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O padre Andrii Shestak, direc-
tor da Escola de Jornalismo 
e Comunicações da Univer-
sidade Católica Ucraniana, 

disse que os moradores se sentem 
como David a lutar contra Golias.

“E nós somos David. Estamos a 
testemunhar muitos milagres to-
dos os dias. Já se passaram seis dias 
desde a invasão. E ainda estamos de 
pé. Kiev ainda está de pé. Kiev ain-
da é a capital de uma Ucrânia livre”, 
acrescentou.

A Universidade Católica Ucrania-
na está localizada na cidade ociden-
tal de Lviv e actualmente abriga cer-
ca de 150 estudantes que se tornaram 
refugiados, muitos dos quais têm as 
suas famílias a morar com eles.

Entre os que vivem com Shestak 
estão a sua esposa e o seu filho. Co-
mo é o caso de várias igrejas de rito 
oriental em comunhão com Roma, 
os padres greco-católicos ucranianos 
podem casar-se.

É a única universidade católica na 
antiga União Soviética: gostam de di-
zer que é a única universidade cató-
lica “entre a Polónia e o Japão”. Em-
bora oficialmente estabelecida em 
2002, é a herdeira da Academia Teo-
lógica de Lviv, criada em 1928, supri-
mida pela União Soviética em 1939 e 
restabelecida em 1994.

A universidade faz parte do re-
nascimento da Igreja Greco-Católi-
ca após a queda da União Soviética, 
quando era a maior entidade religio-
sa ilegal do mundo. A maior das 22 
igrejas orientais em comunhão com 

INTERNACIONAL

Universidade Católica 
no oeste da Ucrânia abriga agora 
refugiados de guerra

Roma tem mais de 3 milhões de fiéis 
na Ucrânia e cerca de 5,5 milhões em 
todo o mundo.

De bom humor apesar da situa-
ção, Shestak disse: “Tenho que estar 
de bom humor: é minha responsabi-
lidade tentar transmitir esperança às 
pessoas”. 

Isto aplica-se não apenas quan-
do fala com os alunos, mas também 
quando faz as suas homilias durante 
uma missa transmitida via Facebook.

Dos que estão actualmente a re-
fugiar-se na universidade, “todos es-
tão a tentar fazer pelo menos algu-
ma coisa”, disse. Além da oração ma-
tinal diária – “uma grande ajuda” – 
os estudantes têm recolhido roupas 
e alimentos que são enviados regu-
larmente para a capital Kiev, actual-
mente sitiada pelas tropas russas.

“Estou a ouvir o nome do Senhor 
com muita frequência, mais do que 
nunca, mesmo nos média”, afirmou. 
“A Ucrânia é, em muitos aspectos, 
uma sociedade muito secularizada, 
cada vez mais nos últimos anos, com 
fé decrescente. Mas nos últimos cin-
co dias [desde a invasão russa], isso 
mudou drasticamente”, observou.

Segundo o padre – que tem alu-
nas casadas com soldados ucrania-
nos – “quem está a lutar sabe pelo 
que está a lutar”. 

“Isto é uma questão de sobrevi-
vência. Mas devo dizer que esta si-
tuação, algo incrivelmente mau, está 
a permitir-nos testemunhar muitos, 
muitos milagres diários”, explica.

opinião

Azul e amarelo,
as cores da coragem

Carla Rodrigues
advogada

Há oito dias, Kiev acordou com o som aterrorizador das si-
renes que davam conta da ofensiva militar na Ucrânia. O 
ataque aéreo, terrestre e marítimo estava em curso, trans-
mitido por todos os canais de televisão: a Rússia tinha inva-

dido o território ucraniano. Acordamos em choque, incrédulos, re-
voltados, com o coração apertado perante o cenário de guerra vivido 
já ali, de forma inacreditável, em pleno século XXI, contra um país 
independente e soberano. Os noticiários passaram a relatar de for-
ma exaustiva os ataques, as cidades em risco, o grau de destruição, 
as mortes, a fuga das famílias, os pais que se despendem dos filhos, a 
forma como os ucranianos se defendem do invasor. É todo um cli-
ma de medo e terror, vivido no território ucraniano, a que ninguém 
fica indiferente.

Uma guerra nunca traz nada de bom. Uma guerra traz morte, 
fome, pobreza, miséria. Uma guerra traz destruição, órfãos, doen-
ças. Uma guerra traz dor, separação, impotência. Uma guerra traz 
caos humano, social, económico, financeiro e militar. São poucas 
as lições positivas que se tiram de uma guerra, e mesmo quando as 
há, se recorrermos ao jogo do deve e haver a guerra sai largamente 
a perder: são vidas que se apagam, são mães que perdem os filhos, 
são pais que perdem tudo, são filhos que ficam órfãos, são terras 
que ficam secas. São pessoas que vagueiam no mar da solidão, da 
tristeza, da miséria e da amputação.

Os ucranianos, de forma especial e mais visível o Presidente Vo-
lodymyr Zelensky, no meio da destruição têm dado nova voz e rosto 
à coragem, bravura e união, que nos tem contagiado, numa onda de 
azul e amarelo. Defendem os seus e o que é seu, recusando render-se, 
não obstante a força em número e em armamento das tropas russas. 
Pedem ajuda. Pedem bens. Pedem armas e munições. Entre bombas, 
gritos e disparos sentimos o grito de um povo, que no meio da dor e 
da destruição não perde o foco na luta pela sobrevivência dos seus va-
lores perante um invasor sem escrúpulos, sem verdade, sem palavra e 
sem honra. Desde tropas a civis, homens e mulheres, jovens e idosos, 
todos estão na linha da frente a defender a sua terra, a vida dos seus 
filhos, a humanidade das suas mães, a liberdade e igualdade de todos.  

A Ucrânia não está sozinha. Por toda a Europa organizam-se ac-
ções de solidariedade, vigílias em nome da defesa dos direitos hu-
manos, exigindo o cumprimento do direito internacional huma-
nitário, replicadas em várias cidades e que contam com a presen-
ça de milhares de pessoas. Multiplicam-se, também, as iniciativas 
que convidam a rezar pela Paz, porque usando as palavras do Pa-
pa Francisco, “Não deixemos de rezar, pelo contrário, supliquemos 
ainda mais intensamente a Deus”. 

Não se pode falar em coragem sem falar dos jornalistas, que têm 
revelado uma coragem incrível, com um toque de loucura, perma-
necendo heroicamente no meio da guerra, entre disparos, bombas, 
sirenes e bombardeamentos. Deixaram as suas casas, as suas famí-
lias, para que o mundo possa conhecer a vida no meio da guerra. 
Para que o mundo possa conhecer as histórias de um povo para 
além do barulho das sirenes. Para que o mundo possa saber o que 
está a acontecer. Colocam as suas vidas em risco em nome da ver-
dade. A todos, o nosso enorme obrigado! 

A paz no mundo pode ser uma utopia, mas eu sempre gostei de 
perseguir utopias.

Leia a notícia completa em www.arquidiocese-braga.pt/
revistaimprensainternacional/noticia/32342/
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Papa francisco

27 DE FEVEREIRO 2022 · Devemos 
nos questionar que gênero de pa-
lavras usamos. Palavras que ex-
pressam atenção, respeito, com-
preensão, proximidade, compaixão 
ou que poluem o mundo espalhan-
do veneno: criticando, lamentando-
-nos, alimentando a agressividade 
generalizada?

2 DE MARÇO 2022 · A aliança entre 
as duas gerações extremas da vida 
- crianças e idosos - também aju-
da as outras duas - jovens e adultos 
- a criar laços entre si para tornar 
a existência de todos mais rica em 
humanidade.

Invasão da ucrânia

Papa agradece pelo 
acolhimento de refugiados 
na Polónia 
O Papa agradeceu ontem no Vaticano o acolhi-
mento de refugiados na Polónia e evocou ain-
da as vítimas dos bombardeamentos russos na 
Ucrânia.
Na audiência pública semanal, Francisco dirigiu-
-se aos peregrinos polacos afirmou que foram 
“os primeiros a apoiar a Ucrânia, abrindo as vos-
sas fronteiras, os vossos corações e as portas 
das vossas casas aos ucranianos que fogem da 
guerra”.
“Estais a oferecer generosamente tudo o neces-
sário, para que possam viver dignamente, apesar 
da dramaticidade do momento. Estou-vos pro-
fundamente grato”, acrescentou Francisco.
O Papa deixou uma palavra especial ao tradutor 
para língua polaca, um frade franciscano de na-
cionalidade ucraniana, sublinhando que os seus 
pais estavam “em refúgios subterrâneos para se 
defenderem das bombas, num lugar próximo de 
Kiev”.
Mais de 830 mil pessoas fugiram da Ucrânia en-
tre o início dos ataques da Rússia, há uma sema-
na, e ontem.
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Compasso Pascal está de volta

A Conferência Episco-
pal Portuguesa (CEP) anun-
ciou na segunda-feira a per-
missão do regresso da visi-
ta pascal entre a revisão de 
várias orientações para o 
culto e actividades pasto-
rais face à situação actual da 
pandemia.

Os bispos portugueses 
determinam que a visita 
pascal pode ser retomada, 
mas sem o beijar da cruz, 
algo que se estende ao ri-
to de adoração da cruz na 
Sexta-feira Santa, em que 
o beijo deve ser substítuido 
pela genuflexão ou inclina-
ção. Pediram também “es-
pecial cuidado” com o uso 
de máscara e higienização 
nos rituais de cinzas, es-
ta Quarta-feira de Cinzas, e 
do lava-pés, na Quinta-feira 
Santa.

O uso de máscara per-
manece “para todos”, ex-
cepção feita ao presidente e 
agentes pastorais, “que usa-
rão da palavra nas leituras e 
afins, desde que seja garan-

tida a devida distância dos 
fiéis”, e recomenda-se “um 
distanciamento responsável 
entre as pessoas”, tirando 
quando as pessoas perten-
cem ao mesmo agregado.

A CEP determina tam-
bém que a Comunhão de-
ve continuar a ser minis-
trada apenas na mão dos 
fiéis e anunciam o regresso 
da saudação da paz, de for-
ma facultativa, através de 
“um sinal sem contacto fí-
sico”, como uma vénia ou 
inclinação.

As actividades pastorais 
nos espaços eclesiais, como 
a catequese e outras acções 
formativas, assim como pe-
regrinações, procissões, 
festas, romarias, concen-
trações religiosas, acampa-
mentos e outras actividades 
semelhantes, seguem “as re-
gras previstas pelas autori-
dades competentes para si-
tuações educativas, sociais e 
culturais semelhantes”.

É ainda recomendada a 
manutenção de distância 

e uso de máscara durante 
o Sacramento de Penitên-
cia, que os ministros usem 
máscara na Comunhão sa-
cramental, que a recolha 
da colecta pode ser feita no 
momento do Ofertório, que 
as pias de água benta de-
vem continuar vazias, que 
se deve proceder aos cuida-
dos de higiene e seguran-
ça na visita e comunhão aos 
doentes, e foi ainda deter-
minado que nos restantes 
sacramentos, sacramentais 
e exéquias cristãs se devem 
seguir “as prescrições dos 
livros litúrgicos”.

As novas orientações 
substituem as que foram 
emitidas entre 8 de Maio 
de 2020 e 11 de Janeiro de 
2022. Desde o início da 
pandemia em Portugal que 
a realização do Compas-
so Pascal estava suspensa. 
Inicialmente também a di-
mensão pública do culto re-
ligioso esteve proibida, essa 
por via dos decretos de es-
tado de emergência.
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Queridos irmãos e irmãs!

A Quaresma é um tempo favorável de 
renovação pessoal e comunitária que 
nos conduz à Páscoa de Jesus Cristo 
morto e ressuscitado. Aproveitemos 
o caminho quaresmal de 2022 
para reflectir sobre a exortação de 
São Paulo aos Gálatas: “Não nos 
cansemos de fazer o bem; porque, a seu 
tempo colheremos, se não tivermos 
esmorecido. Portanto, enquanto temos 
tempo (kairós), pratiquemos o bem para 
com todos” (Gal 6, 9-10a).

1. Sementeira e colheita

Neste trecho, o Apóstolo evoca a 
sementeira e a colheita, uma imagem 
que Jesus muito prezava (cf. Mt 13). São 
Paulo fala-nos dum kairós: um tempo 
propício para semear o bem tendo em 
vista uma colheita. Qual poderá ser para 
nós este tempo favorável? Certamente 
é a Quaresma, mas é-o também a nossa 
inteira existência terrena, de que a 
Quaresma constitui de certa forma uma 
imagem. Muitas vezes, na nossa vida, 
prevalecem a ganância e a soberba, o 
anseio de possuir, acumular e consumir, 
como se vê no homem insensato da 
parábola evangélica, que considerava 
assegurada e feliz a sua vida pela 
grande colheita acumulada nos seus 
celeiros (cf. Lc 12, 16-21). A Quaresma 

convida-nos à conversão, a mudar 
mentalidade, de tal modo que a vida 
encontre a sua verdade e beleza menos 
no possuir do que no doar, menos no 
acumular do que no semear o bem e 
partilhá-lo.

O primeiro agricultor é o próprio 
Deus, que generosamente “continua 
a espalhar sementes de bem na 
humanidade” (Enc. Fratelli tutti, 54). 
Durante a Quaresma, somos chamados 
a responder ao dom de Deus, acolhendo 
a sua Palavra “viva e eficaz” (Heb 4, 12). 
A escuta assídua da Palavra de Deus faz 
maturar uma pronta docilidade à sua 
ação (cf. Tg 1, 19.21), que torna fecunda 
a nossa vida. E se isto já é motivo para 
nos alegrarmos, maior motivo ainda 
nos vem da chamada para sermos 
“cooperadores de Deus” (1 Cor 3, 9), 
aproveitando o tempo presente (cf. Ef 
5, 16) para semearmos, também nós, 
praticando o bem. Esta chamada para 
semear o bem deve ser vista, não como 
um peso, mas como uma graça pela 
qual o Criador nos quer ativamente 
unidos à sua fecunda magnanimidade.

E a colheita? Porventura não se faz 
toda a sementeira a pensar na colheita? 
Certamente; o laço estreito entre a 
sementeira e a colheita é reafirmado 
pelo próprio São Paulo, quando escreve: 
“Quem pouco semeia, também pouco 

há de colher; mas quem semeia com 
generosidade, com generosidade 
também colherá” (2 Cor 9, 6). Mas de 
que colheita se trata? Um primeiro 
fruto do bem semeado, temo-lo em nós 
mesmos e nas nossas relações diárias, 
incluindo os gestos mais insignificantes 
de bondade. Em Deus, nenhum ato 
de amor, por mais pequeno que seja, 
e nenhuma das nossas “generosas 
fadigas” se perde (cf. Exort. Evangelii 
gaudium, 279). Tal como a árvore 
se reconhece pelos frutos (cf. Mt 7, 
16.20), assim também a vida repleta de 
obras boas é luminosa (cf. Mt 5, 14-16) 
e difunde pelo mundo o perfume de 
Cristo (cf. 2 Cor 2, 15). Servir a Deus, 
livres do pecado, faz maturar frutos de 
santificação para a salvação de todos 
(cf. Rm 6, 22).

Na realidade, só nos é concedido ver 
uma pequena parte do fruto daquilo 
que semeamos, pois, segundo o dito 
evangélico, “um é o que semeia e outro 
o que ceifa” (Jo 4, 37). É precisamente 
semeando para o bem do próximo que 
participamos na magnanimidade de 
Deus: constitui “grande nobreza ser 
capaz de desencadear processos cujos 
frutos serão colhidos por outros, com 
a esperança colocada na força secreta 
do bem que se semeia” (Enc. Fratelli 
tutti, 196). Semear o bem para os outros 
liberta-nos das lógicas mesquinhas 

"NÃO NOS CANSEMOS DE 
FAZER O BEM; PORQUE, 
A SEU TEMPO COLHEREMOS, 
SE NÃO TIVERMOS 
ESMORECIDO. PORTANTO, 
ENQUANTO TEMOS TEMPO, 
PRATIQUEMOS O BEM 
PARA COM TODOS"
Mensagem do Papa Francisco para a Quaresma

do lucro pessoal e confere à nossa 
actividade a respiração ampla da 
gratuidade, inserindo-nos no horizonte 
maravilhoso dos desígnios benfazejos 
de Deus.

A Palavra de Deus alarga e eleva 
ainda mais a nossa perspectiva, 
anunciando-nos que a colheita mais 
autêntica é a escatológica, a do último 
dia, do dia sem ocaso. O fruto perfeito 
da nossa vida e das nossas acções é 
o “fruto em ordem à vida eterna” (Jo 
4, 36), que será o nosso “tesouro no 
céu” (Lc 18, 22; cf. 12, 33). O próprio 
Jesus, para exprimir o mistério da sua 
morte e ressurreição, usa a imagem da 
semente que morre na terra e frutifica 
(cf. Jo 12, 24); e São Paulo retoma-a 
para falar da ressurreição do nosso 
corpo: “semeado corrutível, o corpo 
é ressuscitado incorrutível; semeado 
na desonra, é ressuscitado na glória; 
semeado na fraqueza, é ressuscitado 
cheio de força; semeado corpo terreno, 
é ressuscitado corpo espiritual” (1 Cor 
15, 42-44). Esta esperança é a grande 
luz que Cristo ressuscitado traz ao 
mundo: “Se nós temos esperança 
em Cristo apenas para esta vida, 
somos os mais miseráveis de todos os 
homens. Mas não! Cristo ressuscitou 
dos mortos, como primícias dos que 
morreram” (1 Cor 15, 19-20), para que 
quantos estiverem intimamente unidos 
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a Ele no amor, “por uma morte idêntica 
à Sua” (Rm 6, 5), também estejam 
unidos à sua ressurreição para a vida 
eterna (cf. Jo 5, 29): “então os justos 
resplandecerão como o sol, no reino do 
seu Pai” (Mt 13, 43).

2. “Não nos cansemos de fazer o 
bem”

A ressurreição de Cristo anima as 
esperanças terrenas com a “grande 
esperança” da vida eterna e introduz, 
já no tempo presente, o germe da 
salvação (cf. Bento XVI, Spe salvi, 3; 7). 
Perante a amarga desilusão por tantos 
sonhos desfeitos, a inquietação com 
os desafios a enfrentar, o desconsolo 
pela pobreza de meios à disposição, 
a tentação é fechar-se num egoísmo 
individualista e, à vista dos sofrimentos 
alheios, refugiar-se na indiferença. 
Com efeito, mesmo os recursos 
melhores conhecem limitações: “Até os 
adolescentes se cansam, se fatigam, 
e os jovens tropeçam e vacilam” (Is 
40, 30). Deus, porém, “dá forças ao 
cansado e enche de vigor o fraco. 
(…) Aqueles que confiam no Senhor, 
renovam as suas forças. Têm asas 
como a águia, correm sem se cansar, 
marcham sem desfalecer” (Is 40, 
29.31). A Quaresma chama-nos a repor 
a nossa fé e esperança no Senhor (cf. 1 
Ped 1, 21), pois só com o olhar fixo em 
Jesus Cristo ressuscitado (cf. Heb 12, 2) 
é que podemos acolher a exortação do 
Apóstolo: “Não nos cansemos de fazer 
o bem” (Gal 6, 9).

Não nos cansemos de rezar. Jesus 
ensinou que é necessário “orar sempre, 
sem desfalecer” (Lc 18, 1). Precisamos 
de rezar, porque necessitamos de Deus. 

A ilusão de nos bastar a nós mesmos é 
perigosa. Se a pandemia nos fez sentir 
de perto a nossa fragilidade pessoal 
e social, permita-nos esta Quaresma 
experimentar o conforto da fé em Deus, 
sem a qual não poderemos subsistir 
(cf. Is 7, 9). No meio das tempestades 
da história, encontramo-nos todos 
no mesmo barco, pelo que ninguém 
se salva sozinho; mas sobretudo 
ninguém se salva sem Deus, porque só 
o mistério pascal de Jesus Cristo nos 
dá a vitória sobre as vagas tenebrosas 
da morte. A fé não nos preserva das 
tribulações da vida, mas permite 
atravessá-las unidos a Deus em Cristo, 
com a grande esperança que não 
desilude e cujo penhor é o amor que 
Deus derramou nos nossos corações 
por meio do Espírito Santo (cf. Rm 5, 
1-5).

Não nos cansemos de extirpar o mal da 
nossa vida. Possa o jejum corporal, a 
que nos chama a Quaresma, fortalecer 
o nosso espírito para o combate 
contra o pecado. Não nos cansemos 
de pedir perdão no sacramento da 
Penitência e Reconciliação, sabendo 
que Deus nunca Se cansa de perdoar. 
Não nos cansemos de combater a 
concupiscência, fragilidade esta que 
inclina para o egoísmo e todo o mal, 
encontrando no decurso dos séculos 
vias diferentes para fazer precipitar o 
homem no pecado (cf. Enc. Fratelli tutti, 
166). Uma destas vias é a dependência 
dos meios de comunicação digitais, 
que empobrece as relações humanas. 
A Quaresma é tempo propício para 
contrastar estas ciladas, cultivando ao 
contrário uma comunicação humana 
mais integral (cf. ibid., 43), feita de 
“encontros reais” (ibid., 50), face a face.

Não nos cansemos de fazer o bem, 
através duma operosa caridade 
para com o próximo. Durante esta 
Quaresma, exercitemo-nos na prática 
da esmola, dando com alegria (cf. 2 
Cor 9, 7). Deus, “que dá a semente 
ao semeador e o pão em alimento” 
(2 Cor 9, 10), provê a cada um de 
nós os recursos necessários para 
nos nutrirmos e ainda para sermos 
generosos na prática do bem para 
com os outros. Se é verdade que 
toda a nossa vida é tempo para 
semear o bem, aproveitemos de 
modo particular esta Quaresma 
para cuidar de quem está próximo 
de nós, para nos aproximarmos dos 
irmãos e irmãs que se encontram 
feridos na margem da estrada da 
vida (cf. Lc 10, 25-37). A Quaresma 
é tempo propício para procurar, e 
não evitar, quem passa necessidade; 
para chamar, e não ignorar, quem 
deseja atenção e uma boa palavra; 
para visitar, e não abandonar, quem 
sofre a solidão. Acolhamos o apelo 
a praticar o bem para com todos, 
reservando tempo para amar os mais 
pequenos e indefesos, os abandonados 
e desprezados, os discriminados e 
marginalizados (cf. Enc. Fratelli tutti, 
193).

3. “A seu tempo colheremos, se não 
tivermos esmorecido”

Cada ano, a Quaresma vem recordar-
nos que “o bem, como aliás o amor, 
a justiça e a solidariedade não se 
alcançam duma vez para sempre; hão 
de ser conquistados cada dia” (ibid., 
11). Por conseguinte peçamos a Deus 
a constância paciente do agricultor (cf. 
Tg 5, 7), para não desistir na prática 

do bem, um passo de cada vez. Quem 
cai, estenda a mão ao Pai que nos 
levanta sempre. Quem se extraviou, 
enganado pelas seduções do maligno, 
não demore a voltar para Deus, que “é 
generoso em perdoar” (Is 55, 7). Neste 
tempo de conversão, buscando apoio 
na graça divina e na comunhão da 
Igreja, não nos cansemos de semear 
o bem. O jejum prepara o terreno, a 
oração rega, a caridade fecunda-o. 
Na fé, temos a certeza de que “a seu 
tempo colheremos, se não tivermos 
esmorecido”, e obteremos, com o dom 
da perseverança, os bens prometidos 
(cf. Heb 10, 36) para salvação nossa e 
do próximo (cf. 1 Tm 4, 16). Praticando o 
amor fraterno para com todos, estamos 
unidos a Cristo, que deu a sua vida por 
nós (cf. 2 Cor 5, 14-15), e saboreamos 
desde já a alegria do Reino dos Céus, 
quando Deus for “tudo em todos” (1 Cor 
15, 28).

A Virgem Maria, em cujo ventre 
germinou o Salvador e que guardava 
todas as coisas “ponderando-as no 
seu coração” (Lc 2, 19), obtenha-nos o 
dom da paciência e acompanhe-nos 
com a sua presença materna, para que 
este tempo de conversão dê frutos de 
salvação eterna.

Vaticano, 11 de Novembro de 2021
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Gen 15, 5-12.17-18 
Leitura do Livro do Génesis 
Naqueles dias, Deus levou Abrão para 
fora de casa e disse-lhe: “Olha para o 
céu e conta as estrelas, se as puderes 
contar”. E acrescentou: “Assim será a 
tua descendência”. Abraão acreditou no 
Senhor, o que lhe foi atribuído como justiça. 
Disse-lhe Deus: “Eu sou o Senhor que te 
mandou sair de Ur dos caldeus, para te dar 
a posse desta terra”. Abraão perguntou: 
“Senhor, meu Deus, como saberei que a 
vou possuir?”. O Senhor respondeu-lhe: 
“Toma uma vitela de três anos, uma cabra 
de três anos e um carneiro de três anos, 
uma rola e um pombinho”. Abraão foi 
buscar todos esses animais, cortou-os 
ao meio e pôs cada metade em frente da 
outra metade; mas não cortou as aves. 
Os abutres desceram sobre os cadáveres, 
mas Abraão pô-los em fuga. Ao pôr do sol, 
apoderou-se de Abraão um sono profundo, 
enquanto o assaltava um grande e escuro 
terror. Quando o sol desapareceu e caíram 
as trevas, um brasido fumegante e um 
archote de fogo passaram entre os animais 
cortados. Nesse dia, o Senhor estabeleceu 
com Abraão uma aliança, dizendo: “Aos 
teus descendentes darei esta terra, desde o 
rio do Egipto até ao grande rio Eufrates”.
    
Salmo responsorial
Salmo 26 (27), 1.7-8.9abc.13-14 (R. 1a) 
Refrão: O Senhor é a minha luz 
e a minha salvação.
  
LEITURA II Filip 3, 17 – 4,1 
Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Filipenses 
Irmãos: Sede meus imitadores e ponde 
os olhos naqueles que procedem 

“Façamos três tendas”

itinerário

REFLEXÃO
 
Pedro, Tiago e João, com temor e alegria, 
“viram a glória de Jesus”. Essa é a 
experiência a que também todos somos 
chamados: recebemos o convite do Senhor 
para viver cada momento na sua presença 
de luz e de amor.
 
“Viram a glória de Jesus”
O relato da Transfiguração, neste contexto 
quaresmal, assegura-nos que, embora 
passe pelo sofrimento e pela cruz, a meta 
é a ressurreição e a glorificação. Servindo-
se de imagens simbólicas, o evangelho 
descreve que Jesus Cristo, em oração, 
ficou envolto numa “brancura refulgente”, 
mergulhou numa profunda experiência de 
amor. Oração, luz, amor: guardemos estes 
três tópicos da experiência do Mestre.
Os três discípulos são nossos 
representantes, quando estavam a cair 
de sono (sinal de cansaço) ou quando, 
despertos, “viram a glória de Jesus”. E 
até querem ficar ali, entusiasmados pela 
experiência daquele acontecimento: 
“Como é bom estarmos aqui! Façamos três 
tendas”. São ainda nossos representantes 
quando ficaram cheios de medo.
“Das cinzas, a vida”, como sugerimos nesta 
‘série’, é o caminho iluminado pela presença 
de Deus, que não nos livra do cansaço das 
‘cruzes’ quotidianas, mas garante-nos a 
meta da glorificação.
Como estes primeiros discípulos, podemos 
permanecer cheios de medo ou podemos 
ficar entusiasmados. O importante é, 
em cada etapa do caminho, mantermos 
sempre o foco no horizonte da meta. Às 
vezes, pode-nos parecer mais afastado, 
outras mais próximo. Continuemos a 
caminhar, pois temos assegurada a vitória 
da ressurreição e da glorificação.
Como é que eu posso permanecer focado 
na meta? Treina-te na descoberta das 
pequenas luzes do amor de Deus, no teu 
dia a dia. Oração, luz, amor, a partir da 

segundo o modelo que tendes em nós. 
Porque há muitos, de quem tenho 
falado várias vezes e agora falo a 
chorar, que procedem como inimigos da 
cruz de Cristo. O fim deles é a perdição: 
têm por deus o ventre, orgulham-se 
da sua vergonha e só apreciam as 
coisas terrenas. Mas a nossa pátria 
está nos Céus, donde esperamos, como 
Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que 
transformará o nosso corpo miserável, 
para o tornar semelhante ao seu corpo 
glorioso, pelo poder que Ele tem de 
sujeitar a Si todo o universo. Portanto, 
meus amados e queridos irmãos, minha 
alegria e minha coroa, permanecei 
firmes no Senhor.   

EVANGELHO  Lc 9, 28b-36 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Lucas 
Naquele tempo, Jesus tomou consigo 
Pedro, João e Tiago e subiu ao monte, 
para orar. Enquanto orava, alterou-se o 
aspecto do seu rosto e as suas vestes 
ficaram de uma brancura refulgente. 
Dois homens falavam com Ele: eram 
Moisés e Elias, que, tendo aparecido 
em glória, falavam da morte de Jesus, 
que ia consumar-se em Jerusalém. 
Pedro e os companheiros estavam a 
cair de sono; mas, despertando, viram 
a glória de Jesus e os dois homens que 
estavam com Ele. Quando estes se iam 
afastando, Pedro disse a Jesus: “Mestre, 
como é bom estarmos aqui! Façamos 
três tendas: uma para Ti, outra para 
Moisés e outra para Elias”. Não sabia 
o que estava a dizer. Enquanto assim 
falava, veio uma nuvem que os cobriu 
com a sua sombra; e eles ficaram cheios 
de medo, ao entrarem na nuvem. Da 
nuvem saiu uma voz, que dizia: “Este é 
o meu Filho, o meu Eleito: escutai-O”. 
Quando a voz se fez ouvir, Jesus ficou 
sozinho. Os discípulos guardaram 
silêncio e, naqueles dias, a ninguém 
contaram nada do que tinham visto. 

transfiguração de Jesus Cristo.
Olha para as últimas vinte e quatro horas. 
A relação com Deus e com o seu amor 
não acontece por via intelectual, como 
uma definição de conceitos, acontece 
por via experiencial, como uma vivência 
reconhecida no concreto da vida.
O primeiro passo é a gratidão. Este 
exercício, primeiro passo da oração do 
exame (de consciência), costuma ser feito 
no final da jornada, antes de deitar. Pode 
acontecer em qualquer outro momento 
mais oportuno, conforme o ritmo de cada 
pessoa. O importante é fazê-lo sempre que 
possível, na mesma ocasião do dia, todos 
os dias.

Gratidão: primeiro passo
A gratidão é o primeiro passo da oração 
do exame de consciência. Escreve Santo 
Inácio: “dar graças a Deus nosso Senhor 
pelos benefícios recebidos” (EE 43).
Tudo começa em Deus e a partir de Deus. 
De nós, surge o reconhecimento da ação 
divina. Precede-nos o dom. Como é 
bom ver a ‘glória’ de Deus, nos diversos 
encontros que acontecem no decurso das 
horas quotidianas. Louvar e agradecer é o 
melhor modo de reconhecer a precedência 
do dom. Trata-se de, sem pressa, acolher 
o dom e sentir-se agradecido. Olho em 
concreto para cada um dos encontros da 
jornada, e pratico a gratidão.
Para Santo Inácio, o reconhecimento da 
presença e dos dons afetuosos de Deus é 
o centro de qualquer exercício espiritual, 
também deste tempo da Quaresma.

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

Semear caridade
Acólitos
Com zelo, Abraão preparou um sacrifício 
que selava a aliança de Deus. Para além 
da preparação cuidada, ele ainda teve que 

II domingo Quaresma

Num espaço apropriado, estará a Cruz com o cubo, que 
evidenciará o “Ponto de Esforço” Cuidar dos Encontros.

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES
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afastar os abutres que vinham destruir o 
seu trabalho. Assim, os ministros do altar 
também devem meter todo o seu empenho 
não só em preparar o sacrifício da Missa, 
mas também afastando todos aqueles que, 
como os abutres, querem para proveito 
próprio aquilo que se destina apenas a 
Deus.

Leitores
Paulo afirma “sede meus imitadores”. 
Um leitor pouco informado veria nesta 
afirmação um impróprio testemunho de 
orgulho. Todavia, alguém que conhece bem 
a Sagrada Escritura sabe que em 1Co 11, 1 
Paulo diz melhor: “sede meus imitadores, 
como eu o sou de Cristo!”. A Bíblia não é um 
dicionário de citações, mas uma Palavra em 
perfeita unidade. Paulo é modelo, porque 
ele próprio tem Cristo por modelo.

Ministros Extraordinários 
da Comunhão
Quando, na fé, se sente a presença de Deus, 
então do coração do crente brota o gemido: 
“como é bom estarmos aqui!”. O MEC, nos 
momentos de adoração eucarística, na 
visita orante aos doentes e na celebração 
da Eucaristia em geral, deve sentir no seu 

coração a doçura de estar na presença de 
Deus e deve sentir o desejo de partilhar 
essa suave presença de Deus: “provai e 
vede como o Senhor é bom”.

Músicos
Quem tem prática de interrogatórios sabe 
que, muitas vezes, o importante não está 
no que se diz, mas na maneira como se diz. 
A voz revela a verdade e a força das nossas 
convicções. Uma voz trémula, sem firmeza 
e hesitante mostra discordância entre a 
voz, o pensamento e o coração. Por isso, o 
salmista pede ao Senhor não que oiça a sua 
súplica, mas a voz da sua súplica, porque 
pela voz ele diz a verdade da alma.

Celebrar em comunidade 

Preparação penitencial
No momento da preparação penitencial, 
um jovem levanta o cubo, voltando para a 
assembleia a face que contém a imagem 
“Cuidar dos Encontros”.
Depois, segue-se a fórmula C da 
preparação penitencial:
V. Porque somos inimigos da Cruz de 
Cristo, quando esmorecemos na oração 
e não nos mantemos vigilantes às 

necessidades dos irmãos: Senhor, tem 
piedade de nós.
R. Senhor, tem piedade de nós.
V. Porque somos inimigos da Cruz de 
Cristo, quando não permanecemos firmes 
em Deus, mas enraizados nas nossas 
falsas seguranças:  Cristo, tem piedade 
de nós.
R. Cristo, tem piedade de nós.
V. Porque somos inimigos da Cruz 
de Cristo, quando só olhamos para o 
imediato e o terreno, esquecendo a glória 
de Deus e as maravilhas que Ele opera: 
Senhor, tem piedade de nós.
R. Senhor, tem piedade de nós.
No final, o cubo volta a ser colocado no 
seu lugar.

Evangelho para a vida
“Cristo glorioso é o termo de toda a 
história humana, o objeto da esperança 
de toda a nossa vida e a meta para onde 
se orienta o nosso itinerário quaresmal. 
Ao tempo da ascese difícil e dolorosa 
na subida, que acompanha a vida que 
vivemos neste corpo mortal, responde 
a vida gloriosa, que já se manifesta no 
Corpo do Senhor transfigurado. Mas o 
caminho e a porta da glória passam pela 
Cruz” (www.liturgia.pt).

Porque nos empenhamos em fazer 
com que todos se encaminhem para 
a Cruz de Jesus, num processo de 
aproximação, vamos cuidar das feridas 
das comunidades cristãs, valorizando o 
encontro.

Oração Universal
Irmãs e irmãos: iluminados pela 
transfiguração de Jesus, façamos subir 
até ao Pai as nossas súplicas pela Igreja, 
pelo mundo e por nós próprios, dizendo, 
com humildade: 
R. Abençoai, Senhor, a vossa Igreja.

1. Para que as Igrejas do Oriente e do 
Ocidente tenham confiança no Senhor, 
como Abraão, e aprofundem a fé que 
receberam, oremos.

2. Para que o nosso arcebispo D. José 
Cordeiro, o bispo auxiliar D. Nuno, o 
arcebispo emérito D. Jorge, os presbíteros 
e os diáconos, como os apóstolos que 
viram Jesus transfigurado, escutem o Pai, 
que os convida à santidade, oremos.

Sugestão de cânticos
– Entrada: Eu Vos procuro, Senhor – F. Santos
– Ap. Dons: Jesus tomou consigo – C. Silva   
– Comunhão: Ouviu-se uma voz – A. Mendes
– Final: Vamos todos guiados pela esperança – F. Silva

Eucologia
Orações presidenciais: Orações do Domingo II da 
Quaresma (Missal Romano, 182-183)
Prefácio: Prefácio do Domingo II da Quaresma 
(Missal Romano, 183)
Oração Eucarística: Oração Eucarística II 
(Missal Romano, 1315ss)

Sair em missão de amar
É urgente fazer uma tenda na vida de quem anda 
triste, fazer uma tenda junto dos caminhos por onde 
vagueiam os mais pobres e mais frágeis e cuidar 
do coração da humanidade que, teimosamente, se 
afasta da luz de Cristo. Vamos! Vamos, por isso, ao 
encontro da Igreja. Vamos cuidar de todos os que 
encontrarmos, como ansiamos que o Pai cuide de 
cada um de nós.

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

COLÉGIO SÃO CAETANO (MAXIMINOS, BRAGA)
(MAXIMINOS, BRAGA)CAVAQUINHOEM FAMÍLIA09H30

5
MAR

SANTUÁRIO
SANTUÁRIODO SAMEIRO

DO SAMEIROVIGÍLIADE ORAÇÃOPELA PAZ
21H15

4
mar

Mesa redonda em Famalicão 
marca dia da Mulher

A Equipa Arciprestal da Pastoral 
Familiar de Vila Nova de Famali-
cão promove no dia 5 de Março, 
uma mesa redonda a propósito 
da celebração do dia da Mulher, 
assinalado a 8 de Março.
A iniciativa tem lugar no Centro 
Pastoral de Santo Adrião, a par-
tir das 21h15, contando também 
com transmissão no YouTube e 
no Facebook do Arciprestado de 
Vila Nova de Famalicão, com o 
apoio da Famalicão Canal.

São Vicente recebe Vigília de Oração 
pela Vida e Vocações
A comunidade paroquial de São 
Vicente, no Arciprestado de 
Braga, está a preparar uma vi-
gília de oração pela vida e pelas 
vocações, subordinada ao tema 
“Gestos de Esperança”.
A iniciativa acontece na próxi-
ma quinta-feira, dia 3 de Março, 
às 21h15, na igreja paroquial de 
São Vicente.
Todos os meses, na primeira 
quinta-feira, cada paróquia da 
zona pastoral Cidade/Este do 
arciprestado de Braga prepara 
um encontro para promover a 
oração pela vida e pelas voca-
ções matrimonial, sacerdotal, 
religiosa, missionária e laical 
em Igreja. 
É neste contexto que surge esta 
vigília na Paróquia de São Vi-
cente, organizada com a cola-
boração da equipa de pastoral 
familiar paroquial, dos semina-
ristas do Seminário Interdio-
cesano, que fazem experiência 
pastoral nesta comunidade, e 
de todas as comunidades reli-

giosas que estão ligadas à vida 
desta paróquia de Braga.
Este momento de oração desti-
na-se a todos os cristãos, a to-
das as famílias, aos jovens, aos 
membros dos movimentos de 
apostolado, aos consagrados, 
aos sacerdotes.
A comunidade paroquial de São 
Vicente convida todos a parti-
ciparem nesta vigília de oração, 
como expressão de um cami-
nho feito em conjunto.

Esta ‘mesa redonda’, subordina-
da ao tema “A mulher na Igreja”, 
constituirá um tempo privilegia-
do de formação, reflexão e en-
contro, tendo como convidados a 
Dra, Fabrizia Raguso, que falará 
sobre “o feminino na Igreja”, a Ir. 
Maria Luísa Almerinda, a quem 
caberá a partilha sobre “a mulher 
no novo testamento”, e o Pe. Car-
los Carneiro, sj., cuja reflexão in-
cidirá sobre a temática “mulheres 
para transformar”.

Livro da semana

Livraria diário do minho

O ensino das verdades da fé constitui 
a função principal do Bispo. Fala-se 
mesmo no “ministério do Magistério”. 
Isto é, no serviço humilde à verdade 
que deve ser preservada, tal como se 
recebeu de Jesus Cristo, mas tornada 
compreensível aos homens e às 
mulheres de cada tempo.

A Bíblia 
Hebraica e a 
divisão entre 
Judeus e 
Cristãos
George Steiner

12,12€

Compre online em 
www.livrariadm.pt

10% 
Desconto*

* Na entrega deste cupão.
Campanha válida de 23  de Fevereiro a  2 de Março de 2022.

www.dmtv.pt

UMA CONVERSA COM
D. JOSÉ CORDEIRO

Terça-feira, 08/03, às 21h


