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Balasar
aniversário de Alexandrina
O Santuário da Beata Alexandrina,
em Balasar, arciprestado da Póvoa de
Varzim e Vila do Conde, assinalou, no
sábado de Aleluia, o 109º aniversário
do nascimento da Beata Alexandrina.
Recorde-se que a beata nasceu no dia
30 de março de 1904, na casa dos seus
avós maternos, em Gresufes, lugar da
freguesia de Balasar. O santuário fez
questão de assinalar esta data, apesar
de não se poder realizar outras celebrações para além da vigília pascal.

Barcelos
encontros sobre a fé
Já decorreram os primeiros dois encontros de formação centrados no Ano
da Fé. Estes encontros, intitulados “Fé
Professada”, decorrem em simultâneo
nas seis zonas pastorais do arciprestado
e são orientados por uma equipa de
leigos. Amanhã, a partir das 21h00,
realiza-se a terceira iniciativa desta
série nas paróquias de Vila Frescaínha
São Pedro, Silva, Pereira; Galegos São
Martinho, Gilmonde e Várzea.

Vila das Aves
memorial do Ano da Fé
A paróquia de Vila das Aves, no arciprestado de V. N. Famalicão, celebrou
o Domingo de Páscoa, com a bênção
de um memorial de homenagem a
mais de uma centena de leigos, exemplos de fé, no adro da igreja Matriz.
Esta iniciativa decorreu no final do
tradicional Cortejo Pascal que, anualmente, marca a festa da Ressurreição
de Cristo nesta paróquia.
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No próximo domingo, a Comunidade Católica Shalom promove a Festa
da Misericórdia, na basílica dos Congregados, em Braga. Esta celebração, que ocorre no domingo dedicado à misericórdia, a partir das
14h30, vai contar com uma pregação pelo padre Dário Pedroso, terço,
adoração eucarística e uma eucaristia, presidida por D. Jorge Ortiga.

as celebrações da semana santa são oportunidade única
para fazer uma síntese do percurso pastoral da arquidiocese
e semear desafios para os cristãos que vivenciam a paixão de
Jesus. Aqui ficam os destaques das palavras de D. Jorge Ortiga.
uma juventude
inconformada
E como refere a música de uma célebre
banda portuguesa, que marcou a juventude dos anos 90: “saber amar, é saber
deixar alguém te amar!” Portanto, caros
jovens: como Frei Bernardo de Vasconcelos, aceitai o “ideal cristão” e não
façais da vossa fé um turismo religioso!
Deixai que Deus vos contagie com o
seu amor, e partilhai esse mesmo amor
através daqueles gestos alternativos
que o Papa Francisco já nos ensinou. E
lembrem-se: é proibido desistir!
Domingo de Ramos, 24 de março

a oitava maravilha
do sacerdócio
A santidade não é um produto que se factura
num comércio de canonizações, como sugere
o humorista Ricardo Araújo Pereira, mas
uma autêntica arte de viver. Muitas vezes
achamos que a santidade é algo de utópico,
mas não! A santidade sacerdotal define-se
como um viver fielmente na tensão entre a
oração e o ministério, entre os actos pastorais
e os administrativos, entre o desporto e a
música, entre a multidão e a solidão. O
sacerdócio é o nosso lugar de santificação!
Quinta-Feira Santa (Missa Crismal), 28 de março

O compasso pascal da paróquia de
Fiscal saiu, uma vez mais, na passada
segunda-feira de Páscoa, mas desta
vez não atravessou o rio. A subida do
caudal e a forte corrente das águas do
rio Homem impediram a tradicional
travessia de barco. Mesmo assim, o
compasso e a banda de música desceram até à margem direita, para dar a
beijar as duas cruzes às pessoas.

Braga
chuva na Semana Santa
Apesar da crescente afluência de turistas, Semana Santa de Braga debateuse, este ano, com a constante ameaça
de chuva. Por causa disso, a procissão
do Senhor “Ecce Homo”, que se realizaria na noite de quinta-feira Santa,
não saiu às ruas. As outras grandes
procissões realizaram-se, apesar da
ameaça constante de chuva.

O uniforme de cristo
Se muitos asseguram que a Igreja é uma
instituição poderosa, gostaria de lhes
recordar que o nosso poder chama-se
apenas caridade. A título de exemplo,
os marxistas vieram atacar a Igreja,
acusando-a de ser contra os proletários
e a favor dos ricos, quando é evidente o
contrário, isto é: “o cuidado permanente,
multissecular e pluricultural dos cristãos
para com os pobres e infelizes, e as
maravilhas sociais da solidariedade católica no apoio aos mais desfavorecidos.”
Um outro caso reporta à denominada
Teologia da Prosperidade que as novas
seitas cristãs defendem, prometendo a
retribuição de Deus pelas nossas obras,
não no fim da vida, mas já aqui e agora.
Se já sabíamos que existem religiões que
matam em nome de Deus, estas novas
igrejas, como o caso da IURD, exploram
os homens em nome de Deus.
Quinta-Feira Santa (Lava-Pés), 28 de março

a pergunta de deus
Passados 2000 anos, neste tempo em
que andamos bombardeados com a
palavra crise, a pergunta repete-se
agora com mais intensidade, mas com
uma diferença substancial: a pergunta altera-se do “onde estava Deus?”
ao “onde estamos nós?”, ou seja: do
“porque é que Deus nos abandona e
permite as desgraças na nossa vida?”
ao “porque é que nós consentimos que
tantos seres humanos continuem a ser
vítimas da miséria social, da violência doméstica, da escravatura laboral,
do abandono familiar, do legalismo
da morte, da corrupção judicial, das
mortes inocentes na estrada, das mentiras dos astrólogos, do desemprego,
de uma classe política incompetente
e do monopólio dos bancos?”
Sexta-Feira Santa, 29 de março

Cristãos a Full-Time
Por muito que nos custe, não se
começa a ser cristão por uma decisão ética ou por uma grande ideia
intelectual, mas por um encontro
com uma Pessoa que dá um novo horizonte à vida humana: Jesus Cristo.
E porquê? Porque o cristianismo não
é um culto, uma ONG, no dizer do
Papa Francisco, um sistema, uma ideologia, uma doutrina ou uma filosofia,
mas uma pessoa. Por isso, afirmava
com razão Zita Seabra, ao suplemento
Igreja Viva: “é incompatível juntar
Cristo e Marx!”.
Sábado Santo (Vigília Pascal), 30 de março

roteiro da fé
O caminho de Deus inscreve-se no
rosto dos irmãos: trata-se de um
caminho interior e espiritual. Não
faltam argumentos e desculpas para se
adiar o projeto das bem-aventuranças,
o que falta, talvez, é a coragem para
se enfrentar as exigências que a fé
suscita. Infelizmente, ainda há falhas,
indiferenças, imperfeições, erros e preconceitos que continuam a assassinar
silenciosamente a dignidade humana.
Domingo de Páscoa, 31 de março
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O Dia Arquidiocesano da Juventude,
organizado 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.

Palavra de Arcebispo

Amares
compasso pascal em Fiscal
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Completaram-se, no passado dia 2, oito anos sobre a morte de João Paulo II, após um pontificado de 26 anos e meio que marcou a história
da Igreja. O Papa polaco foi proclamado
beato por Bento XVI a 1 de maio de 2011.
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O Papaaprovou a publicação do decreto que
reconhece as virtudes da portuguesa Sílvia
Cardoso Ferreira da Silva (1882-1950), que se
distinguiu em atividades de caráter social, e
pode agora vir a ser proclamada como beata.

Papa francisco apelou à paz mundial
© DR

dificuldade em encontrar a estrada
da concórdia, a fim de que retomem,
com coragem e disponibilidade, as
negociações para pôr termo a um
conflito que já dura há demasiado
tempo», referiu.
«Levai para as vossas famílias e casas a
mensagem de paz que todos os anos,
neste dia, se renova. Que o Senhor
Ressuscitado, que venceu o pecado e a
morte, possa ajudar todos», desejou.

«o amor de Deus
pode transformar
a nossa vida,
fazer florir aquelas
parcelas de deserto
que ainda existem
no nosso coração»

O Lava-Pés num centro de detenção de menores foi o momento marcante do tríduo pascal do Papa

O

Papa Francisco dirigiu-se aproveitou o Domingo de Páscoa para
deixar um apelo de paz em todos
os lugares do mundo, particularmente
naqueles onde a tensão é mais evidente,
como é o caso da península coreana.
«Paz para a Ásia, sobretudo na península
coreana, para que sejam superadas as

divergências e amadureça um renovado
espírito de reconciliação», pediu, na sua
primeira mensagem pascal.
O Santo Padre deixou votos de que a fé em
Jesus ressuscitado ajude a transformar «a
morte em vida».
«Paz para o Oriente Médio, especialmente
entre israelitas e palestinos, que sentem

O momento mais marcante das
celebrações da Semana Santa papais
foi, sem dúvida, a celebração do lava-pés
num centro de detenção para menores,
em Roma, na qual lavou os pés a 12 jovens
de várias nacionalidades e religiões. Nesta
celebração, o Papa falou do simbolismo do
gesto, que classificou como «comovente»,
de Jesus que lava os pés aos seus discípulos
para dar um exemplo de «serviço».

Turismo Religioso no PENT

Quénia: estipêndios de Missas para pastoral policial

O Turismo religioso foi integrado
nas prioridades do novo Plano Estratégico
Nacional do Turismo, sendo considerado
agora de importância para a economia do
país. O Governo português apresentou,
há dias, as linhas gerais da política para o
sector, considerado vital para a economia
portuguesa. Segundo o Secretário de Estado que tutela o turismo, as novas metas
são mais realistas e recusa comprometerse com objectivos de criação de emprego,
mas salvaguarda a importância que pode
ter um crescimento médio anual de 3,1%.

Em 2009, o Quénia introduziu a pastoral policial, que engloba
várias tarefas: os sacerdotes apoiam polícias e familiares no seu
frequentemente difícil trabalho, aconselham-nos, celebram Missas,
visitam agentes doentes e feridos, e também celebram os funerais
de polícias mortos em serviço. Há pouco tempo, algumas dezenas
de polícias quenianos perderam a vida durante violentos distúrbios.
Os sacerdotes que trabalham na pastoral policial também acorrem em casos de acidentes
graves, catástrofes ou atos de violência cujas vítimas, testemunhas e pessoal de salvamento
precisem de ajuda. Também organizam cursos para que os agentes cresçam a nível moral,
religioso e mental, o que contribui para que os funcionários atuem de forma responsável.
Como os sacerdotes dedicados à pastoral policial o fazem de forma voluntária e não
recebem dinheiro do Estado, os benfeitores da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre poderão
apoiar o seu valioso trabalho com 200 estipêndios de Missas. (www.fundacao-ais.pt)

CREIO No AMOR QUE É O ESPÍRITO SANTO
Creio no Espírito, amor eterno, “beijo de amor” entre
o Pai e o Filho no seio da Trindade, amor fecundo em vida
e santidade, que realizou a Encarnação do Verbo no seio da
Virgem Maria.
Creio no Espírito, amor eterno, que ungiu Jesus no dia do seu
baptismo no rio Jordão e que nos unge e consagra como filhos
de Deus e templos da Trindade Santa no dia do nosso baptismo.
Creio no Espírito, amor eterno, que iluminou os caminhos de
Jesus de Nazaré, que O inspirou a rezar e a amar, que O fez ir
ao deserto em oração de intimidade profunda com o Pai, que
Lhe deu força para sofrer e morrer por amor.

Ano da Fé 24

Dário Pedroso, sj

que purifica, que santifica e cura nossos seres do pecado e de todos os males, sendo em nós “rio de água viva”
transbordante de amor.
Creio no Espírito, amor eterno, que ornou a Virgem Maria de
toda a graça e virtude, que fez com que fosse concebida sem
pecado, que n’Ela realizou a obra da redenção e Lhe deu a
força do sim generoso e total.
Creio no Espírito, amor eterno, que realiza a santidade dos
beatos e santos, que dá à Igreja a beleza e o encanto da santidade dos seus membros, que nos ajuda a descobrir caminhos
de fidelidade e de entrega ao Pai e à sua vontade.

Creio no Espírito, amor eterno, vida das nossas vidas, alma das
nossas almas, vida e alma da Igreja, nossa Mãe e Mestra, amor
que santifica os crentes e quer fazer a comunhão de todos os
homens.

Creio no Espírito, amor eterno, que gera a unidade e a comunhão, que nos quer unidos e em paz, que nos ajuda a viver
como comunidades de crentes, que faz das famílias “igrejas
domésticas”, ajudando os esposos e os filhos a crescer no
amor.

Creio no Espírito, amor eterno, Mestre interior que nos ensina
a rezar e que reza em nós, Mestre Divino que nos ensina a
escutar e a saborear a Palavra de Deus, Mestre que ilumina as
inteligências e fortalece as vontades.

Creio no Espírito, amor eterno, no interior do meu coração e
do meu ser, louvo-O, bendigo-O, glorifico-O, desejando nunca
O contristar para que se sinta no santuário do meu coração
como Senhor e Mestre.

Creio no Espírito, amor eterno, que age nos sacramentos, e na
Eucaristia converte pão e vinho em Corpo e Sangue de Jesus,
fazendo crescer a santidade dos crentes e a unidade da Igreja
como Corpo Místico de Cristo.

Creio no Espírito, amor eterno, e desejo ardentemente viver
em comunhão com Ele, ser testemunha viva do seu ser e do
seu amor, para glória da Trindade Santa e bem da humanidade
e da Igreja, minha Mãe.

Creio no Espírito, amor eterno, que é água divina que lava,

Aveiro
O Bispo de Aveiro criticou, na celebração da Vigília Pascal, as leis que
«aprisionaram o direito a nascer»
na sociedade. «Quero saudar nestes
tempos difíceis, onde parece que as
leis aprisionaram o direito a nascer e
que se asfixiou no coração humano a
alegria do acolhimento da vida, todas
as famílias que acolhem no seu regaço
ou aguardam com alegria o nascimento dos seus filhos», referiu.

Coimbra
A Cáritas Diocesana de Coimbra está a
promover o projeto “Quem conta um
conto” com o objetivo de sensibilizar
pais e filhos para a importância da leitura e da escrita. Uma das atividades
incluídas no projeto, intitulada “Livro
de Vai e Vem”, permitiu a cada mãe/
pai escolher um livro para levar para
casa e construir, em conjunto com os
seus filhos, um dossier de histórias.

Porto
O Bispo do Porto considera que os
tempos atuais requerem um «novo
ardor» na evangelização e que o
Papa Francisco é «mais um para
entrar nesta caminhada». D. Manuel
Clemente completou, no passado dia
24 de março, seis anos na diocese
nortenha, ocasião para o lançamento
do livro “O tempo pede uma Nova
Evangelização”, que reúne textos e
intervenções. «A Igreja pode ter uma
parafernália de meios tecnológicos,
mas se lá dentro não existir ardor a
mensagem não passa», refere.

Leiria/Fátima
O Serviço de Animação Vocacional da
Diocese de Leiria-Fátima está a propôr
às comunidades católicas da região
o tema “Confiar no Deus fiel” como
intenção de oração para este mês de
abril. O tema proposto segue a linha
da temática do próximo Dia Mundial
de Oração pelas Vocações, celebrado
pela Igreja no dia 21 de abril, e que já
foi alvo de reflexão por parte do agora
Papa emérito, Bento XVI.

Santarém
O Bispo de Santarém alertou os
padres da sua diocese para uma
pastoral de conjunto. Na homilia da
Missa Crismal, D. Manuel Pelino disse
ainda que um sacerdote «não pode
agir sozinho nem estar só» e para
exercer com «alegria e entusiasmo» o
ministério e «vencer a solidão, precisa
de cultivar a união profunda com
Deus, a integração na comunidade
cristã e a amizade amadurecida com
outros membros do presbitério».
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por Joana Mafalda Araújo
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celebração do tríduo pascal é de importância primordial na caminha de fé de um cristão. Depois de um tempo favorável à conversão pessoal e mudança de vida, durante os quarenta dias da Quaresma, o fiel atinge o seu ponto alto nos dias «maiores» da
Semana Santa, que têm como epicentro a Vigília Pascal, em que se memora o sentido de toda a caminhada efetuada. A celebração
da Semana Santa de Braga, por via da sua ritualidade única, destaca-se entre as demais celebrações desta quadra efetuadas no nosso
país. Na Igreja Mãe da Arquidiocese de Braga foi revivida a paixão e morte de Jesus. Uma oportunidade de renovação da fé.
A reportagem fotográfica é da autoria de Joana Mafalda Araújo.
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A 12 de ABRIL a Arquidiocese de Braga celebra S. VICTOR, catecúmeno do
século III, natural de Braga. Antes de receber o batismo, já vivia como cristão, abominando os ídolos dos romanos. Recusando-se a honrar a deusa Ceres,
foi levado a tribunal onde confessou seguir a lei de Cristo. Por isso mesmo, foi
barbaramente degolado, num lugar próximo da igreja que lhe é dedicada.
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Sugestão de Cânticos
ENT: Aclamai o Senhor (J. Santos, CEC I 133-134)
OFE: Glória a Vós, ó Cristo (M. Luís, NCT 192)
COM: Reconheci neste pão (M. Luís, NCT 197)
SAID: Regina Coeli (NCT 205)

“Cristo confirma a missão de Pedro” (Rubens, 1616) In: Wallace Collection, Londres (Inglaterra)

DOMINGO III dE Páscoa – Ano C
14 de ABril de 2013
Ouvi, Senhor, e tende compaixão de mim,
Senhor, sede Vós o meu auxílio.
Vós convertestes em júbilo o meu pranto:
Senhor meu Deus, eu Vos louvarei eternamente.
LEITURA II – Ap 5,11-14
Leitura do livro do Apocalipse
Eu, João, na visão que tive, ouvi a voz de
muitos Anjos, que estavam em volta do trono,
dos Seres Vivos e dos Anciãos. Eram miríades
de miríades e milhares de milhares, que diziam
em voz alta: «Digno é o Cordeiro que foi
imolado de receber o poder e a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor».
E ouvi todas as criaturas que há no céu, na
terra, debaixo da terra e no mar, e o universo
inteiro, exclamarem: «Àquele que está sentado
no trono e ao Cordeiro o louvor e a honra, a
glória e o poder pelos séculos dos séculos».
Os quatro Seres Vivos diziam: «Ámen!»; e os
Anciãos prostraram-se em adoração.

LEITURA I – Act 5,27b-32.40b-41
Leitura dos Atos dos Apóstolos
Naqueles dias, o sumo sacerdote falou aos
Apóstolos, dizendo: «Já vos proibimos formalmente de ensinar em nome de Jesus; e vós
encheis Jerusalém com a vossa doutrina
e quereis fazer recair sobre nós o sangue desse
homem». Pedro e os Apóstolos responderam:
«Deve obedecer-se antes a Deus que aos
homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou
Jesus, a quem vós destes a morte, suspendendo-O no madeiro. Deus exaltou-O pelo
seu poder, como Chefe e Salvador, a fim de
conceder a Israel o arrependimento e o perdão
dos pecados. E nós somos testemunhas destes
factos, nós e o Espírito Santo que Deus tem
concedido àqueles que Lhe obedecem». Então
os judeus mandaram açoitar os Apóstolos,
intimando-os a não falarem no nome de Jesus,
e depois soltaram-nos. Os Apóstolos saíram
da presença do Sinédrio cheios de alegria, por

A

liturgia deste 3º Domingo do
Tempo Pascal recorda-nos que a
comunidade cristã tem por missão testemunhar e concretizar o
projecto libertador que Jesus iniciou; e que
Jesus, vivo e ressuscitado, acompanhará
sempre a sua Igreja em missão, vivificando-a com a sua presença e orientando-a
com a sua Palavra.
A primeira leitura apresenta-nos o testemunho que a comunidade de Jerusalém dá
de Jesus ressuscitado. Embora o mundo se
oponha ao projeto libertador de Jesus testemunhado pelos discípulos, o cristão deve
antes obedecer a Deus do que aos homens.
No texto que nos é proposto, apresentase o testemunho de Pedro e dos outros
apóstolos acerca de Jesus. Presos e miraculosamente libertados, os apóstolos voltaram
ao Templo para dar testemunho de Cristo

terem merecido serem ultrajados por causa do
nome de Jesus.
SALMO RESPONSORIAL – Salmo 29 (30)
Refrão 1: Eu vos louvarei, Senhor, porque me
salvastes.
Refrão 2: Aleluia.
Eu Vos glorifico, Senhor, porque me salvastes
e não deixastes que de mim se regozijassem
os inimigos.
Tirastes a minha alma da mansão dos mortos,
vivificastes-me para não descer à cova.
Cantai salmos ao Senhor, vós os seus fiéis,
e dai graças ao seu nome santo.
A sua ira dura apenas um momento
e a sua benevolência a vida inteira.
Ao cair da noite vêm as lágrimas
e ao amanhecer volta a alegria.

ACLAMAÇÃO EVANGELHO
Ressuscitou Jesus Cristo, que criou o universo
e Se compadeceu do género humano.
EVANGELHO – Jo 20,19-31
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São João
Naquele tempo, Jesus manifestou-Se outra
vez aos seus discípulos, junto do mar de
Tiberíades. Manifestou-Se deste modo: Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado
Dídimo, Natanael, que era de Caná da
Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois
discípulos de Jesus. Disse-lhes Simão Pedro:
«Vou pescar». Eles responderam-lhe: «Nós
vamos contigo». Saíram de casa e subiram
para o barco, mas naquela noite não apanharam nada. Ao romper da manhã, Jesus
apresentou-Se na margem, mas os discípulos
não sabiam que era Ele. Disse-lhes Jesus:
«Rapazes, tendes alguma coisa de comer?»
Eles responderam: «Não». Disse-lhes Jesus:
«Lançai a rede para a direita do barco e

encontrareis». Eles lançaram a rede e já mal
a podiam arrastar por causa da abundância
de peixes. O discípulo predilecto de Jesus
disse a Pedro: «É o Senhor». Simão Pedro,
quando ouviu dizer que era o Senhor, vestiu
a túnica que tinha tirado e lançou-se ao mar.
Os outros discípulos, que estavam apenas a
uns duzentos côvados da margem, vieram
no barco, puxando a rede com os peixes.
Quando saltaram em terra, viram brasas
acesas com peixe em cima, e pão. Disse-lhes
Jesus: «Trazei alguns dos peixes que apanhastes agora». Simão Pedro subiu ao barco
e puxou a rede para terra, cheia de cento e
cinquenta e três grandes peixes; e, apesar
de serem tantos, não se rompeu a rede.
Disse-lhes Jesus: «Vinde comer». Nenhum
dos discípulos se atrevia a perguntar-Lhe:
«Quem és Tu?», porque bem sabiam que
era o Senhor. Jesus aproximou-Se, tomou
o pão e deu-lho, fazendo o mesmo com
os peixes. Esta foi a terceira vez que Jesus
Se manifestou aos seus discípulos, depois
de ter ressuscitado dos mortos. Depois de
comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro:
«Simão, filho de João, tu amas-Me mais
do que estes?» Ele respondeu-Lhe: «Sim,
Senhor, Tu sabes que Te amo». Disse-lhe
Jesus: «Apascenta os meus cordeiros». Voltou
a perguntar-lhe segunda vez: «Simão, filho
de João, tu amas-Me?» Ele respondeu-Lhe:
«Sim, Senhor, Tu sabes que Te amo». Disselhe Jesus: «Apascenta as minhas ovelhas».
Perguntou-lhe pela terceira vez: «Simão, filho
de João, tu amas-Me?» Pedro entristeceu-se
por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez
se O amava e respondeu-Lhe: «Senhor, Tu
sabes tudo, bem sabes que Te amo». Disselhe Jesus: «Apascenta as minhas ovelhas. Em
verdade, em verdade te digo: Quando eras
mais novo, tu mesmo te cingias e andavas
por onde querias; mas quando fores mais
velho, estenderás a mão e outro te cingirá e
te levará para onde não queres». Jesus disse
isto para indicar o género de morte com que
Pedro havia de dar glória a Deus. Dito isto,
acrescentou: «Segue-Me».

a Igreja alimenta-se da palavra
ressuscitado. De novo presos, conduzidos
à presença do Sinédrio e formalmente
proibidos de dar testemunho de Jesus, os
apóstolos responderam apresentando um
resumo do kerigma primitivo.
A segunda leitura apresenta Jesus, o “cordeiro” imolado que venceu a morte e que
trouxe aos homens a libertação definitiva;
em contexto litúrgico, o autor põe a criação inteira a manifestar diante do “cordeiro” vitorioso a sua alegria e o seu louvor.
A mensagem final do Apocalipse pode
resumir-se na frase: “não tenhais medo,
pois a vossa libertação está a chegar”. É
uma mensagem “eterna”, que revigora a fé,
que renova a esperança e que fortalece a
nossa capacidade de enfrentar as injustiças,
o pecado, o sofrimento e o egoísmo.
O Evangelho apresenta os discípulos em
missão, mas avisa que a ação dos discípulos

só será coroada de êxito se eles souberem
reconhecer o Ressuscitado junto deles e se
deixarem guiar pela Palavra. A mensagem
deste texto convida-nos a constatar a centralidade de Cristo na missão que nos foi
confiada. Podemos esforçar-nos imenso e
dedicar todas as horas do dia ao esforço de
mudar o mundo; mas se Cristo não estiver
presente, se não escutarmos a sua voz, se
não estivermos atentos à sua Palavra, os
nossos esforços não farão qualquer sentido
e não terão qualquer êxito duradouro. É
preciso ter a consciência nítida de que
o êxito da missão cristã não depende do
esforço humano, mas da presença viva do
Senhor. A figura do “discípulo amado”, que
reconhece o Senhor nos sinais de vitalidade que brotam da missão comunitária,
convida-nos a ser sensíveis aos sinais de
esperança e de vida nova que acontecem à

nossa volta e a ler neles a presença salvadora e vivificadora do Ressuscitado. Ele está
presente em qualquer lado onde houver
amor, partilha e doação. Jesus confia a
Pedro a missão de presidir à comunidade
e de a animar; mas convida-o também a
perceber onde é que reside, na comunidade
cristã, a verdadeira fonte da autoridade:
só quem ama muito e aceita a lógica do
serviço e da doação da vida poderá presidir
à comunidade de Jesus. Na comunidade
cristã, o essencial não é a exibição da autoridade, mas o amor que se faz serviço, ao
jeito de Jesus. As vestes de púrpura, os tronos, os privilégios, as dignidades, os sinais
de poder favorecem e tornam mais visível
o essencial (o amor que se faz serviço), ou
afastam e assustam os pobres e os débeis?
Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org
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por Elias Couto (Apostolado da Oração)

A FÉ NO ESPAÇO PÚBLICO

Para que a celebração pública e orante da fé
seja fonte de vida para os crentes. [Intenção do
Santo Padre para o mês de Abril]

1

A cultura ambiente tudo faz
para que os sinais da fé cristã
apareçam cada vez mais
anódinos ou, de preferência,
desapareçam do espaço público.
E, no entanto, quando a Igreja é
notícia, para o mal ou para o bem,
os holofotes dos media não a largam.
Basta recordar o que foi a atenção
mediática à Igreja, desde o anúncio,
a 11 de Fevereiro, da renúncia do
Papa Bento XVI, até ao dia em que
foi eleito o novo papa. Isto significa
algo? Significa, pelo menos, que a
Igreja é objecto de interesse, caso
contrário não teriam acorrido a
Roma, nesses dias, mais de cinco
mil jornalistas. Pode o interesse
estar deslocado, podem muitos
jornalistas entender pouco dos
temas que são chamados a noticiar,
mas não há indiferença: a Igreja
é uma instituição mundial, a sua
capacidade de congregar pessoas em
todas a latitudes é única, o Vaticano
continua a ser um lugar “de mistério”
para muitos, o papa, amado ou
odiado, é incontornável na cena
mundial... e isso é notícia.

2

O Domingo de Páscoa, em Braga, é vivido de uma forma particular na rua da Cónega. A
festa do Senhor das Ânsias, com o seu solene compasso, cumpriu a tradição.
(Fotos: José Carlos Lima)

À dimensão de cada
comunidade, é preciso
reproduzir o que foi dito
acima. É preciso criar
acontecimentos que superem
a indiferença – e esses serão,
sobretudo, aqueles nos quais
a fé aparece publicamente,
na sua dimensão celebrativa e
transformadora da realidade.
Acabámos de celebrar as festas
pascais, as festas da nossa
redenção e da redenção de toda a
humanidade, pela paixão, morte e
ressurreição do Senhor Jesus. Fomos
vistos a celebrar a Paixão do Senhor?
As procissões que se realizaram em
tantas localidades, na Semana Santa
ou nos dias anteriores, suscitaram
interesse e interrogações? Também
elas são celebração pública da
fé, mesmo não sendo celebração
sacramental. Mas foram celebração
orante ou arremedos de folclore
que alimenta a vaidade e esvazia o
coração? E a alegria da ressurreição

que nos foi concedida em Cristo
ressuscitado? Somos vistos a celebrar
o Senhor ressuscitado, ou ninguém
se apercebe do tempo diferente que
estamos a viver?

3

Há um contexto cultural
menos favorável à afirmação
pública da fé cristã. Mas
há, também, com alguma
frequência, uma tendência dos
cristãos para desertarem do espaço
público, enquanto cristãos. É fácil
celebrar a fé em igrejas onde vai
cada vez menos gente. Já não é
tão fácil que essas celebrações
sejam verdadeiramente orantes,
isto é, tempos de oração em que a
comunidade e cada um se encontra
pessoalmente com o Senhor em
quem diz acreditar. Ainda é mais
difícil transformar essa celebração
em testemunho público da fé, através
de uma vida alimentada pela oração
e chamada a dar frutos de boas
obras, em todas as circunstâncias.
Ora, estas boas obras acabam por ser
a mais pública celebração da fé.

4

Embora tenhamos, com
frequência, a tentação
de idealizar o passado,
salientando as suas virtudes
e ignorando os seus defeitos, não
podemos ficar aí. O Papa Bento
XVI disse-o claramente: não vale
a pena andar preocupado com a
manutenção de estruturas, dando
a fé por adquirida, quando ela se
encontra em risco de desaparecer
ou já morta em muitos dos nossos
contemporâneos. Urgente mesmo
é ser criativo, para que a fé cristã
apareça, de novo, aos homens e
às mulheres de hoje como uma
proposta transformadora da vida,
capaz de levar esperança onde ela
parece cada vez mais uma miragem.
A celebração pública e orante da
fé, com a dignidade, a beleza e o
sentido do mistério que a mesma
exige, será, sem dúvida, uma fonte
de vida para os crentes – mas será,
também, um excelente modo de
provocar nos nossos contemporâneos
a interrogação essencial: quem são
eles e porque vivem assim?
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AGENDA
flash

Sexta-feira 05.04.2013
> BARCELOS: encontros de
formação sobre a Fé, nas
paróquias de Vila Frescaínha S.
Pedro, Silva, Pereira, Galegos S.
Martinho, Gilmonde e Várzea
(21h00).

U

Há muito ruído nas ruas e também demasiado ruído nas casas.
Parece que se tem medo do
silêncio. Contudo, ele é necessário
para nos vermos a nós próprios.
In “Nem só de pão”, Pedrosa Ferreira

Sábado 06.04.2013
> BRAGA: encontro do Pré-Seminário, para jovens entre os
10 e os 18 anos, no Seminário
Menor (09h30-17h00).

© AVELINO LIMA

m homem foi bater à porta de
um convento e perguntou a
um monge:
- Que aprendes tu com a tua vida
de silêncio?
O monge levou-o até junto do
poço, tirou água com um balde e
depois disse ao visitante:
- Olha para dentro do poço. Que
vês?
Ele olhou e respondeu:
- Não vejo nada.
Passados uns momentos, quando a
água já estava totalmente parada,
o monge disse ao visitante:
- Olha agora. Que vês tu?
O homem obedeceu e respondeu:
- Vejo-me a mim próprio, como
um espelho.
O monge disse-lhe:
- Quando mergulho o balde, a
água fica agitada. Mas agora está
tranquila. É esta a experiência
do silêncio: o homem vê-se a si
próprio.

Durante a Vigília Pascal, D. Jorge Ortiga acolheu uma nova catecúmena na comunidade cristã

19 anos da morte de Jerôme LEJEUNE
A 3 de Abril de 1994, Ano Internacional da Família, morria um dos
grandes geneticistas do século XX, um médico e cientista do mais alto
gabarito. Lejeune dedicou toda a sua vida ao estudo das doenças de origem genética. Foi ele o descobridor da Trissomia 21, doença genética que
afecta muitos cidadãos. Nunca, até esta grande e marcante descoberta, se
tinha associado um erro genético a uma doença. O Professor Lejeune, por
esta descoberta, pode considerar-se o pai da genética contemporânea. A
partir daquela, nunca mais Lejeune descansou no sentido de descobrir
a cura para este tipo de doença. Dedicou todo o seu saber, que era
muito, ao estudo da Genética humana. O seu sentir cristão comprometido, levou-o a dedicar-se aos mais frágeis e desde o momento da
concepção. João Paulo II vai convidá-lo a redigir o regulamento do
Conselho Pontifício para a Vida de que foi seu primeiro presidente.

LiVRo

REVISTAS

Título: Trinta e um dias com Maria
Autores: vários
Edição: Seminários Arquidiocesanos
Preço: 5,00 euros
Resumo: Há livros para ler e outros para
rezar. “31 dias com Maria” é uma colectânea
de reflexões marianas, preparada por um
conjunto de leigos, religiosas e sacerdotes, sob organização dos
Seminários Arquidiocesanos de Braga. A cada dia do mês de Maio,
apresenta-se uma introdução contextual, uma meditação breve
para cada mistério do Rosário, uma prece e uma oração de consagração… tudo por um só objectivo: rezar com mais intensidade e
qualidade pelas vocações! Esta edição encontra-se disponível nos
Serviços Centrais da Arquidiocese de Braga.

«É preciso
traduzir o
evangelho numa
linguagem capaz
de ser entendida
pelas mulheres e
pelos homens do
nosso tempo»
Tolentino de Mendonça,
sacerdote e poeta

Título: Cruzada
Editora: Apostolado da Oração
Preço: 09,00 euros (assinatura anual)
Resumo: Já está disponível a edição de
abril da revista Cruzada. Para além dos
testemunhos vivos, e das perguntas com
resposta, dedica um texto ao Ano da Fé.
Título: Mensageiro do Coração de Jesus
Editora: Apostolado da Oração
Preço: 1,30 euros
Resumo: A edição deste mês da revista
Mensageiro centra-se na temática da ressurreição e aborda ainda a mudança papal.

IGREJA.net
www.soundcloud.com

Este portal é uma plataforma online de publicação de áudio. Aqui,
qualquer pessoa pode criar e partilhar os seus ficheiros de áudio.
Gravar e fazer upload de sons para o
Soundcloud permite que as pessoas
partilhem facilmente quer nas redes
sociais, blogues, sites, etc. Em termos
pastorais, este site é a ferramenta
ideal para realizar coleções de podcasts, canções, homilias, palestras e
conferencias organizadas nas nossas
paróquias e disponibilizar a todo o
mundo digital que queira ouvir.

> BARCELOS: encontro de
reflexão para catequistas do
Arciprestado de Barcelos.

Domingo 07.04.2013
> BRAGA: Eucaristia transmitida em direto pela TVI, na igreja
da Senhora-a-Branca (11h00).
> BRAGA: Festa da misericórdia, na basílica dos Congregados; eucaristia presidida por D.
Jorge Ortiga (14h30).

Segunda-feira 08.04.2013
> BRAGA: Missa da criança por
nascer, na igreja da Senhora-aBranca (19h00).

Terça-feira 09.04.2013
> BRAGA: oração de Taizé, na
igreja de S. Victor (21h30).

Sábado 13.04.2013
> VIZELA: Dia Arquidiocesano
da Juventude (14h00-20h00).

> Esta sexta-feira, entre
as 23h00 e as
24h00, o programa “Ser
Igreja“, da Rádio SIM entrevista o padre Carlos Vaz, sobre a
missão do Instuituto de Apoio ao
Clero e acerca da celebração da
criança por nascer.
FM 101.1 Mhz e AM 576 Khz
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