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Breves

Papa diz que Cristo é mais do 
que “personagem histórica” 
Francisco disse ontem no que Cristo é mais do que 
uma “personagem histórica”, convidando os cató-
licos a invocar o Espírito Santo para dar vida à sua 
oração.
“No Espírito, tudo é vivificado: a possibilidade de 
encontrar Cristo está aberta aos cristãos de todos 
os tempos e lugares. Está aberta a possibilidade de 
encontrar Cristo, não apenas de recordá-lo como 
uma personagem histórica”, declarou, na audiên-
cia geral, transmitida desde a biblioteca do Palácio 
Apostólico.
“Se Cristo estivesse apenas distante no tempo, es-
taríamos sozinhos e desorientados no mundo”, 
acrescentou.
Na última das suas reflexões sobre a oração co-
mo “relação com a Santíssima Trindade”, Fran-
cisco falou hoje, em particular, do Espírito Santo.

Bispo da Guarda pede cautela 
no regresso das celebrações 
com assembleia
O bispo da Guarda escreveu uma nota sobre o re-
gresso das celebrações com assembleia, pedindo 
“cautelas” e respeito pelas orientações sanitárias, 
para travar o avanço da pandemia.
“No próximo domingo, V Domingo da Quaresma, 
teremos novamente as assembleias dominicais e 
vamos retomá-las com todas as cautelas, obser-
vando rigorosamente as orientações dadas em 
março do ano passado e que já provamos ser capa-
zes de pôr em prática”, refere D. Manuel Felício.
Apesar do retomar das celebrações com assem-
bleia na última segunda-feira, o bispo da Guar-
da refere que “não se pode fazer a tradicional 
Procissão dos Passos”, nem as “representações 
públicas da Paixão, nem a Procissão da Ressur-
reição, com o cantar do Aleluia, na manhã do Do-
mingo de Páscoa ou mesmo as visitas pascais”.

opinião

Vidas ao postigo

Carla Rodrigues
Advogada

Flores! Chilrear dos 
pássaros! Dias com-
pridos! Sol! Roupas 
mais leves! Cores mais 

alegres! Música, esplanadas e 
poesia! É assim que a Prima-
vera nos vem receber à porta, 
ano após ano. Qual anfitrião 
que recebe os amigos com o 
melhor vinho tinto. Qual pai 
que recebe os filhos com o 
melhor abraço, acolhendo-
-os como só um Pai sabe fa-
zer. É assim que a Primavera 
nos recebe, escancarando as 
portas de par em par, injec-
tando-nos luz, beleza e espe-
rança nesta incrível capaci-
dade de renascer. É isto que 
a natureza nos vai ensinan-
do: a gramática da vida e da 
gratidão contida em cada re-
nascer. Como que adivinhan-
do que, após longos Inver-
nos, a desesperança começa 
a ganhar forma em nós, en-
via-nos um convite para nos 
determos, por momentos, na 
bancada dos dias e assistirmos 
ao grandioso espectáculo da 
natureza, com participação 
especial dos jardins, dos cam-

pos, das floreiras, das matas 
e pinhais, a renascer com os 
primeiros raios da primave-
ra, tão ou mais bonitos do que 
até então. As pessoas passam a 
sorrir mais, a caminhar mais 
e a cuidar mais de si. Nem as 
famosas, terríveis e inconve-
nientes alergias, que andam 
a tiracolo da Primavera, pa-
recem derrubar a capacidade 
de renascermos. Entre tosse e 
espirros vamos construindo o 
nosso caminho e acreditando.

Mas 2020 abalou os alicer-
ces das nossas rotinas e con-
vicções, mostrando que aqui-
lo que parece betão pode não 
passar de areia solta e frágil. 
Vivemos uma Primavera atí-
pica, que nos obrigou a re-
definir as nossas certezas, a 
exercitar a nossa capacida-
de de adaptação e resiliência, 
a nossa capacidade de ver o 
copo meio cheio. Passou um 
ano. 12 meses. Mais de 365 
dias. Um ano de sobrevivên-
cia, com relatos diários de vi-
das perdidas, de vidas enluta-
das, de vidas esfomeadas, de 
vidas desesperadas, mas tam-
bém com relatos de vidas em-
preendedoras, de vidas empá-
ticas, de vidas solidárias e de 
vidas motivadoras.

Num ano de vidas isola-
das, em nome da sobrevivên-
cia colectiva, fomos como que 
vivendo ao postigo, com cui-
dados redobrados, sem pro-
ximidade física, como que er-
guendo uma barreira entre 
nós e os outros, abeirando-
-nos apenas para o essencial. 
E esta fenda, que impediu o 
isolamento total, permitiu-

-nos espreitar a vida, ajustá-la 
às necessidades, contornar os 
perigos e, quiçá, sobreviver a 
esta enorme provação. E ago-
ra, volvido um ano da decla-
ração de pandemia, volvidos 
dois meses do último confi-
namento, num reabrir ditado 
a conta-gotas, vamos poder 
dar os primeiros passos em 
direcção à liberdade, que se 
quer pautada pela responsabi-
lidade individual. Um ano de 
pandemia deixa sequelas a ní-
vel físico, mental, profissional 
e escolar. Deixa sequelas nas 
relações familiares, nas rela-
ções amorosas, nas relações 
de amizade, nas relações so-
ciais e nas relações profissio-
nais. E agora é tempo de arre-
gaçar as mangas e reconstruir, 
renascer e acreditar.

Todos sabemos que des-
confinar não é, e não será, 
uma tarefa fácil. Planear e 
regulamentar o desconfina-
mento de um país também 
não o será. São muitos as-
pectos, actividades e sectores 
a ter em conta. São elevados 
os danos e prejuízos já sofri-
dos. Empregos, saúde, ensino, 
justiça, cultura, indústria, co-
mércio, tudo foi abalado com 
o confinamento. Nenhuma 
medida estará isenta de crí-
ticas na certeza da gravidade 
dos efeitos colaterais e na ne-
cessidade de ponderar, anali-
sar o grau de destruição e ten-
tar minimizar os seus efeitos 
devastadores. É preciso saber 
ouvir e decidir. É preciso sa-
bedoria, honestidade e bom 
senso da parte de quem deci-
de por nós.
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Papa francisco

16 DE MARÇO 2021 · Neste contexto 
de grande incerteza quanto ao futuro, 
ofereçamos com a nossa caridade uma 
palavra de confiança e façamos sentir 
ao outro que Deus o ama como um fi-
lho. #Quaresma

17 DE MARÇO 2021 · O Espírito Santo 
escreve a história da Igreja e do mun-
do. Somos páginas abertas, disponí-
veis para receber sua caligrafia. E em 
cada um de nós o Espírito compõe 
obras originais, porque nunca há um 
cristão inteiramente idêntico a outro. 
#AudiênciaGeral

17 DE MARÇO 2021 · Com grande triste-
za devo recordar ainda a dramática si-
tuação Na Birmânia, onde muitas pes-
soas, sobretudo jovens, estão perden-
do a vida para oferecer esperança ao 
seu país. Também eu me ajoelho nas 
ruas de Mianmar e digo: pare a violên-
cia! Prevaleça o diálogo!

Israel

Arqueólogos descobriram 
novos fragmentos bíblicos
A Autoridade de Antiguidades de Israel desco-
briu novos fragmentos de manuscritos bíblicos 
com 2 mil anos, escritos principalmente em gre-
go, com passagens dos doze profetas menores, 
como Zacarias e Naum.
“Depois das grandes descobertas dos anos 40 e 
50, especialmente em Qumran e no Deserto da 
Judeia, nada semelhante tinha sido registado em 
relação a textos bíblicos. Achados de tamanha 
importância reacendem a emoção dos pesquisa-
dores”, disse Marcello Fidanzio, professor de Am-
biente Bíblico da Faculdade de Teologia de Luga-
no, ao portal Vatican News.
A operação de escavação onde descobriram os 
novos fragmentos de manuscritos bíblicos, que 
datam de 2 mil anos, escritos principalmente em 
grego, e fragmentos dos doze profetas meno-
res, em particular Zacarias e Naum, foi conduzi-
da pela  Autoridade de Antiguidades de Israel no 
Deserto de Judá, território que se estende entre o 
Estado de Israel e a Cisjordânia.
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Serrar a velha

Jorge Vilaça
Padre

1A meio da Quaresma, 
nas aldeias, serrava-
-se a velha. Com este 
nome, hoje não. Não 

se achincalham as pessoas da 
terra, não se expõem os ainda 
“não desobrigados” no cimo 
do monte ao som de gritarias, 
versos corrosivos, tachos, pa-
nelas, serrotes e cortiços. Não 
se exorciza socialmente o me-
do, o inverno, a morte. Não 
se saúda a Primavera. Entre a 
festa e a sátira, a violência era 
gritada, exposta a nu, rituali-
zada. Despedindo-se do In-
verno e quebrando a conten-
ção da Quaresma, a serração 
da velha era também um mo-
mento de criatividade e exor-
cismo social, de ritualizar a 
passagem na natureza, de ris-
co e transformação das rela-
ções. Depois, ou na mesma al-
tura, a queima do Judas, a ver-
são mais ou menos masculina 
do mesmo fenómeno. 

2. Depois eram ainda os 
rituais religiosos: baptismo, 
primeira comunhão, confis-
são, comunhão solene, cris-
ma, casamento (matrimó-

nio), exéquias. A cada um des-
tes momentos juntavam-se 
as vestes, tantas vezes passa-
das entre irmãos ou aluga-
das, a vela e o terço, os santi-
nhos, os padrinhos, enfeites 
e incensos, festas e foguetes, 
prendas singelas, cânticos, en-
saios, textos e fórmulas deco-
radas, tapetes de flores e ser-
rim, túnicas, anjinhos, sinos e 
bombos. Paralelamente a tu-
do isto, as festas populares, o 
santo(a) padroeiro(a), as nove-
nas e os sermões, o lauspere-
ne, as promessas, os tríduos 
com pregações, o terço de do-
mingo à tarde seguido de fu-
tebol, de namoricos e galan-
teios, o toque das trindades e 
das ave marias, os doces das 
romarias, os festeiros e as pro-
cissões, o fato de ver a Deus, 
o chapéu levantado à porta da 
igreja, a família aos molhos 
na casa velha dos avós a co-
mer as batatas com couves e 
bacalhau com cheiro a fumo, 
o cantar das janeiras, as maias 
penduradas, a avó vestida de 
preto pelo avô já ausente, o 
terço em casa e a irmã amua-
da porque queria lavar a loiça 
ao mesmo tempo que rezava, 
a vigília pelos mortos, o qua-
dro do menino da lágrima e a 
cruz imponente. Depois, so-
mos nós, agora, com sauda-
des dos rituais. A reclamar por 
eles. Desobrigados da religião 
e dos ritmos. Minimalistas ou 
minimizados. Nem as confes-
sadas pascais sobraram. Des-
-ritualizados. Encurralados no 
tempo. Fartinhos da mesmice. 
Des-autorizados a rir e a cho-
rar. Com uma vontade imensa 

de cumprir rituais e a ter de os 
inventar para não desesperar. 

3. Philip Zimbardo, psicó-
logo, nas suas experiências so-
ciais (que valem o que valem e 
naquele tempo com uma de-
terminada finalidade!) colo-
cou dois carros iguais em dois 
bairros diferentes: num bair-
ro pobre e outro num bairro 
rico. Ao fim de uma semana 
regressou a ambos os locais e 
constatou que o carro deixa-
do no bairro pobre tinha sido 
vandalizado e o outro, locali-
zado na zona rica, estava ab-
solutamente aprumado. En-
tão, partiu um dos vidros des-
te último carro e decidiu vol-
tar novamente, uma semana 
depois, a esse local. Quando 
lá chegou viu que o carro esta-
va tão ou até mais vandalizado 
que aquele que tinha deixa-
do no bairro pobre. Em resu-
mo, o vidro partido do carro 
abandonado num bairro rico 
transmitiu uma ideia de dete-
rioração, de desinteresse e in-
diferença o que criou um sen-
timento de impunidade, uma 
ausência de leis, normas e re-
gras que rapidamente foram 
também elas quebradas. É a 
teoria (?) dos vidros partidos: 
se não forem reparados rapi-
damente, aumentam a sensa-
ção de caos. 

4. “O que é um ritual? - 
perguntou o principezinho. 
- É uma coisa também muito 
esquecida - disse a raposa. É o 
que faz com que um dia seja 
diferente dos outros dias; uma 
hora das outras horas”. (Saint-
-Exupery) Também sentem 
faltam de rituais?
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A terceira conferência da edição 
de 2021 da Nova Ágora é amanhã, 
e o tema é o “Precariado: Novas 
Explorações Laborais”. O Igreja 
Viva mostra dados sobre o 
mercado de trabalho português, 
desde os vínculos contratuais 
à remuneração, passando pela 
complexa subutilização do 
trabalho.

NOVA ÁGORA

O TRABALHO 
E A PRECARIEDADE 
EM DADOS

788.800

4.010.600 Trabalhador por 
conta de outrem

Outras situações14.800

4.814.100
T o ta l

Trabalhador por 
conta própria  

– total

QUANTAS PESSOAS 
TINHAM EMPREGO 
EM 2020?

221.500

567.300 

Trabalhador por 
conta própria 
– empregador

Trabalhador por 
conta própria 

– isolado

Fonte: Instituto 
Nacional de Estatística

QUE PERCENTAGEM 
DA POPULAÇÃO É 
CONSIDERADA POBRES? 
Transferências sociais 
são pensões e outros subsídios 

2019

Após transferências sociais

42,4%
16,2%

Antes de transferências sociais

Fonte: INE
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QUAL É A EVOLUÇÃO 
DA PERCENTAGEM DA 
POPULAÇÃO EM IDADE 
ACTIVA QUE TINHA 
EMPREGO?

Escalões de rendimento bruto do IRS (em euros) Agregados familiares
0-5.000 702.517
5.001-10.000 1.496.374
10.001-13.500 797.305
13.501-19.000 749.271
19.001-27.500 654.467
27.501-32.500 221.555
32.501-40.000 217.670
40.001-50.000 173.388
50.001-100.000 241.629
100.001-250.000 44.914
250.000+ 3.863

Até 2019, esta percentagem aumentou 
consistementemente. Ainda não há dados de 2020.

Nota: Considera-se uma pessoa em idade activa 
quando tem pelo menos 15 anos.

percentagem 
mais alta desde 
que há registo

800 

600 

400 

200 

0 
2015 2016 2017 2018 2019

76,9% 77,1% 78,2% 78,8% 79,3% Fo
n

te
: I

N
E

QUANTAS PESSOAS 
TÊM CONTRATOS 
PRECÁRIOS?

(inclui 595.700 em contrato de trabalho com termo 
e 116.800 com contratos de prestação 
de serviços [recibos verdes]).

712.500

2020

Fo
n

te
: I

N
E

HÁ PESSOAS 
SUBUTILIZADAS?

EM QUE SECTORES MAIS 
SE GANHA O SALÁRIO MÍNIMO?

Em 2018, último ano 
com dados disponíveis, 
os sectores em que 
mais trabalhadores 
ganhavam o salário 
mínimo eram:

INDÚSTRIAS 
TRANSFORMADORAS: 
25,8% DOS TRABALHADORES

ALOJAMENTO, 
RESTAURAÇÃO 
E SIMILARES: 32,5%

ACTIVIDADES 
DE SAÚDE 
HUMANA 
E APOIO 
SOCIAL: 24,6%

ACTIVIDADES 
IMOBILIÁRIAS: 
19,7%

CONSTRUÇÃO: 23,7%

COMÉRCIO GROSSISTA 
E A RETALHO: 21,5% Fonte: Gabinete de Estratégia e 

Estudos/Ministério da Economia e 
Transição Digital

Sim. O termo refere-se o indicador de subutiliza-
ção do trabalho, criado pelo Instituto Nacional de Es-
tatística (INE). Esse indicador agrega a população de-
sempregada com o “subemprego” de trabalhadores a 
tempo parcial, os inativos à procura de emprego mas 
não disponíveis para trabalhar e os inativos disponí-
veis mas que não procuram emprego.

Este indicador tornou-se especialmente relevante 
na pandemia, porque, segundo o INE, “pessoas an-
teriormente classificadas como desempregadas e 
pessoas que efetivamente perderam o seu emprego 
devido à pandemia Covid-19, e que em circunstân-
cias normais seriam classificadas como desemprega-
das, podem agora ser classificadas como inativas”. Is-
to porque as restrições às deslocações, a interrupção 
de canais de informação sobre oportunidades de em-
prego e o encerramento de empresas tornou difícil a 
procura activa de emprego – condição essencial para 
ser considerado desempregado.

Em Janeiro de 2021 eram 748.800 as pessoas 
‘subutilizadas’, face a 669.600 pessoas no mesmo mês de 
2020. O número atingiu 836.300 pessoas em Julho de 2020.

QUAL É A EVOLUÇÃO 
DA PERCENTAGEM 
DE TRABALHADORES 
POR CONTA DE 
OUTREM COM O 
SALÁRIO MÍNIMO?
A percentagem tem subido de forma expressiva.
Fonte: Gabinete de Estratégia e Estudos/Ministério da Economia e Transição Digital

QUAL É O SALÁRIO MÉDIO MENSAL DOS 
TRABALHADORES POR CONTA DE OUTREM? 
Em 2018, o salário médio era de 970,4 euros. Já o ganho médio, que contabiliza subsídios como o de 
alimentação, era de 1.170,3 euros. No mesmo ano, a distribuição de rendimentos dos agregados familiares 
portugueses era esta:

Fonte: Gabinete 
de Estratégia e 
Planeamento/Ministério 
do Trabalho, Solidariedade 
e Segurança Social e 
Autoridade Tributária e 
Aduaneira/Ministério das 
Finança

20182008

22,1%
7,4%
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Is. 50, 4-7 
Leitura do Livro de Isaías 
O Senhor deu-me a graça de falar como 
um discípulo, para que eu saiba dizer 
uma palavra de alento aos que andam 
abatidos. Todas as manhãs Ele desperta 
os meus ouvidos, para eu escutar, como 
escutam os discípulos. O Senhor Deus 
abriu-me os ouvidos e eu não resisti 
nem recuei um passo. Apresentei as 
costas àqueles que me batiam e a 
face aos que me arrancavam a barba; 
não desviei o meu rosto dos que me 
insultavam e cuspiam. Mas o Senhor 
Deus veio em meu auxílio, e, por isso, 
não fiquei envergonhado; tornei o meu 
rosto duro como pedra, e sei que não 
ficarei desiludido.  
    
Salmo responsorial
Salmo 21 (22), 8-9.17-18a.19-20.23-24 (R. 
2a)  
Refrão: Meu Deus, meu Deus, 
porque me abandonastes? 

LEITURA II Filip 2, 6-11  
Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Filipenses 
Cristo Jesus, que era de condição divina, 
não Se valeu da sua igualdade com 
Deus, mas aniquilou-Se a Si próprio. 
Assumindo a condição de servo, tornou-
Se semelhante aos homens. Aparecendo 
como homem, humilhou-Se ainda mais, 
obedecendo até à morte e morte de cruz. 
Por isso Deus O exaltou e Lhe deu um 
nome que está acima de todos os nomes, 
para que ao nome de Jesus todos se 
ajoelhem no céu, na terra e nos abismos, e 

“Tomai: isto é o meu Corpo”

itinerário

suspeitava de algo semelhante. Era amigo 
dele, jurava permanecer sempre a seu 
lado, mas tinha em mente outro tipo de 
Messias. Até nós temos dificuldade em 
acreditar! Quando se apercebe da sua 
incredulidade, Pedro “desatou a chorar”.
A Jesus Cristo talvez só o possamos 
compreender depois de fazermos 
semelhante experiência vital, como 
Pedro, porque algumas vezes juramos 
amor incondicional, como seguimos 
outras opções que dizíamos não aceitar. 
Queremos amar; negamos e traímos.
As vivências relatadas fazem perceber 
que o acto de amor é a coisa mais bela que 
há no mundo. Aqui, é acto de amor levado 
ao extremo. Não é acto isolado, mas o 
culminar de toda a vida oferecida aos 
outros. Jesus Cristo poderia dizer: “Eu sou 
assim: dou a minha vida por inteiro”. Por 
isso, a expressão proferida naquela Última 
Ceia é um perfeito resumo do seu viver: 
“Tomai: isto é o meu Corpo”.

Quem é Jesus Cristo?
Conhecer Jesus Cristo implica fazer o 
caminho que fizeram aqueles homens e 
mulheres, os seus primeiros seguidores. 
Podemos fazer o caminho de Pedro ou 
de um qualquer outro discípulo. Este é o 
ponto central: colocarmo-nos no caminho 
do discipulado, dispostos a aprender com 
ele e a seguir com ele, deixar de lado todas 
as resistências e entrarmos na história 
“com tudo, com as nossa inteligência e 
emoções, imaginação e busca criativa, 
com a mente e coração abertos, com o 
nosso desejo de entender e com a nossa 
sede espiritual: pois tudo isto são as 
componentes escondidas na palavra 
acreditar” (Tomas Halík). Hoje, que a 
contemplação do relato da Paixão nos 
convença disto; e nos guie até à Páscoa.

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

toda a língua proclame que Jesus Cristo é 
o Senhor, para glória de Deus Pai. 
 
EVANGELHO Mc 14, 1 – 15, 47 (forma longa)
 

REFLEXÃO
Eis o quadro, decisivo e dramático, da liturgia 
deste Domingo de Ramos. A aclamação 
dirigida a Jesus Cristo ecoa em todo o 
mistério pascal: para nos “dar a salvação” 
(é o sentido da expressão “Hossana”), vai 
sofrer a Paixão e dar a vida, até à Cruz.

“Filho de Deus”
Pensemos nesta questão central para 
o cristianismo: Quem é Jesus Cristo? 
É também a pergunta que percorre o 
evangelho segundo Marcos. É o próprio 
quem toma a iniciativa de colocar a 
questão: “Quem dizeis que eu sou?” 
(Marcos 8, 29). Agora, no relato da 
Paixão, volta a aparecer, na expectativa da 
resposta, pergunta semelhante: “És Tu o 
Messias, Filho do Deus Bendito?”.
Com atenção, percebemos que os detalhes 
dos relatos da Paixão, em relação aos 
restantes episódios, assumem uma 
desproporção intencional: os últimos dias 
da existência terrena de Jesus Cristo são a 
chave para desvendar a sua identidade.
A resposta inequívoca está latente do 
princípio ao fim. As primeiras palavras do 
evangelista, “Princípio do Evangelho de 
Jesus, Cristo, Filho de Deus”, reflectem-se 
na afirmação final colocada na boca do 
centurião: “Na verdade, este homem era 
Filho de Deus”.
O verdadeiro significado de ‘Filho de Deus’ 
não pode ser (bem) compreendido sem o 
conteúdo da Paixão. O Filho de Deus é o 
amor desarmado do Pai, o Servo sofredor, 
o Messias crucificado, o Salvador ferido, a 
entrega gratuita até à morte na cruz.
Pedro, como o resto dos discípulos, não 

Semear caridade
Acólitos
Enquanto a Palavra é proclamada, o 
acólito de investir-se totalmente na 
escuta e induzir, pela sua atitude, a 
mesma escuta atenta na assembleia. O 
ministro do altar não é como o guarda-
redes que se alheia do jogo quando a 
bola está na área adversária. É quando 
não se é chamado a executar uma tarefa 
em particular, durante as leituras ou a 
homilia, por exemplo, que se mostra que 
o discípulo é aquele que escuta.

Leitores
É em particular durante a leitura da Paixão 
no Domingo de Ramos que os leitores 
devem desenvolver os seus recursos 
dramáticos e mesmo ligeiramente teatrais. 
Tendo em conta a extensão do texto, a 
leitura é dividida por vários leitores o que 
a torna mais fácil e lhe dá maior vida. A 
natureza do relato também se presta a 
esse dramatismo. Deve-se preparar muito 
bem esta leitura e articulá-la com os outros 
leitores.

Ministros Extraordinários 
da Comunhão
Uma dignidade não é por si só garantia 
de glória. Jesus também era de 
condição divina, mas, para receber 
o Nome que está acima de todos os 
nomes, passou pela obediência até 
à morte na cruz. Assim também, os 
ministros da Igreja e, em particular, 
o MEC, devem esquecer qualquer 
dignidade eclesial, real ou suposta, para 
entrarem no caminho da obediência 
humilde, assumindo a condição de 
servos à imagem de Cristo.

Músicos
Os ramos agitados neste dia serão 
queimados e transformados na cinza 

Domingo de ramos  Quaresma

Respeitando a sobriedade e o despojamento que marcam os arranjos 
neste tempo quaresmal, sugerimos adornar as cruzes quaresmais ou 
os altares das igrejas com ramos de oliveira ou folhas de palmeira. A cor 
litúrgica desse dia é o vermelho, por isso, também se poderiam substituir 
os panos roxos habituais por panos vermelhos.

No espaço litúrgico onde se encontra a caminhada quaresmal da APP 
da Caridade, abrir o coração e ver a palma da mão, símbolo que indica as 
pessoas que deram testemunho com a própria vida pelo Evangelho. 
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“Tomai: isto é o meu Corpo”

que será, na Quarta-feira de cinzas, 
imposta na nossa cabeça. Isto lembra 
que aqueles que entusiasticamente 
gritam “Hossana!” são os mesmos 
que pouco tempo depois clamam 
“Crucifica-O”. Também os músicos que 
tanto embelezam as celebrações pelas 
suas aclamações são também aqueles 
por quem tantas vezes os escândalos 
surgem nas comunidades.

Celebrar em comunidade

Homilia
1. O relato da Paixão apresenta-nos 
a seriedade do caminho de Jesus, 
por solidariedade com os seres 
humanos, até à morte de cruz. Para 
São Marcos, o centro de todo este 
relato é a pessoa de Cristo, Filho de 
Deus, que se entrega voluntariamente 
para salvação do mundo. Se o seu 
Evangelho começa definindo-se 
como “Evangelho de Jesus Cristo, 
Filho de Deus” (Mc 1, 1), conclui-
se praticamente com a admirável 
afirmação do centurião romano ao pé 

da cruz “verdadeiramente este homem 
era Filho de Deus!” (Mc 15, 39).
2. Seguir este Cristo, Filho de Deus, 
implica, por vezes, carregar a cruz 
como Ele. Seguramente, o nosso 
caminho não será tão dramático 
quanto o Seu: abandoado por todos, 
no silêncio, na aparente ausência 
de Deus, açoitado cruelmente, 
escarnecido, cravado na cruz, 
executado injustamente. Mas 
certamente que teremos dias de dor 
e de desânimo. Por isso, também 
nós, hoje, precisamos de reafirmar de 
alguma forma a confiança no triunfo 
de Cristo e no nosso triunfo. Não 
estamos destinados ao sofrimento, 
mas à vida.
3. Jesus, o servo sofredor que faz da 
sua vida um dom por amor, mostra 
aos seus seguidores o caminho: a vida, 
quando é posta ao serviço da libertação 
dos pobres e dos oprimidos, não é 
perdida mesmo que pareça, em termos 
humanos, fracassada e sem sentido. 
Por isso, a doação de Cristo em cada 
Eucaristia tem de ser para nós uma 
inspiração a fazer na nossa existência 

uma doação permanente a todos os 
que nos rodeiam. Temos a coragem de 
fazer da nossa vida uma entrega radical 
ao projecto de Deus e à libertação dos 
nossos irmãos?

Oração Universal
Irmãs e irmãos: neste Domingo de 
Ramos e da Paixão, invoquemos o 
Redentor do mundo, para que nos 
conceda o que Lhe pedimos com fé, 
dizendo, cheios de confiança:
R. Ouvi-nos, Senhor.

1. Para que o Redentor do mundo, que 
Se entregou à morte pela salvação da 
humanidade, estenda a todos os povos o 
seu Reino, oremos.

2. Para que o Redentor do mundo, que 
orou com grande clamor e lágrimas, 
interceda junto do Pai por todos nós, 
oremos.

3. Para que o Redentor do mundo, que 
sofreu a angústia e a tristeza, socorra 
os que sofrem e alivie as suas dores, 
oremos.

4. Para que o Redentor do mundo, que 
foi flagelado e coroado de espinhos, dê 
coragem aos que estão prestes a perdê-
la, oremos.

5. Para que o Redentor do mundo, 
que, ao morrer, entregou ao Pai o seu 
espírito, nos reanime com a força da sua 
Ressurreição, oremos.

6. Para que o Redentor do mundo, que 
perdoou ao ser humano o pecado, nos 
abra o coração para sermos capazes 
de nos perdoarmos uns aos outros, 
oremos.

V. Senhor Jesus Cristo, que Vos 
dignastes implorar o perdão para 
aqueles por quem destes a vida, dai-nos 
a graça de descobrir, à luz da fé, o amor 
infinito com que nos amais. Vós que sois 
Deus com o Pai na unidade do Espírito 
Santo.
R. Ámen.

Sugestão de cânticos
— Entrada: As crianças de Jerusalém – M. Faria
— Preparação Penitencial: Kyrie, eleison, Senhor – M. Carneiro
— Apresentação dos dons: A vida por nós destes – M. Faria
— Comunhão: Pai, se este cálice – F. Santos
— Final: O Senhor salvou-me – C. Silva

Eucologia
Orações presidenciais: Orações próprias 
do Domingo de Ramos (Missal Romano, 
páginas 215ss)
Prefácio: Prefácio próprio do Domingo de 
Ramos (Missal Romano, 226ss)
Oração Eucarística: Oração Eucarística II 
(Missal Romano, 524ss)

Sair em missão de amar
Procuremos celebrar o sacramento da reconciliação, 
assim como reconciliarmo-nos com alguma pessoa 
que possamos ter ofendido, ou que achamos que nos 
ofendeu. Para aprofundarmos o sentido deste amor por 
nós, aproveitemos esta Semana Maior para ler a Carta 
Encíclica Deus Caritas est do Papa Bento XVI.

A versão completa do subsídio litúrgico encontra-se
disponível em www.arquidiocese-braga.pt/liturgia/
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Intitula-se este livrinho A nossa 
Páscoa, no seguimento de 1 Coríntios 
5,7, e compreende três partes: a 
primeira, intitulada “Tempo da 
Quaresma”, oferece uma leitura do 
itinerário dos Domingos da Quaresma 
do Ano A, que pode sempre ser 
seguido também nos Anos B e C, e que 
deve mesmo ser seguido caso haja 
catecúmenos.

A nossa Páscoa 
D. António Couto

7,4€

Compre online em 
www.livrariadm.pt

Prestes a começar o "Ano da Fa-
mília «Amoris Laetitia»", decreta-
do pelo Papa Francisco, a Pastoral 
Familiar da Arquidiocese de Braga 
apresentou cinco objectivos para os 
próximos doze meses. 
"Difundir o conteúdo da Exorta-
ção Apostólica «Amoris Laetitia», 
anunciar que o sacramento do ma-
trimónio é uma dádiva e tem poder 
transformador do amor humano, 
tornar as famílias protagonistas da 
pastoral familiar, consciencializar 
os jovens sobre a importância da 
formação para a verdade do amor 
e do dom de si e alargar o olhar e a 
acção da pastoral familiar, incluindo 
os cônjuges, os filhos, os jovens, os 
idosos e as situações de fragilidade 
familiar", são as metas da Pastoral 
Familiar.
Para a realização destes propósi-
tos, a equipa também propôs doze 

Pastoral Familiar prepara "Ano da Família «Amoris Laetitia»"

Workshop online aborda o envelhecimento

percursos diferentes, como o for-
talecimento da pastoral da prepa-
ração para o matrimónio com no-
vos itinerários a nível diocesano e 
paroquial.
O acompanhamento de casais em 
crise e a educação dos filhos, bem 
como o potenciar da "Igreja Do-
méstica" e da vocação missionária 
das famílias são outros dos temas 
abordados. 
Para assinalar o início deste ano, o 
Arcebispo Primaz, D. Jorge Orti-
ga, irá presidir no dia 19 de Março à 
eucaristia das 17h30, na Sé Cate-
dral. Também o Departamento Na-
cional da Pastoral Familiar está a 
organizar um Terço em Família, às 
21h30, que será transmitido online. 
O "Ano da Família «Amoris Laeti-
tia»" assinala os cinco anos da pu-
blicação da Exortação Apostóli-
ca dedicada ao Amor na Família. O 

Ano terminará com a realização do 
X Encontro Mundial das Famílias 
em Roma, em Junho de 2022, com 
o tema "Amor em família: vocação e 
caminho de santidade".

A Compassio – Associação para a 
construção de comunidades com-
passivas – está a organizar a se-
gunda edição de um workshop on-
line sobre as imagens que temos do 
envelhecimento.
O mote é dado pela frase de Mor-
rie Schwartz: “Não é comum ouvir 
alguém dizer uma frase assim. Ha-
bitual é ouvir adolescentes a di-
zerem que querem chegar aos 18 
anos, julgando que a partir daí po-
dem fazer tudo o que querem. E 
nós porque não dizemos que es-
tamos desejosos de chegar aos 78 
anos? Imaginamo-nos com essa 
idade, ou mais? Pensamos na nos-
sa velhice?”
A reflexão será feita com a aju-
da de Dulce Silva, que trabalha há 

mais de 15 anos com grupos e que 
acredita que o sociodrama fortalece 
“a esperança no futuro, através da 
protecção do grupo, e que pode aju-

dar a manter a saúde emocional”.
As inscrições podem ser realizadas 
através do formulário disponível 
em arquidiocese-braga.pt.


