 
(solo, água, biodiversidade). Não 
estão resolvidos todos os problemas. 
Alguns novos surgiram, como o 
abandono agrícola de muitas zonas 
de baixa densidade populacional, o 

que criou novos desafios em termos 
de sustentabilidade ambiental. Mas 
está-se a fazer alguma coisa e isso é, 
seguramente, o sinal mais importante a 
ser valorizado.
A indústria está hoje sujeita a regras de 
controle de qualidade, à imposição de 
limites de emissão de efluentes líquidos 
e gasosos ou de tratamento de resíduos 
sólidos, que garantem uma diminuição 
considerável do impacte que os mesmos 
têm no meio ambiente. A União 
Europeia e o Governo Português estão 
a apostar fortemente numa lógica de 
economia circular (em que o desperdício 
de uma empresa é a matéria prima de 
outra, na tentativa de atingir um ponto 
ideal em que não há desperdícios porque 
tudo é utilizado).
A energia produzida a partir de 
fontes renováveis tem vindo a 
aumentar, de forma sustentada. 
Portugal comprometeu-se com metas 
internacionais de diminuição de emissões 
de gases poluentes, provenientes da 
queima de combustíveis fósseis. Não 
podemos recuperar muito do que já 
libertámos, mas podemos mudar as 
fontes de energia, de modo a diminuir 
consideravelmente as emissões futuras.
Está em curso uma pequena revolução 
nos transportes: a mobilidade eléctrica 
é uma realidade que veio para ficar. 
Grandes marcas de automóveis falam 
em abandonar a produção de veículos a 
gasóleo, e mesmo de veículos que usem 
combustíveis fósseis de qualquer tipo. 
Já agora, uma última questão: e cada 
um de nós, individualmente, pode fazer 
alguma coisa? A resposta é simples: 
pode, deve e tem de fazer!
A maior parte das coisas que podemos 
fazer são banais e já todos ouvimos falar 
delas. No entanto, é surpreendente a 
quantidade de cidadãos, perfeitamente 
normais e conscientes deste tipo de 
questões, que, por simples comodismo, 
ou por achar que os políticos é que têm 
de fazer, se recusa a contribuir com a 
sua quota parte!

Não deixar a torneira aberta; não 
regar o jardim ao meio dia (quantos 
municípios deste país precisavam de ser 
chamados à atenção para este facto!); ter 
o cuidado de apagar as luzes quando não 
se está numa divisão da casa; separar 
os resíduos sólidos e colocá-los no 
ecoponto; etc., etc., etc.!
No entanto, também é quase comovente 
ver como uma geração mais nova, 
a quem estes princípios têm sido 
inculcados desde os primeiros anos 
de escolaridade, serve muitas vezes 
de agente de educação ambiental de 
familiares mais velhos, e os leva a uma 
mudança de comportamentos que 
nenhuma acção de educação ambiental 
de adultos conseguiria.
Cada um tem a percepção de que o 
que faz ou deixa de fazer é apenas uma 
gota de água no oceano. Sente que o 
seu contributo é irrelevante. Que não 
vale a pena ter esse trabalho porque, 
afinal, metade dos vizinhos também 
não faz. Nada mais errado! Cada um de 
nós é uma gota no oceano. Mas foram 
precisamente muitas gotas de chuva 
que encheram, e têm mantido cheios, os 
oceanos deste nosso planeta!
Tudo o que atrás referi é apenas uma 
parte da solução. Mas é preciso que não 
reste qualquer dúvida, por mais ínfima 
que seja, de que o que se está a fazer é 
um sinal muito importante de uma lenta 
mudança de atitudes e de uma tomada 
de consciência. Pelo menos há um 
caminho! O caminho ainda é longo, mas 
pelo menos já se começou a caminhar!

plantas, os peixinhos e os passarinhos. 
Parecia que o único destino do Homem 
era o retorno às cavernas, como uma 
espécie de castigo pela sua soberba no 
uso dos recursos naturais do planeta!
Diga-se, em abono da verdade, que essa 
ideia não derivava da aplicação dos 
conhecimentos que a ciência ecológica 
ia produzindo. Era uma deturpação dos 
mesmos, que era usada para justificar 
radicalismos ambientais que foram, sem 
dúvida, mais um dos grandes culpados 
da resistência social à mudança de 
atitudes. Os radicalismos nunca foram 
bons conselheiros, e o que então se 
fazia, mesmo que com supostas boas 
intenções, acabou por gerar ondas de 
choque e resistências de que ainda hoje 
pagamos a fatura.
O que hoje em dia se defende é a 
compatibilização do uso que fazemos 
dos recursos com a capacidade dos 

Se não conseguimos 
evitar que a 
temperatura média 
suba 2ºC, podemos 
evitar que suba  
4ºC ou 5ºC O que hoje em 
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recursos com a 
capacidade dos 

ecossistemas 
regenerarem o que 

lá vamos buscar
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iV domingo
quaresma

CONCRETIZAÇÃO: Neste tempo da Quaresma, queremos percorrer um 
caminho interior para “libertar” os pesos que bloqueiam o nosso caminhar 
(interior). Para traduzir este caminhar, propõe-se que, aos pés da cruz de cor 
roxa (ou revestida com um pano roxo), se coloque a caixa de sapatos, pintada 
de cor roxa, com a expressão “MENTIRA”.

itinerário

Sugestão de cânticos
— Entrada: Alegra-te, ó Jerusalém, F. Santos (BML 32)
— apres. dons: Cantarei eternamente, M. Luís
— Comunhão: Deus enviou ao mundo, M. Luís (NCT 76)
— Final: Ó Cruz vitoriosa, F. Silva (NRMS 29 | IC, p. 232)

Eucologia
— Orações presidenciais: Orações próprias do IV Domingo da Quaresma 
(Missal Romano, pp. 199-200).
— prefácio e Oração Eucarística: Oração Eucarística II das Missas da 
Reconciliação com prefácio próprio (Missal Romano, pp. 1321ss).

Viver na Esperança
Jesus é a Verdade. Verdade que a uns incomoda e a outros liberta. Quem 
segue Cristo, que conhece os corações, só pode optar pela verdade, pela 
transparência, pela clareza de palavra, de pensamentos e de atitudes, 
porque a mentira aprisiona, esconde e complica. A mentira dá trabalho, 
exige perspicácia e torna-nos calculistas. Nesta semana, seremos 
convidados a eliminar pelo menos uma mentira de tempos antigos na nossa 
família. Algo que me afastou de alguém e que, directa ou indirectamente, 
não permitiu mais que a minha relação com essa pessoa fosse sincera. E 
sentiremos o peso da libertação. Sentiremos mais amor por Cristo que é a 
Verdade. 

“QUEM ACREDITA N’ELE NÃO É 
CONDENADO”

LITURGIA da palavra

LEITURA I 2 Cr 36, 14-16.19-23
Leitura do Segundo Livro das Crónicas
Naqueles dias, todos os príncipes dos sacerdotes e o povo multiplicaram as suas 
infidelidades, imitando os costumes abomináveis das nações pagãs, e profanaram o templo 
que o Senhor tinha consagrado para Si em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, desde o 
princípio e sem cessar, enviou-lhes mensageiros, pois queria poupar o povo e a sua própria 
morada. Mas eles escarneciam dos mensageiros de Deus, desprezavam as suas palavras 
e riam-se dos profetas, a tal ponto que deixou de haver remédio, perante a indignação 
do Senhor contra o seu povo. Os caldeus incendiaram o templo de Deus, demoliram as 
muralhas de Jerusalém, lançaram fogo aos seus palácios e destruíram todos os objectos 
preciosos. O rei dos caldeus deportou para Babilónia todos os que tinham escapado ao 
fio da espada; e foram escravos deles e de seus filhos, até que se estabeleceu o reino dos 
persas. Assim se cumpriu o que o Senhor anunciara pela boca de Jeremias: “Enquanto o 
país não descontou os seus sábados, esteve num sábado contínuo, durante todo o tempo da 
sua desolação, até que se completaram setenta anos”. No primeiro ano do reinado de Ciro, 
rei da Pérsia, para se cumprir a palavra do Senhor, pronunciada pela boca de Jeremias, o 
Senhor inspirou Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar, em todo o seu reino, de viva voz 
e por escrito, a seguinte proclamação: “Assim fala Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus do 
Céu, deu-me todos os reinos da terra e Ele próprio me confiou o encargo de Lhe construir 
um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem de entre vós fizer parte do seu povo 
ponha-se a caminho e que Deus esteja com ele”. 

salmo responsorial Salmo 136 (137)
Refrão: Se eu me não lembrar de ti, Jerusalém,
fique presa a minha língua.

LEITURA II Ef 2, 4-10 
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Irmãos: Deus, que é rico em misericórdia, pela grande caridade com que nos amou, a nós, 
que estávamos mortos por causa dos nossos pecados, restituiu-nos à vida com Cristo – é 
pela graça que fostes salvos – e com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez sentar nos Céus. 
Assim quis mostrar aos séculos futuros a abundante riqueza da sua graça e da sua bondade 
para connosco, em Jesus Cristo. De facto, é pela graça que fostes salvos, por meio da fé. A 
salvação não vem de vós: é dom de Deus. Não se deve às obras: ninguém se pode gloriar. 
Na verdade, nós somos obra de Deus, criados em Jesus Cristo, em vista das boas obras que 
Deus de antemão preparou, como caminho que devemos seguir. 

EVANGELHO Jo 3, 14-21 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: “Assim como Moisés elevou a serpente no 
deserto, também o Filho do homem será elevado, para que todo aquele que acredita tenha 
n’Ele a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho Unigénito, para 
que todo o homem que acredita n’Ele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus 
não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo 
por Ele. Quem acredita n’Ele não é condenado, mas quem não acredita já está condenado, 
porque não acreditou no nome do Filho Unigénito de Deus. E a causa da condenação é 
esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eram 
más as suas obras. Todo aquele que pratica más acções odeia a luz e não se aproxima dela, 
para que as suas obras não sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade aproxima-se 
da luz, para que as suas obras sejam manifestas, pois são feitas em Deus”. 

ATITUDE: Libertar
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elementos celebrativos a destacar

DESPERTAR A ESPERANÇA
[Introdução ao espírito celebrativo]

O encontro de Jesus com Nicodemos relembra-nos mais uma vez 
a certeza da Salvação operada por Jesus em benefício de cada um 
de nós. Mesmo que saibamos que distámos cerca de dois mil anos 
deste acontecimento histórico, temos hoje na Palavra de Deus a 
certeza de que a entrega do Seu Filho Unigénito foi também por 
nós, que aqui nos reunimos para O celebrar.

ENRAIZAR A ESPERANÇA
[Dinâmica própria do Tempo Litúrgico]

1. Preparação Penitencial
[Admonição] Constatamos que existe uma progressiva corrente que 
impõe a relativização da palavra e, consequentemente, da verdade. 
Usam-se as palavras de forma engenhosa, pois garante-se, desta 
forma, chegar ao objectivo pretendido. A Quaresma é o tempo do 
silêncio, da purificação dos sentidos. Nela somos convidados a viver 
a verdade de Deus e a acreditar na Palavra eterna, que não está 
sujeita aos condicionalismos das modas, tão frágeis e efémeras. 
Contudo, seguir a Cristo, que revela a verdade do Pai, implica que 
a nossa vida seja reflexo da verdade que nos habita. Isso exige 
abandonar toda a espécie de mentira, sobre nós e sobre os outros, 
para que vivamos, em cada dia, na claridade da luz de Deus.
Após a admonição, colocar uma caixa de sapatos, de cor roxa, junto 
da cruz, com a respectiva palavra que identifica o peso/pecado, 
enquanto se entoa um cântico apropriado. Guardam-se alguns 
momentos de silêncio. De seguida, o sacerdote diz: “Em verdade, 
confessemo-nos pecadores” – Confesso...”. Depois continua:
V/ Senhor, tende piedade de nós.
R/ Senhor, tende piedade de nós.
V/ Cristo, tende piedade de nós.
R/ Cristo, tende piedade de nós.
V/ Senhor, tende piedade de nós.
R/ Senhor, tende piedade de nós.

2. Proclamação da Palavra
[Primeira Leitura] Esta leitura narra a história de como os pagãos 
invadiram a Terra Santa, destruíram o templo e levaram cativo o 
povo para a Babilónia. O leitor tenha presente que está a proclamar 
uma página triste para o Povo de Deus. Tenha em atenção alguns 
nomes menos vulgares: caldeus, Ciro, Pérsia.
[Segunda Leitura] Trata-se de um texto que aparece em contraponto 
com a primeira leitura. Este fala-nos do dom da Salvação que Deus 
nos oferece. Seja lido com alegria; e sugerimos que se sublinhe, 
através de uma leitura mais lenta, a seguinte frase: “A salvação não 
vem de vós: é dom de Deus”.

3. Momento Pós-Comunhão
Rezar o poema “A Luz”, sugerido na caminhada “Passos de 
Esperança”.

PARTILHAR A ESPERANÇA
[Indicações para a reflexão partilhada na homilia] 

. A fidelidade de Deus à sua Aliança é eterna. Mas o mesmo não se 
pode dizer do seu povo para com Ele. Esta leitura pretende espelhar 
não o abandono de Deus ao seu povo, que nunca aconteceu, mas o 
esquecimento do povo perante o seu Deus.
. O diálogo de Jesus com Nicodemos é uma das grandes catequeses 
que São João nos oferece aquando da leitura do seu Evangelho, 
que aparece já introduzida e explicada na linguagem de São Paulo, 
quando se dirige aos Efésios. Sublinhe-se a Salvação oferecida 
incondicionalmente por Deus, na entrega do Seu próprio Filho, para 
todos os que pela fé se manifestam seus filhos. Não se trata de 
justiça, mas de misericórdia incondicional. 

LEITURA I 2 Cr 36, 14-16.19-23
Leitura do Segundo Livro das Crónicas
Naqueles dias, todos os príncipes dos sacerdotes e o povo multiplicaram as suas 
infidelidades, imitando os costumes abomináveis das nações pagãs, e profanaram o templo 
que o Senhor tinha consagrado para Si em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, desde o 
princípio e sem cessar, enviou-lhes mensageiros, pois queria poupar o povo e a sua própria 
morada. Mas eles escarneciam dos mensageiros de Deus, desprezavam as suas palavras 
e riam-se dos profetas, a tal ponto que deixou de haver remédio, perante a indignação 
do Senhor contra o seu povo. Os caldeus incendiaram o templo de Deus, demoliram as 
muralhas de Jerusalém, lançaram fogo aos seus palácios e destruíram todos os objectos 
preciosos. O rei dos caldeus deportou para Babilónia todos os que tinham escapado ao 
fio da espada; e foram escravos deles e de seus filhos, até que se estabeleceu o reino dos 
persas. Assim se cumpriu o que o Senhor anunciara pela boca de Jeremias: “Enquanto o 
país não descontou os seus sábados, esteve num sábado contínuo, durante todo o tempo da 
sua desolação, até que se completaram setenta anos”. No primeiro ano do reinado de Ciro, 
rei da Pérsia, para se cumprir a palavra do Senhor, pronunciada pela boca de Jeremias, o 
Senhor inspirou Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar, em todo o seu reino, de viva voz 
e por escrito, a seguinte proclamação: “Assim fala Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus do 
Céu, deu-me todos os reinos da terra e Ele próprio me confiou o encargo de Lhe construir 
um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem de entre vós fizer parte do seu povo 
ponha-se a caminho e que Deus esteja com ele”. 

salmo responsorial Salmo 136 (137)
Refrão: Se eu me não lembrar de ti, Jerusalém,
fique presa a minha língua.

LEITURA II Ef 2, 4-10 
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Irmãos: Deus, que é rico em misericórdia, pela grande caridade com que nos amou, a nós, 
que estávamos mortos por causa dos nossos pecados, restituiu-nos à vida com Cristo – é 
pela graça que fostes salvos – e com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez sentar nos Céus. 
Assim quis mostrar aos séculos futuros a abundante riqueza da sua graça e da sua bondade 
para connosco, em Jesus Cristo. De facto, é pela graça que fostes salvos, por meio da fé. A 
salvação não vem de vós: é dom de Deus. Não se deve às obras: ninguém se pode gloriar. 
Na verdade, nós somos obra de Deus, criados em Jesus Cristo, em vista das boas obras que 
Deus de antemão preparou, como caminho que devemos seguir. 

EVANGELHO Jo 3, 14-21 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: “Assim como Moisés elevou a serpente no 
deserto, também o Filho do homem será elevado, para que todo aquele que acredita tenha 
n’Ele a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho Unigénito, para 
que todo o homem que acredita n’Ele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus 
não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo 
por Ele. Quem acredita n’Ele não é condenado, mas quem não acredita já está condenado, 
porque não acreditou no nome do Filho Unigénito de Deus. E a causa da condenação é 
esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eram 
más as suas obras. Todo aquele que pratica más acções odeia a luz e não se aproxima dela, 
para que as suas obras não sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade aproxima-se 
da luz, para que as suas obras sejam manifestas, pois são feitas em Deus”. 

Alegra-te, Jerusalém; rejubilai, todos os seus amigos. 
Exultai de alegria, todos vós que participastes no seu luto 
e podereis beber e saciar-vos na abundância das suas consolações. 
cf. Isaías 66, 10-11

A história não é caótica, é orientada pela iniciativa divina, não caminha para o 
abismo, mas para a plenitude da salvação oferecida pelo Pai através do Filho, 
Jesus Cristo. Eis a mensagem central do Quarto Domingo da Quaresma  
(Ano B)! A salvação é dom, acção gratuita de Deus rico em misericórdia que 
sempre se dispõe a consolar os seus filhos. Contudo, o dom divino é relação, 
envolve-nos activamente, numa resposta livre e responsável. É nossa tarefa fazer 
a escolha entre o “luto” ou negação e o júbilo e alegria ou comunhão com Deus.

“Quem acredita n’Ele não é condenado”
No capítulo terceiro do Evangelho segundo João, Nicodemos, dirigente judaico, 
apresenta-se a Jesus Cristo para conhecer melhor a sua mensagem. 
O tema do capítulo é o amor de Deus que culmina com a comunicação da vida 
eterna. Neste processo, há os que acolhem e os que recusam a luz do amor, isto 
é, a fé em Jesus Cristo. Nessa escolha joga-se a nossa existência, perspectiva-se a 
meta: “Quem acredita n’Ele não é condenado”.
Deus ama o mundo, sempre, até ao fim. E dá-nos provas do seu amor. A maior 
é a oferta do seu Filho. Mesmo que a nossa vida se afaste, ainda que tudo nos 
pareça longe desse amor, Deus ama cada pessoa, ama o mundo.
A cruz é o sinal máximo do amor, lá onde as trevas e o ódio pareciam sair 
vencedores. Todavia, é no meio dessa escuridão que se manifesta mais 
claramente o amor luminoso de Deus. Apesar de todas as tentativas em apagar 
essa luz do amor divino, ela jamais se apaga, permanecerá até ao fim.
Da nossa parte, precisa de uma resposta. “Acreditar em Jesus Cristo é, pois, 
a condição básica para podermos ser salvos. Mas essa fé supõe e exige uma 
mudança de vida: é preciso «nascer de novo ou nascer do alto», pela acção do 
Espírito Santo que santifica todo aquele que lhe saiba abrir o coração. É pois 
fundamental que não nos fechemos à luz de Deus que quer que todos os homens 
sejam salvos” (D. Manuel Madureira Dias).
Acreditar em Jesus Cristo é acender pequenas ou grandes luzes no meio da 
escuridão e das trevas. Pequenas e grandes luzes são os nossos gestos de amor, 
desde o mais simples ao mais extraordinário: um copo de água, um sorriso, uma 
mão estendida, uma vida doada por inteiro ao serviço dos outros. Essa é a nossa 
resposta!

Mentira
A luz do amor vence todas as barreiras obscuras, ilumina com a verdade. Às 
vezes, preferimos ficar afastados da luz, não queremos que seja denunciado o 
nosso comportamento carregado de mentira. A Quaresma é tempo propício para 
me deixar purificar e iluminar pela verdade divina. Acreditar em Jesus Cristo, 
aderir ao seu estilo de vida, exige libertar-me do peso ou pecado da mentira, 
para me deixar iluminar em pleno pelo amor de Deus dado em Jesus Cristo.

Reflexão preparada por Laboratório da Fé  |  in www.laboratoriodafe.net

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

REFLEXÃO
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Fale connosco no

Leitor de Código

02.03.2018 a 04.03.2018
ENCONTRO ESPIRITUAL  
PARA UNIVERSITÁRIOS
Casa João Paulo II (São Bento  
da Porta Aberta)

10% *
Desconto

     Livraria Diário do Minho

€

PVP"Corrosão – Combater a corrupção na Igreja e na 
sociedade" debate o tema da corrupção, fenómeno 
"muito difundido" nos países ricos do Ocidente e que 
assume "dimensões devastadoras" nas zonas mais 
pobres do planeta. O livro consiste numa conversa 
entre Vittorio V. Albertini, e o Cardeal Turkson, que 
"enfrenta o problema da corrupção, enquadrando-o 
na óptica da Igreja, muito mais vasta e Universal do 
que a limitada aos crimes políticos e económicos". 
"A Corrupção insinua-se por toda a parte, e ninguém 
está imune à mesma, nem sequer a Igreja", pode ler- 
-se na sinopse.

* Na entrega deste cupão. Campanha válida de 01 a 08 de Março de 2018.

Peter Turkson
Vittorio Alberti

Corrosão

1550

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

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

02.03.2018
CICLO DE CONFERÊNCIAS  
"NOVA ÁGORA": "OLHARES 
SOBRE A ECOLOGIA"
21h00 / Espaço VitaA partir de amanhã, dia 2 de Março, 

e até dia 3 de Abril, o Tesouro-Museu 
da Sé de Braga acolhe a exposição 
“ECCE AGNUS DEI”, composta por 
um conjunto de peças de artesanato 
de Barcelos, criadas pelos artesãos 
Júlia Ramalho e António Ramalho. A 
inauguração está marcada para as 18h 
de amanhã.
Júlia e António Ramalho produzem 
peças modeladas em barro branco, 
com um acabamento vidrado castanho, 
tendo o religioso e o profano como 
temas recorrentes nas suas obras.

Os artesãos partilham um saber que 
lhes foi transmitido por Rosa Ramalho, 
referência da olaria nacional.
Organizada pelo Tesouro-Museu da 
Sé de Braga, a exposição insere-se no 
programa das Solenidades da Quaresma 
e Semana Santa.
Poderá visitar a “ECCE AGNUS DEI” 
de Segunda-feira a Sábado, no período 
da manhã, entre as 9h30 e as 13h, e 
no período da tarde, entre as 14h30 e 
as 18h30. O acesso à exposição é feito 
a partir da Loja do Tesouro-Museu, 
situada na Rua D. Diogo de Sousa.

Artesanato de Barcelos em Exposição  
no Tesouro-Museu da Sé de braga

04.03.2018
FESTIVAL DA CANÇÃO 2018: 
GRANDE FINAL
21h00 / Pavilhão Multiusos  
de Guimarães

A Comissão do Laicado e Família 
encontra-se a actualizar a base 
de dados com os contactos dos 
movimentos da Arquidiocese de 
Braga, para transmissão de futuras 

informações. Pede-se, assim, a todos 
aqueles que pertençam a algum 
movimento da Arquidiocese que 
preencham o formulário disponível 
em “www.diocese-braga.pt”.

comissão do laicado e família quer actualizar 
contactos de movimentos da arquidiocese


