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iGreJa PrimaZ
o domingo de ramos na arquidiocese é pródigo em procissões dos 
Passos. Para além de Braga e mosteiro (Vieira do minho), realizam-se 
os Passos em Cabeceiras de Basto; S. João de Vizela; areias de Vilar 
(Barcelos); fiscal (amares); Vila de Prado e Vilarinho (Vila Verde); ruiv-
ães, arnoso e oliveira (V. n. famalicão); e em rates (Póvoa de Varzim).

i

cese bracarense.
Na tarde do Domingo de Ramos, a cidade 
de Braga acolhe a procissão do Senhor dos 
Passos, que tem o seu momento alto diante 
da igreja de Santa Crus, onde decorre o 
sermão do Encontro.
Na Quarta-feira Santa, a partir das 21h30, 
a paróquia e junta de freguesia de S. Victor 
organizam o cortejo bíblico “Vós sereis o 
meu povo”, mais conhecido como procis-
são da burrinha, devido à representação 

da fuga para o Egito, com a imagem de 
Nossa Senhora em cima de um jumento 
verdadeiro.
Na Quinta-feira Santa, o Arcebispo Primaz 
vai presidir à missa Crismal, que celebra 
o ministério sacerdotal, na Sé Primaz, 
pelas 10h00. No mesmo dia, pelas 16h30, 
decorre a eucaistia solene do Lava-Pés, 
também presidida por D. Jorge Ortiga, 
na Igreja-Mãe arquidiocesana. À noite, 

AArquidiocese de Braga prepara-
se para viver a semana maior do 
Cristianismo, em que é proposta 

a meditação na Paixão e morte de Jesus, 
com particular solenidade. 
Iniciando-se no Domingo de Ramos, a 
Semana Santa bracarense é, desde logo, 
marcada por um conjunto de aspetos 
cerimoniais inscritos no denominado Rito 
Bracarense, que designa esta solenida-
de como “Dominga de Ramos”. O mais 
“vistoso” entre os momentos cerimoniais 
refere-se às três pancadas da cruz na 
porta principal da Sé, ritual que se repete 
igualmente por três vezes, após a recitação 
de orações inscritas no missal próprio da 
arquidiocese bracarense. 
Este momento ocorre no interior da galilé, 
imediatamente após o final da procissão 
dos ramos. As portas da Sé encontram-se 
fechadas, simbolizando os “corações” que 
se fecharam à fé em Jesus Cristo. 
Recordando a sua entrada triunfal na 
cidade de Jerusalém, este ritual assinala 
a “cruz” como sinónimo da abertura das 
portas da vida eterna, a partir da Paixão 
e Morte de Jesus Cristo. Só depois deste 
cerimonial, protagonizado pelo Arcebispo 
Primaz, os celebrantes e fiéis acedem ao 
interior da Catedral, onde prossegue a 
celebração eucarística. É assim inaugurada 
solenemente a Semana Santa na arquidio-

tudo a postos para a semana maior

_________________________________

“
Nas Solenidades da Semana 
Santa de Braga verificam-se 

inúmeros momentos celebrativos 
associados ao secular rito litúrgico 

bracarense.
_____________________________

Arquidiocese  
D. Jorge rezou pelo novo Papa
d. Jorge ortiga celebrou, no passado 
domingo, uma missa da Sé de Braga em 
ação de graças pela eleição do novo 
Papa. Para o prelado bracarense, a igre-
ja Católica está a viver um «momento 
de esperança», não num «sentido de 
rutura de um passado, mas de uma con-
tinuidade com uma abertura a desafios 
novos que são colocados».

Póvoa de Lanhoso
celebrou festas do padroeiro
o arciprestado da Póvoa de Lanhoso 
celebrou, no passado dia 19 de março, 
a festa do seu padroeiro, S. José. neste 
dia, feriado municipal, o arcebispo 
Primaz presidiu à eucaristia solene no 
centro pastoral, onde pediu para que 
os fiéis sejam «guardiões de Cristo» e 
«comprometidos uns com os outros». 
durante a tarde decorreu a procissão 
em honra de S. José, pelas ruas da vila.

 
Braga
procissão ao Bom Jesus
no passado domingo, os bracaren-
ses subiram ao Bom Jesus do monte, 
desde a cidade, para a tradicional 
procissão de penitência ao santuário. 
d. antónio moiteiro presidiu, na espla-
nada do templo, a uma missa campal 
muito partcipada, na qual pediu aos 
presentes para «não se cansarem de 
pedir perdão a deus», lembrando que 
«deus também não se cansa de nos 
perdoar», em alusão às palavras pro-
nunciadas pelo Papa francisco.

Esposende
conferência quaresmal
na noite do passado dia 15 de março, 
d. Jorge ortiga proferiu uma reflexão 
quaresmal, durante uma eucaristia re-
alizada na igreja matriz de esposende. 
afirmando que é necessário «apro-
fundar as razões da fé», o arcebispo 
esclareceu que «a fé para nós tem de 
ser um dom, um dom de deus, mas é 
preciso que abramos as portas da nossa 
vida para que este dom da fé entre».   

Guimarães
procissão dos Passos
no passado domingo decorreu, nas 
ruas de Guimarães, a tradicional procis-
são dos Passos, presidida por d. Jorge 
ortiga. no “Sermão do encontro”, no 
Largo da misericórdia, o arcebispo 
aproveitou para interpelar os fiéis e 
as respetivas comunidades paroquiais 
sobre a sua vivência neste ano da fé, 
lembrando que este período preparató-
rio da Páscoa deve ser uma «oportuni-
dade para avaliar e para refletir» .

o dia arquidiocesano da Juventude, or-
ganizado pelo departamento de pastoral 
juvenil, vai realizar-se na tarde do dia 13 de 
abril, em Caldas de Vizela. o programa, já 
divulgado, centra-se na temática da fé.

i

© DM

A Semana Santa na Arquidiocese inicia-se simbolicamente, este domingo, com a abertura das portas da Sé de Braga, através de uma cruz, pelo Arcebispo Primaz

VILA NOVA DE FAMALICÃO
o momento forte das solenidades vai 
ser a procissão do Senhor ecce Homo, 
que decorre na quinta-feira Santa, pelas 
21h30, presidida por d. Jorge ortiga. 
Para o dia seguinte está agendada a 
procissão do enterro do Senhor, que 
decorre nos mesmos moldes. no âmbito 
religioso integra-se ainda uma represen-
tação da Paixão de Jesus, a 23 de março, 
pelas 21h30, na praça Cupertino de 
miranda. do programa cultural, destaca-
se o concerto pela orquestra e coro da 
universidade do minho, a 26 de março, 
às 21h30, na Casa das artes.

ESPOSENDE
o grande destaque da Semana Santa
em esposende acontece na quinta-feira
Santa, quando a igreja da misericórdia 
exibe o tradicional tapete de flores.na 
quarta-feira à noite decorre uma pro-
cissão de velas, com o andor da Senhora 
da Soledade. no dia seguinte decorre 
a procissão dos Passos, que se inicia 
pelas 21h45 com o Sermão do Pretório, 
na igreja da misericórdia. Sexta-feira 
santa, pelas 15h30, decorre a celebração 
da Paixão do Senhor, presidida por d. 
antónio moiteiro. À noite, realiza-se a 
procissão do enterro do Senhor. 

PÓVOA DE VARZIM
durante a Semana Santa são três as 
procissões alusivas a esta quadra que 
se realizam na Póvoa de Varzim. a 
procissão de ramos, que se realiza no 
próximo domingo, a procissão do enter-
ro do Senhor, na Sexta-feira Santa, e a 
procissão da ressurreição, no domingo, 
dia 8 de abril. na Póvoa de Varzim é 
tradição também a visita às igrejas na 
noite de quinta-feira Santa. Para além 
das tradições religiosas, vai decorrer na 
quarta-feira, 27 de março, pelas 21h30, 
um concerto coral na igreja matriz com 
a participação do grupo coral “ensaio”.

VIEIRA DO MINHO
o arciprestado de Vieira do minho 
vai assinalar a Semana Santa com um 
conjunto de iniciativas. no domingo de 
ramos, para além da missa e bênção de 
ramos na igreja da vila (09h45), decorre 
a procissão dos Passos de mosteiro, pelas 
15h00. no dia 26 de março, pelas 15h00 
realiza-se uma conferência de Páscoa, na 
Casa museu adelino Ângelo. no mesmo 
dia e local, pelas 21h00, decorre uma 
Via Sacra encenada. no dia seguinte, o 
auditório municipal exibe, pelas 21h30 
o filme “ a Paixão de Cristo”. Sexta-feira 
Santa, às 21h00, realiza-se uma via sacra.

a partir das 22h00, as ruas da cidade de 
Braga escurecem para abrir passagem à 
procissão do Senhor Ecce Homo, onde 
se destacam os farricocos, que, de rostos 
tapados e pés desnudos, recordam a figura 
dos penitentes. 
Na Sexta-Feira Santa, pelas 15h00, o 
Arcebispo Primaz preside à celebração da 
Paixão e morte de Jesus, na Sé. este mo-
mento é marcado pela procissão teofórica 
do Enterro, pelas naves da catedral. Pelas 
22h00, realiza-se a procissão do Enterro 
do Senhor, pelas ruas da cidade de Braga, 
presidida também por D. Jorge Ortiga.
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«Deus nunca se cansa de nos per-
doar, somos nós que nos cansamos 
de pedir perdão», disse, na sua 
catequese, desde o seu apartamento 
sobre a Praça de São Pedro.
O Papa argentino recordou a este 
respeito passagem da imagem 
peregrina de Nossa Senhora de 
Fátima por Buenos Aires, em 1992, 

e a conversa que teve com uma ‘avó’, uma 
idosa com mais de 80 anos, a respeito dos 
pecados. «O Senhor perdoa tudo. Se o 
Senhor não perdoasse tudo, o mundo não 
existiria», referiu.

na eucaristia solene de entronização, 
que decorreu na praça de S. Pedro, 

na passada terça-feira, o Papa deixou um 
forte apelo aos muitos chefes de estado 
presentes. «não esqueçamos nunca que 
o verdadeiro poder é o serviço», disse, 
apelando em favor dos mais fracos.

Creio na trindade Santa, Pai, filho e espírito Santo, fa-
mília divina, comunhão plena de amor e de total e perfeita 

unidade, em um só deus, amor divino, que é fonte de todo o 
dom e de toda a graça.

Creio na trindade Santa, fonte de toda a vida e de toda a 
beleza, criadora do mundo e do homem feito à sua imagem e 
semelhança, trindade que é modelo de toda a comunhão, de 
toda a família, de toda a união e de toda a paz.

Creio na trindade Santa, que desde o dia do baptismo habita 
o santuário de cada cristão, o sacrário divino do nosso ser, a 
catedral que é cada baptizado e aí é fonte de vida divina, de 
graça e de santidade.

Creio na trindade Santa, que deseja conquistar nosso amor, 
nossa intimidade, deseja nosso coração e nossa amizade, 
deseja a mais profunda intimidade com cada um de nós até à 
plenitude da união mística.

Creio na trindade Santa, que está presente como fonte divina 
em tudo o que é beleza, que é verdade, que é amor, e nos 
quer fazer crescer na construção de um mundo mais justo, 
mais fraterno, mais pacífico.

Creio na trindade Santa, que é família e que está no seio da fa-
mília humana, na família de crentes que é a igreja, na família 
que é cada lar, como “igreja doméstica”, e deseja estabelecer 
a beleza do amor, da comunhão e da divina harmonia.

Creio na trindade Santa, louvo-a, adoro-a, bendigo cada 

Pessoa, rejubilo de alegria pois acredito no seu amor e 
na sua presença, na sua acção silenciosa e misteriosa, que 
me envolve e me cristifica.

Creio na trindade Santa, que age na igreja, em cada sacra-
mento, de modo eminente na eucaristia, sacramento do amor, 
em que o Pai nos oferece o Pão Vivo, Jesus Se dá a Si mesmo, 
o espírito consagra e converte o dom do pão e do vinho.

Creio na trindade Santa, e desejo lembrar-me d’ela sempre 
que me benzo e invoco a trindade, sempre que rezo o “gló-
ria”, sempre que olho os outros templos da mesma trindade, 
sempre que me encanto com a beleza que veio da fonte 
trinitária.

Creio na trindade Santa, e desejo muito que ela seja mais 
amada por todos, mais adorada e respeitada, mais o centro 
das vidas e dos corações de todos, mais lembrada ao longo do 
dia, em louvor perene, em hino permanente de glória.

Creio na trindade Santa, e desejo ser apóstolo do amor trini-
tário, ser testemunha viva da comunhão trinitária, sentir-me 
sempre enviado pelo amor do Pai e  do filho e do espírito 
Santo para realizar o ministério apostólico.

Creio na trindade Santa, para a qual caminho e que me espe-
ra além da morte para partilhar comigo sua vida e seu amor 
e me fazer entrar na festa divina que nunca mais terá fim, no 
Céu que é a comunhão plena do amor trinitário.

iGreJa uniVerSaL
durante a missa de entronização, o presi-
dente da república, Cavaco Silva, convi-
dou o Papa francisco a visitar Portugal. a 
motivação deste convite é o centenário 
das aparições de fátima, em 2017.

i

uma igreja que não se cansa de perdoar
Açores
a Cáritas diocesana dos açores esteve 
no terreno a apoiar as vítimas do 
temporal que atingiu os açores, na 
passada semana. Segundo a responsável 
diocesana, a situação era «muito com-
plicada», tendo a instituição organiza-
do uma equipa para apoiar os serviços 
de ação social. recorde-se que, na 
sequência deste temporal, três pessoas 
morreram na localidade de faial da 
terra, ilha de São miguel.

Aveiro
no passado dia 11 de março, os 
católicos da diocese de aveiro foram 
convidados a vestir uma peça de roupa 
branca para assumirem «a alegria de 
serem cristãos», ao mesmo tempo 
que dão «testemunho público da fé». 
a proposta, intitulada “(in)Veste” 
integrou a missão Jubilar, que celebra 
os 75 anos da restauração da diocese. 
a 11 de abril, os fiéis são chamados a 
partilhar bens alimentares e de higiene 
para entregar a instituições sociais.

Bragança/Miranda
a diocese de Bragança/miranda 
acolheu, este fim de semana, o Con-
selho Geral, que analisou a realidade 
socioeconómica portuguesa e refletiu 
sobre o tema “Cidadania à luz do 
Concílio Vaticano ii”. na euxcaristia 
que encerrou este encontro, o bispo 
de Bragança-miranda, afirmou que «o 
amor é muito exigente e está quase 
tudo por fazer», acrescentando que a 
fé deve ser vivida «com alegria». 

Porto
a Capelania do Centro Hospitalar 
de São João, no Porto, organizou, no 
passado dia 14, uma vigília ecuménica, 
por todos os doentes da instituição e 
representantes das diversas igrejas e 
Confissões Cristãs presentes na cidade. 
Segundo o capelão deste hospital, 
esta iniciativa pretendeu desacar o 
«ecumenismo prático» e o «encontro 
dos cristãos» na sociedade e também 
no meio hospitalar. a celebração 
incluiu um ritual de lava-pés, em que 
os Bispos lavaram os pés a doentes.

Santarém
o Bispo de Santarém, d. manuel 
Pelino, completou, no passado dia 
13 de março, as bodas de prata de 
ordenação episcopal, missão de que 
diz gostar cada vez mais, apesar das 
preocupações e sofrimentos a que 
refere estar sujeito. o aniversário 
ficou marcado por uma conferência e 
pela realização de uma missa solene 
na Catedral de Santarém, na qual 
compareceu uma parte significativa do 
episcopado português.

CREIO NO AMOR tRINItáRIO     ANO DA Fé 22 Dário Pedroso, sj

o brasão do Papa francisco tem como lema “mise-
rando atque elegendo” (teve misericórdia de mim e 
escolheu-me). no centro, sobre o fundo azul, encontra-
se o símbolo “iHS”, ícone dos jesuítas, uma estrela (sím-
bolo mariano) e uma flor de nardo (a lembrar S. José). 

i

OPapa Francisco não pára de 
surpreender o mundo, com a sua 
proximidade e com um discurso 

simples e cheio de significado. 
Primeiro, no seu encontro com os cardeais, 
no dia que se seguiu à eleição, em que 
deixou hoje um apelo contra o «pessimis-
mo» na Igreja, e elogiou a atualidade da 

Papa Francisco tem insistido numa mensagem de apelo à humildade e simplicidade na Igreja
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mensagem cristã, frisando que esta «deve 
chegar a todos os confins do mundo».
Depois, no domingo, pronunciando-se pela 
primeira vez da janela dos seus aposentos 
para a habitual oração do Angelus. O Papa 
Francisco, perante dezenas de milhares 
de pessoas, sublinhou a «misericórdia» de 
Deus, tema da liturgia dominical.

Síria: as lágrimas já secaram…
a cada dia que passa é mais grave a situação na Síria. as histórias que 
nos chegam deste país dilacerado pela guerra civil são arrepiantes. 
as irmãs do Bom Pastor, no Líbano, não têm mãos a medir no auxílio 
que prestam aos refugiados. e pedem ajuda à fundação aiS. na guerra 
civil que está a deixar a Síria num monte de escombros, a barbaridade 
atingiu um ponto de total loucura e o país é hoje como que um corpo 

dilacerado, como uma ferida enorme, aberta, que sangra e gangrena. Lá dentro estão 
pessoas que gritam, reclamam, pedem ajuda e morrem. em Beirute, no Líbano, na casa 
das irmãs do Bom Pastor, é raro o dia em que não aparece alguém com os olhos toldados 
de horror, sangrando por dentro. São os refugiados. muitos deles são já gente sem papéis, 
em fuga, sem pátria. a fundação aiS apoia as irmãs do Bom Pastor, no Líbano, que se 
afadigam numa luta contra o relógio nesta guerra insana que está a destruir a Síria. Será 
possível sequer dizer-lhes que não as vamos ajudar? (www.fundacao-ais.pt)

Semana Santa on-line 
o ProJeto PaSSo-a-reZar.net, que 
os Jesuítas promovem na internet, anun-
ciou que os cantores Teresa Salgueiro e 
Luís Represas vão dar voz às locuções das 
meditações e textos bíblicos propostos pelo 
site para a Semana Santa deste ano. As 
meditações foram escritas pelo professor 
José Mattoso, «reconhecido historiador 
medievalista, de grande sensibilidade aos 
temas do cristianismo». Este portal, criado 
em 2010, é um projeto que se dedica à 
promoção da oração pessoal, oferecendo 
diariamente orações de 10 a 12 minutos.

O Papa já 
recebeu as 

insígnias papais: 
o anel do 

pescador e o 
pálio petrino



4 Diário do MinhoQuinta-FEiRa, 21 de março de 2013IGREJA VIVA

 Texto e Fotos  Rui Ferreira 

entreViSta
i Carlos Cruz Vilaça nasceu em Braga a 3 de dezembro de 1945 e é o ter-

ceiro irmão de cinco. o pai era o sócio-gerente da livraria Cruz, da qual 
confessa «ter saudades». fomou-se em engenharia electrotécnica no insti-
tuto Superior de engenharia do Porto. É Provedor da irmandade de Santa 
Cruz desde 2006, depois de nove anos no Conselho fiscal da instituição.

i

a irmandade de Santa Cruz é uma referência entre as 
associações laicais da cidade de Braga. fundada em 
1581 em torno da devoção a um cruzeiro, esta institui-
ção detém um dos templos mais belos da cidade, dedi-
cando-se particularmente ao serviço social. em vésperas 
da procissão dos Passos, que, este fim de semana, marca 
o arranque oficial da Semana Santa bracarense, fomos 
entrevistar Carlos Vilaça, o provedor da irmandade. 

a irmandade de Santa Cruz é uma das 
principais associações laicais de Braga. 
Como definiria a missão da irmandade 
na atualidade?

R_ No passado, a Irmandade de Santa 
Cruz detinha um hospital e dedicava-se 
a essa obra. Hoje somos apenas lar de 
idosos e infantário. No entanto, continu-
amos a dar um apoio enorme, ao nivel 
de cuidados de saúde, aos cerca de uma 
centena de utentes que cá temos insta-
lados. Muitos dos idosos do lar – penso 
que cerca de 50 – estão acamados, o que 

CARLOS ViLAÇA

“ Braga tem 
Beneficiado 
muito com a 

semana santa

a irmandade de Santa Cruz foi fundada no 
distante ano de 1581, a partir da devoção 
a um cruzeiro, por iniciativa de um mestre-
escola chamado Jerónimo Portilho. em 1634 
era lançada a primeira pedra do templo.

significa que necessitam praticamente de 
cuidados continuados. Temos dado muito 
apoio, a começar pela comunidade reli-
giosa e continuando, obviamente, pelos 
nossos funcionários, entre os quais um 
médico, uma equipa de enfermagem, psi-
cóloga e fisioterapeuta. No lar funciona 
também um centro de dia. Depois temos 
um infantário frequentado por cerca de 
120 crianças, desde os 5 meses até aos 6 
anos de idade.

a irmandade é também uma das ins-
tituições responsáveis pelas solenida-

des da Semana Santa. a que se deve o 
crescimento em termos de visitantes e 
de visibilidade alcançado ao longo dos 
últimos anos?

R_ Eu penso que se deve, em grande 
parte, ao dinamismo da comissão das 
Solenidades, nomeadamente o presiden-
te, o cónego Jorge Coutinho, que tem 
feito um trabalho magnífico. Tem gerido, 
como ninguém, a equipa que compõe 
a comissão das Solenidades da Semana 
Santa. Destaque-se igualmente o papel 
da Irmandade da Misericórdia, na pessoa 
do seu provedor, e o representante do 
Turismo do Porto e Norte, Marco Sousa, 
que tem sido também extraordinário. 
Acrescente-se ainda o apoio da Câmara 
Municipal de Braga, também digno de 
menção.

qual o papel da irmandade no programa 
das solenidades?

R_ Cabe-nos a nós, Irmandade de Santa 
Cruz, uma parte da organização do pro-
grama. No sábado, anterior ao domingo 
de Ramos, organizamos, à noite, a procis-
são de trasladação do Senhor dos Passos 

desde Santa Cruz até à igreja do Semi-
nário. No final decorre uma Via Sacra, 
cuja organização também cabe a nós. No 
domingo de Ramos, à tarde, organizamos 
a procissão do Senhor dos Passos, que sai 
da igreja do Seminário e recolhe na nossa 
igreja, tendo pelo meio o habitual sermão 
do encontro, que costuma juntar muita 
gente. Na parte cultural, temos ainda um 
concerto, na segunda-feira Santa, dia 25 
de março, em que vai ser interpretado o 
Requiem de Mozart, pelo coro e orques-
tra da Universidade do Minho.

este fim de semana a irmandade organi-
za a procissão dos Passos, que tem muita 
história aqui em Braga. qual a importân-
cia deste momento para os irmãos?

R_ A procissão de Passos, no domingo de 
Ramos, é um cartaz turístico magnífico. 
Nós vemos as ruas pejadas de gente. 
Felizmente, hoje, há cada vez mais res-
peito e silêncio da parte das pessoas que 
assistem, e isso é bom de salientar. Como 
se realiza de dia, esta procissão acaba 
por atrair muita gente. O momento mais 
importante, e principal chamariz, é o 

PROVEDOR DA iRMAnDADE SAnTA CRUZ
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todos o mesmo objetivo, que é ajudar 
as pessoas a viverem este importante 
período do calendário cristão. Esperamos 
um intercâmbio, mais do que religioso, 
cultural.

que aspetos gostaria de ver melhorados 
no futuro?

R_ Eu penso que a comissão tem feito o 
possível para renovar a Semana Santa. 
Hoje em dia, é muito difícil gerir uma Se-
mana Santa grandiosa como a de Braga. 
Os encargos são muito grandes. Penso 
que existe um dinamismo positivo para 
fazer crescer a Semana Santa. Braga tem 
beneficiado muito 
em termos turísticos. 
A Semana Santa leva 
longe o nome de 
Braga. Vêm turistas 
de todo o mundo 
durante este período.
Nós temos uma boa 
parte de turistas da 
Galiza, mas também 
assistimos a um gran-
de crescimento de turistas brasileiros. Até 
já existe uma tese de doutoramento que 
faz o intercâmbio da Semana Santa de 
Braga com uma congénere no Brasil. 

Como é que se sente no cargo que ocupa 
aqui na irmandade?

R_ Sinto uma preocupação muito grande, 
porque cai sobre as direção o peso da 
gestão de uma grande instituição como 
é a Irmandade de Santa Cruz. Hoje é 
cada vez mais difícil gerir uma instituição 
como esta. São cerca de três centenas 
de pessoas que todos os dias temos que 

gerir. De qualquer maneira, é com uma 
profunda satisfação que passo cá quase 
todo o meu dia. Não pode ser maior e 
melhor voluntariado, do que dar o nosso 
tempo em prol desta casa, praticamente 
a tempo inteiro, sendo responsáveis pelo 
bem dos nossos idosos, crianças e pelos 
nossos funcionários.  

Como está a viver este ano da fé?

R_ Sou sincero. Tenho tentado participar 
o melhor possível na celebração da fé. 
A fé é algo que, por vezes, implica uma 
certa dúvida. Nenhum de nós pode ser 
arauto da fé. Quem somos nós para dizer 

que a fé é algo sem 
qualquer dúvida 
para nós. Contudo, e 
apesar dessa limita-
ção, tento demons-
trar o que é a fé nas 
atitudes do dia a dia.

Como olha para o 
futuro da igreja, 
numa altura em que 

temos um novo Papa? 

R_ Olho com uma certa preocupação. 
Espero realmente que o novo Papa seja 
uma pessoa aberta aos novos problemas 
do mundo. Nós, católicos, devemos estar 
bem mais próximos das outras confissões 
cristãs. Deverá haver uma aproximação 
tão grande quanto possível, inclusive com 
os outros credos.Tenho fé que será uma 
pessoa aberta, que vai certamente traba-
lhar pelo bem estar da cristandade e da 
humanidade. Todos fazemos parte desta 
Igreja e tenho esperança que este vai ser 
um Papa de futuro.

entreViSta
ii a Comissão das Solenidades da Semana Santa de Braga é formada 

por representantes do Cabido da Sé, irmandade da misericórdia, 
irmandade de Santa Cruz, Câmara municipal de Braga, turismo 
Porto e norte, associação Comercial de Braga, contando ainda com 
a colaboração da Paróquia e Junta de freguesia de S. Vitor.

no sábado, pelas 21h00, realiza-se a trasladação da imagem 
do Senhor dos Passos, desde a igreja de Santa Cruz para a 
igreja de S. Paulo, decorrendo no final uma Via Sacra. no do-
mingo, a procissão dos Passos inicia-se pelas 17h00, realizan-

do-se o sermão do encontro junto à igreja de Santa Cruz. 

«Nós, católicos, 
devemos estar mais 
próximos das outras 
confissões cristãs»

sermão do Encontro, que vai ser, uma vez 
mais, muito bem proferido pelo cónego 
José Paulo Abreu. Achamos que a procis-
são dos Passos é uma forma de mostrar 
a vivacidade da Irmandade, dado que 
somos cerca de dois mil irmãos, e alguns, 
por vezes, só aparecem nesta altura e 
gostam muito de participar na procissão. 

têm sido introduzidas algumas reformu-
lações em outras procissões da Semana 
Santa. está prevista alguma inovação 
para a procissão dos Passos?

R_ Recentemente introduzimos uma ino-
vação na nossa procissão, que foi a parti-
cipação de figurantes do nosso infantário. 
Atualmente, temos um número bastante 
elevado de “anjinhos” precisamente 
por causa desta inovação de termos a 
participação das crianças do infantário e 
também das nossas educadoras e auxi-
liares, que também participam. Quanto 
ao estandarte da Irmandade, que deixou 
de sair na procissão por estar bastante 
deteriorado, esperamos em breve poder 
apresentar uma réplica à altura da Irman-
dade de Santa Cruz. Por uma questão de 
preservação do património, achamos por 
bem que este estandarte deixasse de sair.

o que espera desta geminação com a 
Semana Santa de medina del Campo?

R_ No fim de semana de 2 e 3 de março, 
deslocá-mo-nos a Medina del Campo, 
com uma delegação da Semana Santa de 
Braga, retribuindo a visita que nos haviam 
feito no ano passado. Podemos considerar 
que existem diferenças significativas entre 
as duas Semanas Santas, nomeadamente 
ao nivel das procissões. Porém, temos 

“ Braga tem 
Beneficiado 
muito com a 

semana santa
a iGreJa de Santa CruZ É induBitaVeLmente um doS temPLoS maiS admira-
doS da Cidade. a irmandade tem ConSCiênCia da VaLia do Seu temPLo?

R_  temos consciência disso e facilitamos as visitas que se efetuam ao templo. nós temos 
uma igreja lindíssima! estamos recetivos a qualquer tipo de iniciativa relativa ao patrimó-
nio da nossa igreja. Há a intenção, nomeadamente da Braga +, de tornar a igreja de Santa 
Cruz imóvel de interesse Público e nós temos todo o interesse em que essa classificação 
se concretize. o nosso maior problema atual é a necessidade de substituir o telhado da 
igreja. É muito caro fazer esta obra. apelamos a eventuais mecenas que nos possam apoiar. 
estas obras ultrapassam a centena de milhar de euros. Há infiltrações em alguns lugares e 
é necessário substituir alguns barrotes. É a intervenção mais urgente.

um doS SonHoS da irmandade de Santa CruZ era a Criação de um mu-
Seu. que eSforçoS eStão a Ser feitoS Para tornar eSte SonHo reaLidade?

r_ É um objetivo que se arrasta há muitos anos e que temos muita vontade de realizar. 
no entanto, há outras prioridades. tendo nós a responsabilidade de mais de uma cente-
na de idosos, 120 crianças e cerca de 130 colaboradores, naturalmente que a priorida-
de da instituição é essa. apesar disso não estar no horizonte para já, vamos fazendoa  
aconservação do ríquissimo espólio que possuímos. Há poucas semanas fizemos a 
limpeza do Cristo crucificado que está à entrada da igreja e procedemos também 
ao restauro e douramento de algum mobiliário da capela-mor. recentemente, 
fizemos também uma catalogação da nossa biblioteca. 

Com tantaS ConfariaS de BraGa a quererem orGaniZar núCLeoS 
muSeoLóGiCoS, não HaVia maiS VantaGenS em Juntarem-Se num Pro-
Jeto Comum?

r_ Há uma ideia, que para já não passa disso, de criarmos um museu, em conjunto 
com a irmandade da misericórdia. Como todos sabemos a misericórdia tem essa 
intenção também. essa é uma hipótese, mas ainda não há nada em concreto.

«Poderemos ter um museu em conjunto com a misericórdia» 

Como olha para o papel e empenho dos 
leigos na missão da igreja?

R_ Penso que o papel dos leigos é cada 
vez mais fundamental, nomeadamente 
num cenário de escassez de vocações 
sacerdotais. Nós somos todos Igreja e 
nota-se, cada vez mais, a necessidade da 
participação laical. Por exemplo, aqui na 
direção da Irmandade somos oito leigos e  
apenas um sacerdote.

o seu pai, fernando Vilaça, foi um 
grande nome da cultura de Braga. que 
memórias guarda da livraria Cruz?

R_ O meu pai era o sócio-gerente da 
livraria Cruz e criou-nos com uma 
particularidade extraordinária. Não foi 
uma educação severa, mas rigorosa, O 
meu pai não chegou a fazer o 5.º ano, 
mas tinha uma cultura extraordinária. 
As nossas prendas de aniversário eram 
sempre livros. Tenho pena que a livraria 
Cruz tenha desaparecido. Hoje está lá 
o edifício, mas não é a mesma coisa. A 
livraria, fundada no século XIX por José 
António Cruz, era um foco cultural de 
Braga e uma referência quer em Braga, 
quer na região. Também era editora e 
chegava a publicar muitos livros por ano, 
fosse de estudo, literatura portuguesa ou 
de autores de Braga. 
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LiturGia

LEITURA I – Act 10,34.37-43

Leitura dos Actos dos Apóstolos

Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e 
disse: «Vós sabeis o que aconteceu em toda 
a Judeia, a começar pela Galileia, depois do 
baptismo que João pregou: Deus ungiu com 
a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, 
que passou fazendo o bem e curando a to-
dos os que eram oprimidos pelo Demónio,

porque Deus estava com Ele. Nós somos 
testemunhas de tudo o que Ele fez no país 
dos judeus e em Jerusalém; e eles mata-
ram-n’O, suspendendo-O na cruz. Deus 
ressuscitou-O ao terceiro dia e permitiu-Lhe 
manifestar-Se, não a todo o povo, mas às 
testemunhas de antemão designadas por 

Deus, a nós que comemos e bebemos com 
Ele, depois de ter ressuscitado dos mortos.
Jesus mandou-nos pregar ao povo e teste-
munhar que Ele foi constituído por Deus 
juiz dos vivos e dos mortos. É d’Ele que to-
dos os profetas dão o seguinte testemunho: 
quem acredita n’Ele recebe pelo seu nome 
a remissão dos pecados».

SALMO RESPONSORIAL – Salmo 117 (118)

Refrão 1: Este é o dia que o Senhor fez:
exultemos e cantemos de alegria.

Refrão 2: Aleluia.

Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom,
porque é eterna a sua misericórdia.

Diga a casa de Israel:
é eterna a sua misericórdia.

A mão do Senhor fez prodígios,
a mão do Senhor foi magnífica.
Não morrerei, mas hei-de viver
para anunciar as obras do Senhor.

A pedra que os construtores rejeitaram
tornou-se pedra angular.
Tudo isto veio do Senhor:
é admirável aos nossos olhos.

LEITURA II – Col 3,1-4
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo 
aos Colossenses

Irmãos: Se ressuscitastes com Cristo, 
aspirai às coisas do alto, onde está Cristo, 
sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às 
coisas do alto e não às da terra. Porque vós 
morrestes e a vossa vida está escondida 
com Cristo em Deus. Quando Cristo, que 
é a vossa vida, Se manifestar, também vós 
vos haveis de manifestar com Ele na glória.

SEQUÊNCIA

À Vítima pascal
ofereçam os cristãos
sacrifícios de louvor.

O Cordeiro resgatou as ovelhas:
Cristo, o Inocente,
reconciliou com o Pai os pecadores.

A morte e a vida
travaram um admirável combate:
Depois de morto,
vive e reina o Autor da vida.

Diz-nos, Maria:
Que viste no caminho?

Vi o sepulcro de Cristo vivo

e a glória do Ressuscitado.
Vi as testemunhas dos Anjos,
vi o sudário e a mortalha.

Ressuscitou Cristo, minha esperança:
precederá os seus discípulos na Galileia.

Sabemos e acreditamos:
Cristo ressuscitou dos mortos.
Ó Rei vitorioso,
tende piedade de nós.

ACLAMAÇÃO EVANGELHO - 1Cor 5,7b-8a
Cristo, nosso Cordeiro pascal, foi imola-
do: celebremos a festa do Senhor.

EVANGELHO – Jo 20,1-9

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São João

No primeiro dia da semana, Maria Mada-
lena foi de manhãzinha, ainda escuro, ao 
sepulcro e viu a pedra retirada do sepul-
cro. Correu então e foi ter com Simão Pe-
dro e com o discípulo predilecto de Jesus
e disse-lhes: «Levaram o Senhor do se-
pulcro e não sabemos onde O puseram». 
Pedro partiu com o outro discípulo e 
foram ambos ao sepulcro. Corriam os dois 
juntos, mas o outro discípulo antecipou-se,
correndo mais depressa do que Pedro, e 
chegou primeiro ao sepulcro. Debruçan-
do-se, viu as ligaduras no chão, mas não 
entrou. Entretanto, chegou também Simão 
Pedro, que o seguira. Entrou no sepulcro
e viu as ligaduras no chão e o sudário que 
tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não 
com as ligaduras, mas enrolado à parte. 
Entrou também o outro discípulo que che-
gara primeiro ao sepulcro: viu e acreditou.
Na verdade, ainda não tinham entendido 
a Escritura, segundo a qual Jesus devia 
ressuscitar dos mortos.

“A ressurreição de Cristo” (Tintoretto, 1579-81) In: Scuola Grande di San Rocco, Veneza (Itália)

i ViGíLia PaSCaL: inicia-se com um breve lucernário (primeira parte), seguindo-se 
a liturgia da Palavra, em que se medita na história da Salvação, particularmente no 
percurso do povo de deus. a terceira parte corresponde à liturgia da água, sendo 
momento propício para o batismo de catecúmenos, símbolo de uma igreja nascida ao 
despontar do dia da ressurreição. a quarta parte corresponde à liturgia eucarística.

Sugestão de Cânticos
PreCónio: Gloria a ti, Jesus Cristo (f. Santos, BmL 16, 8)
ÁGua: fontes do Senhor (m. Luís, nCt 158)
Com: Cristo nosso Cordeiro (m. Simões, CeC i 117-118)
finaL: Cristo ressuscitou (a. f. Santos, nCt 169)

DOMINGO dE Páscoa - Ano C
31 de MArÇo de 2013 

A liturgia deste domingo celebra 
a ressurreição e garante-nos 
que a vida em plenitude resulta 
de uma existência feita dom e 

serviço em favor dos irmãos. A ressurrei-
ção de Cristo é o exemplo concreto que 
confirma tudo isto.

A primeira leitura apresenta o exemplo 
de Cristo que “passou pelo mundo fazen-
do o bem” e que, por amor, Se deu até à 
morte; por isso, Deus ressuscitou-O. Os 
discípulos, testemunhas desta dinâmica, 
devem anunciar este “caminho” a todos 
os homens. A ressurreição de Jesus é a 
consequência de uma vida gasta a “fazer 
o bem e a libertar os oprimidos”. Isso 
significa que, sempre que alguém – na 
linha de Jesus – se esforça por vencer o 
egoísmo, a mentira, a injustiça e por fazer 
triunfar o amor, está a ressuscitar. A res-
surreição de Jesus significa, também, que 
o medo, a morte, o sofrimento, a injustiça 
deixam de ter poder sobre o homem que 

ama, que se dá, que partilha a vida. Ele 
tem assegurado a vida plena, essa vida 
que os poderes deste mundo não podem 
atingir nem restringir. Ele pode, assim, 
enfrentar o mundo com a serenidade que 
lhe vem da fé.

A segunda leitura convida os cristãos, 
revestidos de Cristo pelo Baptismo, a con-
tinuarem a sua caminhada de vida nova, 
até à transformação plena que acontecerá 
quando, pela morte, tivermos ultrapas-
sado a última fronteira da nossa finitude. 
Neste texto, Paulo apresenta como ponto 
de partida e base da vida cristã a união 
com Cristo ressuscitado, na qual o cristão 
é introduzido pelo Baptismo. Ao ser bap-
tizado, o cristão morreu para o pecado 
e renasceu para uma vida nova, que 
terá a sua manifestação gloriosa quando 
ultrapassarmos, pela morte, as fronteiras 
da nossa finitude. Enquanto caminhamos 
ao encontro desse objectivo último, a 
nossa vida tem que tender para Cristo. Em 

concreto, isso implica despojarmo-nos 
do “homem velho” por uma conversão 
nunca acabada e revestirmo-nos cada 
dia mais profundamente da imagem de 
Cristo, de forma que nos identifiquemos 
com Ele pelo amor e pela entrega.

O evangelho coloca-nos diante de duas 
atitudes face à ressurreição: a do discí-
pulo obstinado, que se recusa a aceitá-la 
porque, na sua lógica, o amor total e a 
doação da vida não podem nunca ser ge-
radores de vida nova; e o discípulo ideal, 
que ama Jesus e que, por isso, entende 
o seu caminho e a sua proposta – a esse 
não o escandaliza nem o espanta que da 
cruz tenha nascido a vida plena, a vida 
verdadeira. Aqui começa um novo tempo, 
o tempo do homem novo, que nasce a 
partir da doação de Jesus. Maria Mada-
lena representa a nova comunidade que 
nasceu da ação vivificadora do Messias. 
Essa nova comunidade, testemunha da 
cruz, acredita, inicialmente, que a morte 

triunfou e procura Jesus no sepulcro. É 
uma comunidade desorientada, que ain-
da não conseguiu descobrir que a morte 
não venceu. Diante do sepulcro vazio, o 
verdadeiro discípulo descobre que Jesus 
está vivo. Todavia, a lógica humana conti-
nua representada em Pedro, que acredita 
que da cruz não pode resultar vida plena. 
A figura de Pedro pode também represen-
tar a velha prudência dos responsáveis 
institucionais da Igreja, que os impede de 
ir à frente do Povo de Deus, arriscando e 
aceitando os novos desafios. O Evangelho 
deste domingo sugere que é precisamente 
aí que, tantas vezes, se revela o mistério 
de Deus e se encontram ecos de ressur-
reição e de vida nova. A ressurreição de 
Jesus prova que a transfiguração total da 
nossa realidade e das nossas capacidades 
passa pelo amor que se dá, com radicali-
dade, até às últimas consequências.
Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org

 a Igreja alimenta-se da palavra
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oPinião

No passado dia 15 de março, a comunidade educativa do colégio D. Diogo de Sousa organi-
zou uma via sacra encenada nas ruas de Braga, intitulada “Ele vem à cidade. Anda!” .         

(Fotos: José Carlos Ferreira)           

N o nosso contexto cultural, 
conhecemos a Páscoa como 
uma festa cristã. E, de facto, é a 
celebração cristã por excelência 

– o próprio Domingo, que marcou e marca 
o ritmo semanal do tempo da nossa cultura, 
surgiu da celebração da Páscoa.
Mas convém não esquecer que a festa da 
Páscoa, antes de ser cristã, é judaica. Nela, 
os membros do Povo de Deus celebram, 
fazendo memória, a gesta salvífica de Deus, 
que libertou, liberta e libertará o seu povo. 
A Páscoa é, pois, uma festa da liberdade, 
enquanto liberdade dada por Deus e 
liberdade que liberta de escravidões diversas 
– sendo a escravidão no Egipto o arquétipo 
ou símbolo de todas elas.
É importante ter noção de que a força da 
celebração pascal, já no judaísmo, reside na 
força da memória. Ou melhor, reside na força 
que o memorial da acção de Deus possui. De 
facto, quem liberta pascalmente é o próprio 
Deus e não as acções humanas, por mais 
fortes e eficazes que possam ser. Mas essa 
libertação divina torna-se realmente presente, 
na medida em que dela é feita memória, 
ano a ano, na celebração pascal. Então, o 
Deus que libertou os pais é o mesmo Deus 
que continua a libertar, aqui e agora e que 
libertará, para sempre.
Mas liberta de quê e como? De certo modo, 
é na resposta a estas questões que se clarifica 
a noção de Páscoa cristã e a sua importância 
para os cristãos. De facto, já o Povo de Israel, 
na sua história, tinha percebido que havia 
escravidões mais passageiras e escravidões 
mais fundamentais. Correspondentemente, 
haverá libertações mais fugazes e libertações 
mais fundamentais. Ou seja, mesmo que o ser 
humano, no seu processo histórico, consiga 
libertar-se – e ajudar os outros a libertarem-
se – de muitas situações que escravizam, 
sejam elas pessoais ou sociais, apercebe-se 
que pode permanecer uma escravatura, 
mesmo quando liberto de todas as outras: a 
escravatura do pecado e da morte. Porque 
essa determinará a condição eterna de cada 
humano e, em última instância, nunca força 
humana alguma conseguirá dela libertar-nos. 
Assim sendo, o verdadeiro e último inimigo, 
do qual precisamos de ser libertos, é a morte 
provocada pelo pecado – que vai muito mais 
longe do que a morte biológica. E é o último 
inimigo, não por ser o mais fraco, mas por ser 
precisamente o mais forte, aquele que ainda 
sobra e nos ensombra, mesmo depois de nos 
libertarmos de todos os outros.
Assim sendo, a libertação pascal, tal como 
veio desembocar em Jesus, a partir de 
toda a história de Israel, é a libertação 
da morte provocada pelo pecado. Todas 
as outras libertações são preparação e 
sinal antecipador desse libertação final 
e fundamental: aquela que nos abre a 
verdadeira dimensão da vida, a vida eterna, 
no sentido que lhe é atribuído por Bento XVI 
na Spe salvi. A importância das libertações 
políticas ou psicológicas não diminui, com 
isso, mas tornam-se libertações penúltimas, 
que anunciam a verdadeira libertação final, 
a que nos salva do último «inimigo». E desse 
inimigo só Deus nos pode salvar. Mas como?
Ora é precisamente uma «resposta» a esta 
questão que encontramos na Páscoa cristã, 
modelo de existência para todo o cristão. 

Porque a vida de Jesus Cristo, sobretudo a 
sua paixão, morte e ressurreição, é a resposta 
– não apenas nem sobretudo teórica, mas 
pragmática e eficaz – à questão da libertação 
da morte. Porque nele, assim acreditam 
os cristãos, Deus liberta para a verdadeira 
vida. E liberta, porque ele é o próprio Deus 
connosco, o único que pode libertar-nos 
para a verdadeira vida. Mas, ao mesmo 
tempo, é humano connosco e humano 
segundo determinado modo de vida. Por 
esse caminho, mostra-nos o caminho da 
libertação da morte provocada pelo pecado.
Trata-se, porém, de um caminho estranho, 
diria mesmo paradoxal. Porque é a própria 
via crucis, que nós traduzimos, adocicando, 
como «via sacra». De facto, é sagrada, 
porque é o caminho da vida. Mas não é por 
isso menos dramática e problemática, porque 
é sempre a via da cruz. E a cruz representa, 
antes de tudo, a vitimação de inocentes, 
ou seja, a radicalidade da própria maldade 
humana e do pecado. No caso da cruz 
de Cristo, essa maldade foi ao extremo de 
destruir a própria fonte da vida. Ou seja, a 
cruz revela até onde pode chegar a maldade 
humana, sendo capaz de eliminar a única 
fonte de esperança que lhe restaria. 
Mas a cruz assumida por Jesus, na sua paixão 
e morte, sem deixar de ser manifestação da 
maldade humana, possui ainda um outro 
significado: é o lugar onde a força do amor 
vence a própria morte e o pecado que nos 
vitima. Porque a vida dada na cruz, sendo 
dada livremente por Deus, é uma vida que se 
torna fonte de vida. Por isso, a morte perde, 
aí, a sua pertinência última (sem perder a 
sua problematicidade), pois transforma-se 
em possibilidade de vida, de uma outra vida, 
da verdadeira vida. Deus, em Jesus Cristo, 
dá a sua vida porque ama. E, ao dar a vida, 
origina a vida verdadeira, na medida em 
que o amor extremo vence o ódio extremo. 
Esse acontecimento pascal inaugura uma 
possibilidade para o ser humano, abrindo um 
caminho de esperança. Ao mesmo tempo, 
manifesta aos humanos qual o caminho para 
receber a verdadeira vida – é a via crucis, a 
doação de vida aos outros, como doação a 
Deus. Porque quem der a vida, recebê-la-á.
Essa é, essencialmente, a Páscoa dos 
cristãos, pois é a Páscoa de Jesus Cristo. É 
o acontecimento que liberta daquilo que 
verdadeiramente vale a pena ser liberto: da 
morte eterna, provocada pelo pecado, isto é, 
pela contradição de Deus e do ser humano. 
E é o acontecimento que liberta da morte, 
através da morte, através da dádiva da vida. 
É esse, também, o sentido profundo da 
ressurreição, que não será um acontecimento 
mágico e mítico de regresso ao corpo – de 
reencarnação. É, isso sim, a entrada numa 
nova dimensão da vida, que é a vida plena. 
E essa entrada dá-se, na medida em que se 
morre. Mas não de uma morte qualquer – 
apenas daquela morte que equivale à doação 
pessoal e livre da vida própria.
Paixão – nos dois sentidos do termo – morte 
e ressurreição são, por isso, elementos 
inseparáveis de uma só Páscoa: a Páscoa 
de Jesus, que é a Páscoa de Deus e, por 
isso, a Páscoa dos cristãos. Não que seja 
propriedade dos cristãos. Mas porque lhes é 
dada, para celebrar e para viver, abrindo-a a 
todos os humanos que a queiram acolher.

A PÁSCOA CRISTÃ

iGreJa em deStaque

por João Duque 
(www.cristoeacidade.com)
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O site da Semana Santa de Braga 
apresenta-se como um portal de exce-
lência para a divulgação do programa 
das solenidades. Fácil de utilizar, o site 
permite aceder às informações relativas 
aos eventos, notícias e o percurso das 
procissões. É possível ainda efetuar 
donativos para a organização, fazer 
download do programa e adquirir os 
produtos oficiais das solenidades. O 
portal permite ainda aceder ao arquivo 
relativo às outras edições da Semana 
Santa e a reserva dos alojamentos reco-
mendados pela comissão organizadora.

www.semanasantabraga.com

flash 

«Deus é bom, 
perdoa sempre, 

compreende 
sempre, não 

tenham medo; é 
Pai, aproximem-se 

dele»

Papa Francisco,
dirigindo-se aos fiéis argentinos

No passado domingo, decorreu um cortejo bíblico no centro de Barcelos. (Foto: Rosa Barbosa)
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Era uma vez uma famí-
lia muito feliz até que, 
repentinamente, a casa 
começou a arder. 

Enquanto as chamas consumiam 
o prédio e tardavam os bombei-
ros, todos fugiram para a rua.
Quando estavam todos a salvo, 
verificaram que faltava ainda 
uma criança de cinco anos.
Os pais olharam desesperados 
para as janelas. As irmãs come-
çaram a gritar. As labaredas eram 
cada vez maiores.
Eis que, a um certo momento, se 
abriu uma janela e apareceu a 
criança a gritar:
- Pai! Pai!
O pai viu-a e gritou-lhe:
- Salta para os meus braços.
- Mas eu não te vejo.
- Mas eu vejo-te e isso basta. 
Salta!
A criança saltou com toda a con-
fiança e encontrou-se ,sã e salva, 
nos braços do seu querido pai.

Nós não vemos a Deus Pai, mas 
Ele vê-nos com um olhar cheio 
de ternura, de amor, de miseri-
córdia. Podemos dirigir-nos a 
Ele com confiança filial.
 

In “Nem só de pão”, Pedrosa Ferreira

título: A História da 
Páscoa

autor: Anselm Grün

editora: Paulinas

Preço: 8,99 euros

Resumo:  Anselm Grün, que já nos ha-
bituou à sua palavra refletida e incisiva, 
conta-nos, aqui, a história [bíblica] da 
Páscoa, de uma forma comovente e emo-
cionante, desde a entrada de Jesus em 
Jerusalém até aos episódios da Ceia com 
os Apóstolos, Crucifixão, Morte e Ressur-
reição. As ilustrações de Giuliano Ferri 
complementam o conteúdo narrativo.

LiVRoS título: A Páscoa de Jesus

autor: François Varillon

editora: Apostolado da 
Oração 

Preço: 12,00 euros

Resumo: Nesta obra, o 
mistério da Morte e da 
Ressurreição de Cristo é apresentado so-
bretudo na perspectiva da vida concreta 
do cristão e não apenas numa perspectiva 
teológica. As reflexões publicadas são as 
conferências da terceira semana de um 
retiro de trinta dias segundo o esquema 
dos Exercícios de Santo Inácio de Loiola, 
reunidas por Charles Ehlinger, que conhe-
ce profundamente os ensinamentos do 
padre Varillon.

Sexta-feira 22.03.2013

> ESPOSENDE: Via Sacra inter-
paroquial, desde a igreja Matriz 
de Esposende até à capela de S. 
Lourenço, Vila Chã (21h00).

> BRAGA: festas de Nossa Se-
nhora das Dores, na basílica dos 
Congregados, pelo Arcebispo 
Primaz (21h30).

Sábado 23.03.2013

> BRAGA: trasladação da ima-
gem do Senhor dos Passos, entre 
a igreja de Santa Cruz e a igreja 
doColégio, seguida de Via Sacra 
pelas ruas da cidade (21h00).

> GUIMARÃES: oração qua-
resmal de Taizé, pela Job +, na 
igreja da Oliveira (21h30).

domingo 24.03.2013

> V.N.FAMALICÃO: eucaristia 
de Ramos, na paróquia de S. 
Tiago de Antas, por D. António 
Moiteiro (10h00).

> PÓVOA DE VARZIM: procis-
são de Ramos, desde a Matriz 
até à igreja da Misericórdia, 
seguida de eucaristia (10h00).

> BRAGA: Bênção de Ramos na 
igreja do Seminário, seguida de 
procissão e Missa solene na Sé, 
por D. Jorge Ortiga (11h00).

> BRAGA: procissão dos Passos, 
desde a igreja do Colégio; ser-
mão do Encontro por José Paulo 
Abreu (17h00).

terça-feira 26.03.2013

> PÓVOA DE VARZIM: concerto 
quaresmal, pelo coral “Ensaio” 
na igreja Matriz (21h30).

> VIEIRA DO MINHO: encena-
ção da Via Sacra, na casa museu 
Adelino Ângelo (21h00).

quarta-feira 27.03.2013

> ESPOSENDE: procissão de 
velas da Senhora da Soledade, 
seguida de concerto na igreja 
Matriz (21h00).

> BRAGA: cortejo bíblico “Vós 
sereis o meu Povo” ou procissão 
da Burrinha (21h30).

> Esta sexta-
-feira, entre as 

23h00 e as 24h00, 
o programa “Ser Igreja“, da 

Rádio SIM entrevista o padre Artur 
Coutinho, pároco de Nossa Senho-
ra de Fátima, em Viana do Castelo.

FM 101.1 Mhz e AM 576 Khz

“o Credo cristão em quatro lingua-
gens musicais (gregoriano, Palestrina, 
Zelenka e J. S. Bach)”, pelo Coro da 

Sé Catedral do Porto
Sé Primaz, 26 de março, 21h30

Concerto organizado pela Semana Santa de 
Braga, com os patrocínios do Braga Parque, 
Artur da Silva Ribeiro, Cachapuz Bilanciai 
Group, Montepio Geral, Primavera BSS.


