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Breves

Papa presta homenagem a 
profissionais de saúde que 
morreram na pandemia de 
Covid-19
O Papa recordou ontem, no Vaticano, os profissio-
nais de saúde que morreram durante a pandemia 
de Covid-19, elogiando a sua dedicação.
“Rezemos hoje pelos mortos, os que perderam a 
vida por causa do vírus. De modo especial, gosta-
ria que rezássemos pelos profissionais de saúde 
que morreram nestes dias: deram a vida ao servi-
ço dos doentes”, disse, antes de presidir à Missa na 
Capela da Casa de Santa Marta, com transmissão 
online.
Horas depois, na Biblioteca do Palácio Apostó-
lico do Vaticano, Francisco uniu-se ao apelo dos 
bispos italianos para convocar um momento de 
oração por todos os afectados pela “emergência 
sanitária”.

Francisco saúda quem ajuda 
pobres e sem-abrigo em 
situação de pandemia
O Papa recordou no Domingo, no Vaticano, as pes-
soas afectadas pela pandemia de Covid-19, em parti-
cular quem acompanha os mais desfavorecidos.
“Renovo a minha proximidade a todos os doentes e 
a quem cuida deles. Assim como a muitos trabalha-
dores e voluntários que ajudam pessoas que não po-
dem sair de casa e àqueles que atendem as necessi-
dades dos mais pobres e sem-abrigo”, referiu, após a 
recitação do ângelus, na Biblioteca do Palácio Apos-
tólico, com transmissão através da internet.
Francisco recordou que, por estes dias, a Praça de 
São Pedro está fechada, impedindo a habitual reu-
nião de fiéis para a oração dominical, devido à crise 
provocada pelo surto do novo coronavírus.
Francisco agradeceu a “todos os sacerdotes pela 
criatividade” com que pensam em “mil modos de 
estar perto da população”, para que ninguém se 
sinta “abandonado”.

opinião

Obrigada, pai!

Carla rodrigues
advogada

"Esses seus cabe-
los brancos, bo-
nitos. Esse olhar 
cansado, profun-

do. Me dizendo coisas num 
grito, me ensinando tanto do 
mundo. E esses passos lentos 
de agora, caminhando sem-
pre comigo, já correram tan-
to na vida. Meu querido, meu 
velho, meu amigo (…)”. Quan-
tos de nós crescemos a ouvir 
esta música do rei, Roberto 
Carlos, “Meu querido, meu 
velho, meu amigo”? É dos 
mais belos poemas cantados 
dedicado ao pai. Retrata o 
pai de forma singela, huma-
na e humilde, que envelhece 
amando e sendo amado, num 
amor que alimenta a alma, o 
estômago e a bondade, num 
amor de quem cuidou e que 
agora, na inversão dos papéis, 
tem de ser cuidado.

Entre as nossas maiores ri-
quezas imateriais contam-se 
memórias de momentos pas-
sados com as nossas famílias, 
com os nossos pais. Quem não 
retém a voz da mãe, cansada 
de chamar a atenção, “O teu 
pai está a chegar e tu vais ver 

o que ele vai fazer quando eu 
lhe contar”? Recorrem à ver-
são do pai mau, na esperan-
ça de pôr ordem na aparente 
desordem familiar. E quantas 
vezes os pais chegam, piscam 
o olho ao filho e fingem, cla-
ramente, que estão zangados. 
E quem é que nunca ouviu o 
pai dizer, enquanto ia abrin-
do a carteira, “Mas tu achas 
que o dinheiro cresce nas ár-
vores?”. São tantas as memó-
rias que nos tomam de assal-
to. Recordo-me que quando 
tinha 2 a 3 anos, o meu pai ia 
almoçar a casa e, todos os dias 
da semana, antes de regressar 
ao quartel, sentava-me no co-
lo dele, deixava-me segurar o 
volante do carro e percorría-
mos os dois os poucos metros 
que separavam a casa da estra-
da. Depois fazia marcha atrás, 
dava-me um beijo e deixava-
-me em casa. Momentos mui-
to simples (e carregadinhos de 
mimo), e que enquanto a mi-
nha memória permitir não se-
rão esquecidos.

Infelizmente, nem todos 
os pais constroem boas me-
mórias. Há pais de sangue, há 
pais de afecto e há pais cri-
minosos. Há pais que usam a 
violência física e verbal como 
única linguagem que conhe-
cem. Há pais que voluntária 
e conscientemente se ausen-
tam por completo da vida dos 
filhos. Há pais que destroem 
os sonhos dos filhos. Há pais 
que alimentam, diariamente 
e em doses abismais, ódios e 
revoltas que se propagam pe-
la vida fora. Há pais cuja pre-
sença não é saudável para os 
filhos. 

Ser pai (de sangue ou de 
afecto) é das mais nobres e 
importantes missões da hu-
manidade. Ai se todas as pes-
soas tivessem pais que são 
verdadeiras gramáticas do 
afecto e responsabilidade. 
Que bom lugar seria o mun-
do! Pais presentes, amigos, 
companheiros, educadores e 
orientadores, independente-
mente do estado civil ou do 
tipo de relação que mantêm 
com a mãe dos seus filhos. O 
divórcio ou a separação dos 
progenitores não pode con-
tinuar a ser desculpa para a 
negligência parental, para o 
afastamento ou para o es-
quecimento deste amor que 
se quer um amor maior. Não 
há pais perfeitos, assim como 
não há mães perfeitas, nem 
filhos perfeitos. Há famílias 
que se amam e se respeitam, 
sendo ou não monoparen-
tais, sendo ou não famílias de 
sangue.

A Covid-19, que domina 
a agenda política, económi-
ca, social e familiar, impede-
-nos, para bem de todos e es-
pecialmente dos mais frágeis, 
de contactos físicos e de pro-
ximidade que acarrete o risco 
de contágio. E se amar é cui-
dar, hoje, dia do Pai, sem co-
locar ninguém em risco, ar-
ranjaremos formas alternati-
vas de mostrar o nosso afecto 
e a nossa gratidão aos nossos 
pais, aos pais dos nossos fi-
lhos, e a todos que amam co-
mo pais forma incondicio-
nal, como, aliás, tem de ser 
o amor, sempre. Sem filtros, 
sem limites e em doses exces-
sivas sempre que necessário.
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Viver a quaresma e páscoa

Sugestões à distância 
de um clique
Eucaristias
Acompanhe, todos os dias, no Facebook e 
YouTube da Arquidiocese de Braga, a ce-
lebração da Santa Missa a partir do Paço 
Arquiepiscopal:
Segunda a Sábado – 18 horas
Domingo– 11 horas

Pode também acompanhar 
a eucaristia pelo canal Canção Nova:
Domingo: 15h
Segunda-feira: 07h e 15h00
Terça-feira: 07h
Quarta-feira: 07h e 20h00
Quinta-feira: 07h e 15h00
Sexta-feira: 07h
Sábado: 07h

Recitação do Terço
De Segunda a Sexta – Das 18h30 às 19h, em 
directo da Capelinha das Aparições, no San-
tuário de Fátima, a Rádio Renascença trans-
mite a recitação do Rosário.

Oração
Há várias opções para ajudar na oração nes-
te tempo: Laboratório da fé, Passo-a-rezar, 
Click to Pray e iBreviary.

Papa francisco

16 DE MARÇO 2020 · “Convertei-vos”, isto 
é, “mudai de vida” (Mt 4,17), porque co-
meçou um modo novo de viver. Acabou 
o tempo de viver para si mesmo, come-
çou o tempo de viver com Deus e para 
Deus, com os outros e para os outros, 
com amor e por amor. #Quaresma

18 DE MARÇO 2020 · Nosso Deus está 
próximo e nos pede para estarmos pró-
ximos um do outro. Neste momento, 
talvez não possamos nos aproximar fisi-
camente por medo de contágio, mas po-
demos despertar em nós uma atitude de 
proximidade: com a oração, com a ajuda 
recíproca. #HomiliaSantaMarta

D. Jorge Ortiga

16 DE MARÇO 2020 ·  Num tempo em que 
se confunde fé com magia vale a pena 
pensar nisto: "Pouca ciência afasta-nos 
de Deus, muita aproxima-nos." (Louis 
Pasteur)

opinião

Há sempre um outro lado!

Jorge Vilaça
padre

1 Vai chamar-se Antó-
nio. É corpulento. E 
“sabe, tenho um can-
cro no pulmão es-

querdo”. Ao seu lado a sua es-
posa ou a ‘sua mulher’, como 
gosta de dizer. Desliga a tele-
visão, “estou cansado de ou-
vir desgraças!”. “Ai o senhor 
é português?!” E conta como 
foi belo conhecer Portugal, a 
Senhora de Fátima; como é 
belo Lourdes, a Senhora de 
Lourdes; como é belo Jerusa-
lém: “até parecia mentira es-
tar ali, ali mesmo onde Jesus 
viveu”. A esposa sai um pou-
co dali. “Esta minha mulher 
não me larga” e sorri com a 
sua frase. “Não sei o que se-
ria sem ela! E não sei o que 
será ela sem mim”. Chora. E 
fala-me dos anos de vida jun-
tos. “Fizemos 37 de casados 
no dia 3 e celebramos o ani-
versário da Teresa no 4”. Sor-
ri. Depois os filhos, a profis-
são, o seu jardim, o orgulho 
naquele jardim, os peque-
nos cursos que fez para “sa-
ber mais umas coisas”. “Pouca 
coisa me falta viver; é por ela 
que me custa partir”. Deixa 
fugir mais umas lágrimas. E 
debita outro rosário de opor-
tunidades que a vida lhe deu. 

“Sabe, não sei se tenho direi-
to de pedir a Deus algo mais. 
Que acha? Ele já me deu tan-
tas coisas boas na vida!”. E de-
bita outras tantas. “Agora só 
me faltava mesmo uma: que-
ria poder fazer mais uma via-
gem só com a Teresa”. Chega 
a esposa. “Olhe, gostava mui-
to que viesse um dia a nossa 
casa”. 

2. Por aqueles dias, Ma-
ria pôs-se a caminho e diri-
giu-se à pressa para a monta-
nha, a uma cidade da Judeia. 
(…) Maria disse então a Isabel: 
“A minha alma glorifica o Se-
nhor e o meu espírito se ale-
gra em Deus, meu Salvador”. 
Espera, Maria. Posso tratar-
-te por tu e chamar-te só as-
sim “Maria”? Pára, por favor, 
o teu canto de alegria. Volta 
atrás comigo. Vejamos se en-
tendi bem o que se passou: 
estás noiva (devo dizer pa-
rabéns?); grávida de alguém 
que não é o teu futuro mari-
do. Ah, apareceu-te um anjo 
e disseste que sim?! Sim, José 
é boa pessoa. Sim, as tuas vi-
zinhas hão-de acreditar... Ah, 
pois, fruto do Espírito Santo. 
As autoridades civis e religio-
sas conhecem-no? E o teu no-
me é só Maria, como tantas 
outras, e vives numa aldeia da 
Galileia. Pois, estou a ver. Co-
mo se vai chamar o teu filho? 
Ah, então não vai ter o no-
me de José!? As famílias en-
tendem, imagino. Espera, co-
mo chegaste a casa de Isabel? 
A pé, sozinha? Um esforçozi-
nho que vale a pena. Enten-
di. Estou a ver se te acompa-
nho. Podes então continuar a 
cantar a tua alegria, por favor: 
“De hoje em diante, me cha-
marão bem-aventurada todas 
as gerações”. 

3. Sabe Sr. António, aceito 
o seu convite, vou hoje mes-
mo a sua casa. Quero e pre-
ciso de ir a sua casa. Impor-
ta-se de contar de novo, de-
vagarinho, aquilo sobre o seu 
jardim? Sim, devagarinho, se 
não se importa, tenho tem-
po. Falou-me que as suas flo-
res têm um tempo próprio! E 
Fátima, Lourdes, Jerusalém, 
pode contar-me outra vez? 
Gostava de entender o que lá 
viu. Fale-me demoradamen-
te dos filhos, desse seu or-
gulho por eles. E também da 
Teresa, que é ‘sua’ há 37 anos 
e que tem pena de deixar. E 
daquela viagem que quer fa-
zer. Sim, esse braço dorido, as 
viagens para a quimio... Sim, 
Sr. António, aceito o convite 
e vou passar uns dias consigo, 
em sua casa. Preciso de pas-
sar uns dias a seu lado! Beber 
dessa fonte, partilhar desse 
mistério, aprender a sua lin-
guagem, abrir a sua bíblia não 
menos sagrada. Basta-me um 
cantinho. Só preciso que te-
nha paciência comigo. Se não 
se importa, gostava que co-
meçássemos pelo início, pe-
lo jardim da sua casa. Porque 
razão não tira os espinhos às 
rosas do seu jardim? 

4. Um homem perde-se 
numa floresta. Passa o pri-
meiro dia, passa o segundo. 
No terceiro, encontra um se-
gundo homem e rejubila: ‘Es-
tou sozinho e quero sair da-
qui. Ajude-me a encontrar 
uma saída!’. O segundo ho-
mem ouve, sorri e reconhe-
ce também ele estar perdi-
do. “Não conheço a saída; só 
lhe posso dar um conselho: 
não vá por ali”. (E. Wiesel). Há 
sempre um outro lado. Até 
deste tempo estranho.
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O
mundo está em con-
vulsão: são as altera-
ções climáticas, que 
vieram para ficar; são 
as migrações que al-

teram a “estabilidade” so-
cial, construída para reali-
dades únicas; são as invasões 
de pragas que devastam tu-
do por onde passam; são as 
doenças epidémicas que di-
zimam populações huma-
nas, tal como em tempos 
medievais. E tudo isto vem 
contra a noção de progresso, 
definido como o actual do-
mínio tecnológico e científi-
co que permite (quase todo) 
o controlo dos fenómenos 
naturais. Dominar e resolver 
rapidamente é o objectivo. 
Não importa se as soluções 
encontradas hoje, aumen-
tarão os problemas de ama-
nhã. E ao contrário do que 
muitos activistas propalam, 
o problema não reside ex-
clusivamente nos governos 
ou nas empresas, reside em 
todos nós, ocidentais, que 
usamos, e não abdicamos, 
das comodidades que a utili-
zação dos combustíveis fós-
seis nos oferece. Novos va-
lores e ligações entre ciência 
ecológica e desenvolvimento 
podem permitir a definição 
de limites económicos e es-
tratégias sociais e políticas, 
com base na relação entre 
homem e recursos. A ciên-
cia desenvolvida com base 
na Ecologia não é marginal 

ou subordinada porque, pelo 
contrário, sendo transversal 
e multidisciplinar ,desem-
penha papel central na so-
lução de problemas ligados 
ao cumprimento da Agenda 
2030 do Desenvolvimento 
Sustentável.
O desenvolvimento econó-
mico, social e tecnológico 
do pós-guerras mundiais, 
iniciado há 75 anos, permi-
tiu o aumento populacio-
nal que colocou uma eleva-
da pressão no planeta Terra. 
Todo este desenvolvimento 
foi possível devido à diver-
sificação das fontes de ener-
gia. Importa lembrar que to-
dos os processos metabóli-
cos subjacentes à vida estão 
dependentes de uma fon-
te de energia, solar no caso 
dos organismos fotossinté-
ticos, química para todos os 
outros. O Homem, ao longo 
da sua evolução, aprendeu a 
explorar as energias disponí-
veis. E se antes da revolução 
industrial a energia para ser-
viços era retirada da tracção 
animal, a exploração de car-
vão e petróleo tornou a so-
ciedade mais ágil e capaz de 
novos desafios. A moderni-
dade fez da celeridade uma 
condição, como se fosse co-
mandada pela busca do ca-
valo de Samarra. (O cavalo 
do servo do rei de Basra, da 
antiga Mesopotâmia, tinha 
de ser o mais veloz para lhe 
permitir fugir à morte). Es-

ta lenda oriental retrata bem 
o desenvolvimento da socie-
dade moderna, realizado pe-
la busca de soluções tecno-
lógicas rápidas, com uma fé 
cega, sem respeito pela na-
tureza. O problema é que os 
processos biológicos desen-
volvem-se em tempos com-
pletamente distintos dos que 
norteiam o mercado econó-
mico. Na natureza, o equilí-
brio alcança-se com a evo-
lução e adaptação. Na so-
ciedade actual, o equilíbrio 
baseia-se no domínio sobre 
a técnica, para controlo de 
problemas de momento. É 
um logro pensar que o de-
senvolvimento científico e 
tecnológico pode permitir o 
domínio e posterior trans-
formação da natureza. Exis-

te hoje uma onda de ecolo-
gistas que colocam em dú-
vida os próprios fundamen-
tos do modo de vida actual e 
que vão ao encontro da ne-
cessidade de transformação 
social a que o Papa Francisco 
alude na sua Encíclica “Lau-
dato Si”. Quais as mudanças 
necessárias para que o de-
senvolvimento das socieda-
des tenha por base a quali-
dade de vida e não apenas o 
poder económico? Quais os 
agentes capazes de provo-
car essa transição? Este é um 
desafio que deverá ser lide-
rado pelos ecólogos, os pro-
fissionais em Ecologia, pela 
sua capacidade de integra-
ção e forte multidisciplina-
ridade e pelos economistas, 
pela sua forte ligação ao po-

der económico e político.
Apesar do conceito de ecolo-
gia ter sido introduzido em 
1866, a Ecologia, enquan-
to ciência, é muito recen-
te. De acordo com a defini-
ção proposta por Ernst Hae-
ckel, ecologia é o estudo das 
interrelações entre organis-
mos e destes com o meio 
envolvente, incluindo, em 
sentido lato, todas as con-
dições necessárias à sobre-
vivência. Uma ciência de-
fine-se pelo objecto e pelo 
método de estudo e a defi-
nição do objecto só se con-
sagrou a partir de 1935, com 
Arthur Tansley, ao definir 
ecossistema como unida-
de de estudo. A partir desse 
momento nasce a Ecologia 
Moderna, ciência transver-

No âmbito do ciclo de conferências nova 
ágora, o igreja viva convidou Maria amélia 
martins-loução para escrever sobre o tema da 
primeira conferência, a agonia do planeta.
Porque os temas não perdem importância com o 
cancelamento das conferências, O Igreja Viva 
mantém a publicação dos artigos.

ARTIGO DE OPINIÃO

A AGONIA DO PLANETA: EXIGÊNCIA 
DE UMA ABORDAGEM ECOLÓGICA
MARIA AMÉLIA MARTINS-LOUÇÃO

BIÓLOGA, PROFESSORA CATEDRÁTICA NA FACULDADE 
DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 
PRESIDENTE DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ECOLOGIA
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cessita de uma visão ampla, 
holística, não pode ficar de 
olho pregado na ocular do 
seu microscópio. 
A realidade é que neste mo-
mento há alterações globais 
que se fazem sentir e que es-
tão a alterar o padrão de vi-
da da sociedade. O aumen-
to de temperatura e a seca 
são já realidades, não previ-
sões. No séc. XXI as catástro-
fes naturais ocorridas num 
determinado local afectam 
toda a economia global e 
as epidemias ou surtos vi-
rais acabam por corromper 
o equilíbrio instalado mos-
trando que nem tudo o Ho-
mem pode controlar, por 
mais tecnologia e conheci-
mento científico que consiga 
desenvolver. De que forma a 
Ecologia pode servir a socie-
dade, aconselhando políti-
cas e sabendo definir agen-
das de investimento em in-
vestigação? Sensibilizar a so-
ciedade e os políticos para a 
necessidade de actuar sobre 
a perda de biodiversidade, a 
alteração e adulteração dos 
ecossistemas, indo contra 
projectos de infraestrutu-
ras ditos de desenvolvimen-
to? Mostrar que o equilíbrio 
da natureza é extremamen-
te delicado e pode ser irre-
versivelmente perturbado 
pelo Homem, como aliás se 
tem vindo a assistir? Asseve-
rar que a destruição do meio 
ambiente e o desperdício de 
recursos nunca traz benefí-
cios a longo prazo do ponto 
de vista económico e social, 

A Ecologia é hoje uma 
ciência transversal, não 
mais apenas um ramo da 
biologia, que veio trazer 
uma nova abordagem 
científica permitindo 
e cultivando a ligação 
entre ciências naturais 
e sociais. Não basta a 
vontade da redução de 
emissões de gases com 
efeito de estufa. Teremos 
de alterar a forma como 
geramos e consumimos 
energia.

sal, aberta às sociedades hu-
manas, e a uma diversidade 
de ferramentas científicas. É 
por isso necessário reformu-
lar a definição de investiga-
dor em ecologia, ou ecólo-
go. Ele pode trabalhar com 
biólogos moleculares para 
entender as histórias evolu-
tivas de espécies em ecos-
sistemas ou com microbió-
logos para compreender o 
papel de micróbios não es-
tudados em todo o funcio-
namento do ecossistema. Os 
ecólogos podem estudar as 
cadeias alimentares respon-
sáveis pela gestão de “stocks” 
de peixes e sumidouros de 
carbono, ou as terras geladas 
para entender como a perda 
de uma função nesses ecos-
sistemas limitantes tem um 

mesmo que, no imediato, le-
ve ao aumento de emprego?
Este tipo de questões re-
quer respostas que provêm 
de estudos multi e interdis-
ciplinares. A Ecologia é ho-
je uma ciência transversal, 
não mais apenas um ramo 
da biologia, que veio trazer 
uma nova abordagem cientí-
fica permitindo e cultivando 
a ligação entre ciências na-
turais e sociais. Só a revolu-
ção científica de integração 
destas duas visões concep-
tuais poderá permitir as mu-
danças económicas de fun-
do. Não basta a vontade da 
redução de emissões de ga-
ses com efeito de estufa. Te-
remos de alterar a forma co-
mo geramos e consumimos 
energia. Para além das emis-
sões, há que olhar a diversi-
dade do planeta, nos conti-
nentes e nos oceanos, já que 
ela é o tampão esquecido e 
completamente ignorado 
nas decisões políticas. Por 
alguma razão as Nações Uni-
das declararam esta a déca-
da do Restauro Ecológico. O 
risco económico em conse-
quência da perda de biodi-
versidade foi assumido pelo 
Fórum Económico Mundial. 
A proposta está no desenvol-
vimento de medidas de pre-
venção e colaboração activa 
para uma maior eficiência 
nas estratégias de conserva-
ção e restauro dos ecossis-
temas. A reunião de Davos 
trouxe algumas inovações, 
nomeadamente, a noção de 
que as empresas não têm 

apenas a responsabilidade 
de gerar lucros para os seus 
investidores, mas para todos 
os afectados pelas suas ac-
ções, como a força de traba-
lho, consumidores ou meio 
ambiente. A integração da 
análise de riscos relaciona-
dos com o clima, pragas, ou 
epidemias na monitorização 
da estabilidade financeira é 
um desafio devido à incer-
teza associada a fenómenos 
físicos, sociais e económi-
cos que mudam constante-
mente e envolve dinâmicas 
complexas e reacções em 
cadeia. Isso requer um co-
nhecimento holístico e pro-
fundo como é cultivado nas 
equipas multidisciplinares 
em que os ecólogos traba-
lham. A sociedade deve exi-
gir cada vez mais uma alte-
ração da gestão económica e 
dos parâmetros usados para 
a construção dos índices de 
desenvolvimento. Mas pa-
ra isso cada um de nós terá 
de contribuir, de forma dife-
renciada, para aceitar e exi-
gir as mudanças. Isto só se 
consegue com formação, au-
mento da literacia científica, 
sensibilização por parte dos 
media, de forma assertiva 
e continuada, sem alarmis-
mo. As soluções são comple-
xas e exigem sacrifícios. Mas 
sem elas a construção de um 
mundo mais equitativo e so-
lidário, com melhor qualida-
de de vida e mais sustentável 
será dificilmente alcançada.

O autor escreve de acordo com o 
Acordo Ortográfico de 1990.

impacto maior nas mudan-
ças climáticas. Os ecólogos 
contribuem para preencher 
a lacuna de conhecimen-
to em relação às complexi-
dades do funcionamento e 
gestão do ecossistema e por 
isso a sua ligação à botâni-
ca e geoquímica, à oceano-
grafia e climatologia, à agro-
nomia e economia. Mas de-
vem também saber comuni-
car com os cidadãos usando 
mensagens científicas claras 
e simples, para que as pes-
soas entendam que a ciên-
cia não é um objecto tangí-
vel e imutável que possa ser 
enfrentado sem obstáculos. 
Segundo Jean-Paul Deléa-
ge, o ecólogo é o astrónomo 
das ciências da vida, já que 
o estudo do ecossistema ne-
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Ez 37, 12-14
Leitura da Profecia de Ezequiel 
Assim fala o Senhor Deus: “Vou abrir 
os vossos túmulos e deles vos farei 
ressuscitar, ó meu povo, para vos 
reconduzir à terra de Israel. Haveis 
de reconhecer que Eu sou o Senhor, 
quando abrir os vossos túmulos e 
deles vos fizer ressuscitar, ó meu 
povo. Infundirei em vós o meu espírito 
e revivereis. Hei-de fixar-vos na vossa 
terra e reconhecereis que Eu, o Senhor, 
digo e faço”.  
    
Salmo responsorial
Salmo 129 (130),1-2.3-4ab.4c-6.7-8 (R. 7) 
Refrão: No Senhor está a misericórdia 
e abundante redenção.

LEITURA II Rom 8, 8-11 
Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Romanos
Irmãos: Os que vivem segundo a 
carne não podem agradar a Deus. 
Vós não estais sob o domínio da 
carne, mas do Espírito, se é que o 
Espírito de Deus habita em vós. Mas, 
se alguém não tem o Espírito de 
Cristo, não Lhe pertence. Se Cristo 
está em vós, embora o vosso corpo 
seja mortal por causa do pecado, o 
espírito permanece vivo por causa da 
justiça. E se o Espírito d’Aquele que 
ressuscitou Jesus de entre os mortos 
habita em vós, Ele, que ressuscitou 
Cristo Jesus de entre os mortos, 
também dará vida aos vossos corpos 
mortais, pelo seu Espírito que habita 
em vós. 
    

“Quem acredita em mim, ainda que tenha morrido,    viverá”

itinerário

gruta, com uma pedra posta à entrada. 
Disse Jesus: “Tirai a pedra”. Respondeu 
Marta, irmã do morto: “Já cheira mal, 
Senhor, pois morreu há quatro dias”. 
Disse Jesus: “Eu não te disse que, 
se acreditasses, verias a glória de 
Deus?”. Tiraram então a pedra. Jesus, 
levantando os olhos ao Céu, disse: “Pai, 
dou-Te graças por Me teres ouvido. Eu 
bem sei que sempre Me ouves, mas 
falei assim por causa da multidão que 
nos cerca, para acreditarem que Tu Me 
enviaste”. Dito isto, bradou com voz 
forte: “Lázaro, sai para fora”. O morto 
saiu, de mãos e pés enfaixados com 
ligaduras e o rosto envolvido num 
sudário. Disse-lhes Jesus: “Desligai-o 
e deixai-o ir”. Então muitos judeus, que 
tinham ido visitar Maria, ao verem o que 
Jesus fizera, acreditaram n’Ele.  

REFLEXÃO
O Quinto Domingo da Quaresma (Ano 
A) recorda-nos a reanimação de Lázaro, 
antecipação do anúncio pascal, no qual 
a palavra chave é a afirmação feita por 
Jesus Cristo: “Eu sou a ressurreição e 
a vida”. É a raiz da nossa fé e da nossa 
esperança.

“A vida”
A ‘série’ quaresmal, apoiada na 
possibilidade de um novo hábito, revela 
que Jesus Cristo é ‘o dom de Deus’, essa 
‘água viva’ que sacia a carência instalada 
no coração humano, ‘a luz’ que ilumina as 
nossas cegueiras e nos possibilita uma 
nova visão sobre nós e o mundo.
Os três ‘episódios’ provocam a mesma 
conversão: acreditar na pessoa de Jesus 
Cristo. Hoje, por exemplo, não se trata 
de acreditar na ressurreição, Marta já o 
professava: “Eu sei que há de ressuscitar”; 
trata-se de acreditar na pessoa de Jesus 

EVANGELHO Jo 11, 3-7.17.20-27.33b-45 
(forma breve)
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São João
Naquele tempo, as irmãs de Lázaro 
mandaram dizer a Jesus: “Senhor, o teu 
amigo está doente”. Ouvindo isto, Jesus 
disse: “Essa doença não é mortal, mas 
é para a glória de Deus, para que por 
ela seja glorificado o Filho do homem”. 
Jesus era amigo de Marta, de sua irmã 
e de Lázaro. Entretanto, depois de ouvir 
dizer que ele estava doente, ficou ainda 
dois dias no local onde Se encontrava. 
Depois disse aos discípulos: “Vamos de 
novo para a Judeia”. Ao chegar lá, Jesus 
encontrou o amigo sepultado havia 
quatro dias. Quando ouviu dizer que 
Jesus estava a chegar, Marta saiu ao seu 
encontro, enquanto Maria ficou sentada 
em casa. Marta disse a Jesus: “Senhor, 
se tivesses estado aqui, meu irmão 
não teria morrido. Mas sei que, mesmo 
agora, tudo o que pedires a Deus, Deus 
To concederá”. Disse-lhe Jesus: “Teu 
irmão ressuscitará”. Marta respondeu: 
“Eu sei que há-de ressuscitar na 
ressurreição do último dia”. Disse-lhe 
Jesus: “Eu sou a ressurreição e a vida. 
Quem acredita em Mim, ainda que 
tenha morrido, viverá; e todo aquele 
que vive e acredita em Mim, nunca 
morrerá. Acreditas nisto?”. Disse-Lhe 
Marta: “Acredito, Senhor, que Tu és o 
Messias, o Filho de Deus, que havia 
de vir ao mundo”. Jesus comoveu-
Se profundamente e perturbou-Se. 
Depois perguntou: “Onde o pu sestes?”. 
Responderam-Lhe: “Vem ver, Senhor”. 
E Jesus chorou. Diziam então os judeus: 
“Vede como era seu amigo”. Mas alguns 
deles observaram: “Então Ele, que abriu 
os olhos ao cego, não podia também ter 
feito que este homem não morresse?”. 
Entretanto, Jesus, intimamente 
comovido, chegou ao túmulo. Era uma 

Cristo, confessar a fé naquele que é a 
ressurreição e a vida.
A boa notícia é o próprio Jesus Cristo, 
‘dom de Deus’ através do qual há ‘a 
ressurreição e a vida’. O evangelista ajuda-
nos a perceber que a fé não se apoia nas 
capacidades divinas de fazer isto ou aquilo, 
a fé apoia-se num Pessoa, Jesus Cristo.
O cristão, recordou João Paulo II, não 
se move por uma “esperança ingénua” 
numa “fórmula mágica”: “não será uma 
fórmula a salvar-nos, mas uma Pessoa” 
(NMI 29). Bento XVI acrescentou que 
não somos cristãos por “uma decisão 
ética ou uma grande ideia”, mas pelo 
encontro com “uma Pessoa que dá à vida 
um novo horizonte” (DCE 1). E o Papa 
Francisco lança o convite: “Convido todo 
o cristão, em qualquer lugar e situação 
que se encontre, a renovar hoje mesmo 
o seu encontro pessoal com Jesus Cristo 
ou, pelo menos, a tomar a decisão de se 
deixar encontrar por Ele, de O procurar dia 
a dia sem cessar” (EG 3).

‘Acreditas?’
O que é que te move, o que é que dá 
firmeza à tua fé? Em outra ocasião, o 
Papa Francisco alertou para o grave 
perigo de haver “cristãos sem Cristo, sem 
Jesus». Apresentou exemplos: aqueles 
que baseiam a sua fé, a sua religiosidade 
em muitos mandamentos; aqueles que 
só procuram devoções; aqueles que 
procuram coisas um pouco estranhas, 
um pouco especiais, que vão atrás das 
revelações particulares.
A conversão quaresmal remete para a 
renúncia ao pecado e para a renovação 
das promessas batismais, na Vigília 
Pascal: mergulhamos na morte para o 
pecado e entramos na vida para Deus. 
Este processo de passagem da morte à 
vida está sempre unido ao reavivar da 
fé. “É profundo o vínculo entre a Sagrada 
Escritura e a fé dos crentes. Sabendo que 

V Domingo Quaresma

Num local visível da igreja, continuará presente um relógio 
cujos ponteiros, na Quaresma, serão uma cruz.  
Neste quinto domingo, o ponteiro está voltado para as 15h, 
surgindo também a expressão “Tempo de Acreditar”.
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“Quem acredita em mim, ainda que tenha morrido,    viverá”

a fé vem da escuta, e a escuta centra-se 
na Palavra de Cristo, daí se vê a urgência 
e a importância que os crentes devem 
dar escuta da Palavra do Senhor” (Papa 
Francisco).
Mais do que lista de ‘penitências’, importa 
alimentar-se da ‘palavra que sai da boca 
de Deus’. É ela que nos dá a garantia de 
que o nosso ser não tem como meta a 
morte eterna, mas a vida eterna.
Esta ‘quarentena’ quaresmal nos motive 
a uma reflexão sobre o que está no centro 
da nossa vida, reavive em nós o desejo 
de sermos “cristãos com Cristo”, cristãos 
que adquirem o hábito diário da leitura da 
Bíblia.

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

Semear esperança
Acólitos
O Evangelho apela-nos a acreditar no 
mistério da morte e ressurreição de 
Cristo que virá no último dia. Servir Jesus 
significa obedecer-lhe mesmo quando 

estamos diante de coisas que nos parecem 
inacreditáveis. Acredito que, através do 
meu serviço estou a ajudar o sacerdote a 
dignificar o grande mistério Eucarístico? 
Ao mostrar essa obediência, sinto que é já o 
primeiro sinal de fé?

Leitores
Ezequiel, profeta em tempos conturbados, 
não deixou de dar uma palavra de alento 
e consolação ao seu povo. Ler é dar vida 
à Palavra, é abrir os túmulos da letra para 
que deles surja o povo novo do Espírito. Ler 
é dizer com Jesus: “Lázaro, sai para fora”. 
Quando me aproximo do ambão para a 
proclamação da Palava, tenho consciência 
que, pelo poder do Espírito, vou dar vida 
à Palavra? Sou capaz de pôr ao serviço 
a minha voz para proclamar também, 
nos tempos actuais, palavras de força, 
consolação e paz?

Ministros Extraordinários 
da Comunhão
Jesus foi chamado para ir socorrer um 
amigo doente. Chegando, comoveu-se 
e reconfortou a família daquele que, 
entretanto, morrera. Quando vou levar 

a comunhão aos doentes, procuro 
imitar a solicitude que Jesus demonstra 
nesta passagem? Sou capaz de fazer 
comunidade ajudando os outros a 
ultrapassarem as suas barreiras?

Celebrar com esperança
Momento celebrativo a destacar
Na saudação inicial, pode usar-se o 
seguinte texto como admonição, seguindo-
se o acerto da hora do relógio, bem como 
a colocação da expressão “Tempo de 
Acreditar”:
Estaremos mesmo dispostos a acreditar? 
É certo que a nossa vida, e a de tantos e 
tantas, é abalada e atravessada, muitas 
vezes, por acontecimentos e atrocidades 
que não conseguimos explicar, nem 
eliminar o nosso sentimento de tremenda 
impotência. No entanto, a fé que nos é 
proposta e que nos leva a arriscar é posta 
em causa, mas não deveria ser eliminada. 
Pode ser questionada, mas não deveria ser 
anulada.
Dizermos que temos fé e que acreditamos 
leva-nos a não sabermos tudo. Leva-nos 
a acreditar num Pai que Se revela num 

Filho e que dinamiza todo o Seu amor 
num respirar divino e santo. Leva-nos a 
acreditar, muitas vezes contra tudo e todos, 
que a Vida não é finalizada quando todos 
a sentenciam ou quando a morte nos bate 
à porta. Acreditar e ter-se fé neste Deus 
revelado por Jesus Cristo é confiar que o 
amor nos pode salvar. É crer que Deus, 
sendo amor, pode o que o amor pode. 
E o amor pode tudo. É aderir na nossa 
liberdade e na nossa fragilidade a uma 
proposta que jamais poderá ser resolvida, 
mas que nos pode resolver e levar à nossa 
verdadeira aceitação. 
O dom da fé foi-nos dado gratuitamente, 
mas não depende somente da obra do 
Espírito Santo para que ele se mantenha, 
por isso somos chamados a questionar-
nos: tu ainda acreditas? Tu ainda acreditas 
em Deus? Em Jesus Cristo? No Espírito 
Santo? E na nova Vida que vem d'Ele e por 
Ele? Se sim, então como nos manifestamos 
e como "transportamos" esta fé? 
Haverá fé na Terra se nos deixarmos 
confiar numa espera que anda de 
esperanças (Emanuel António Dias).

Sugestão de cânticos
— Entrada: Deus, vinde em meu auxílio – F. Silva
— Preparação Penitencial: Tende compaixão de nós, 
Senhor (Fórmula B) – M. Simões
— Comunhão: Todo aquele que vive e crê em Mim – 
F. Lapa
— Final: O Senhor me apontará – F. Silva

Eucologia
Orações presidenciais: Orações próprias do 
V Domingo da Quaresma (Missal Romano, 
207-208)
Prefácio: Prefácio próprio do III Domingo da 
Quaresma (Missal Romano, 207-208)
Oração Eucarística: Oração Eucarística III 
(Missal Romano, 529ss)

Viver na esperança
Vamos dar o passo da fé, da confiança, do 
acreditar… Nesta semana, ousaremos entregar-
nos a este Espírito que habita em nós para nos 
comprometermos na sua plenitude de vida! Acredita! 

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

Livraria diário do minho

Fale connosco no
Director: Damião A. Gonçalves Pereira · Coordenação: Departamento Arquidiocesano  
da Comunicação Social (Pe. Paulo Terroso, Pe. Tiago Freitas, João Pedro Quesado) 
Design: Romão Figueiredo · Multimédia: Ana Marques Pinheiro · Contacto: comunicacao@arquidiocese-braga.pt

O autor do posfácio deixa 
uma pergunta: “Se somos 
permanentemente interpelados por 
Deus, qual é o tom da sua voz, como 
e onde podemos escutá-la?” e é em 
torno desta questão essencial que 
o Autor projecta, explana e propõe 
caminhos de reflexão.
E, como último conselho, para o 
bom proveito desta leitura: “não se 
deixem arrastar pela vertigem de 
ler tudo de enfiada. Há que reservar 
tempo para saborear e digerir a 
riqueza de cada texto”.

A tua voz 
no meu silêncio  

José Luís 
do Souto Coelho

13,5€

Dia do pai. mensagem da comissão episcopal fala 
em pais "firmes, fortes e fiéis"

Jesuítas criam respostas digitais para ajudar crentes à distância

A Comissão Episcopal do Laicado 
e Família acredita que nunca como 
hoje “tenha havido pais tão próxi-
mos e tão capazes de presença, tão 
corajosos no sacrifício, como hoje”, 
Na mensagem para o Dia do Pai, ce-
lebrado esta Quinta, a Comissão con-
sidera que nunca antes na história se 
exigiu tanto aos pais como hoje.
A Comissão pede também “mais” 
ajuda e protecção para os “pais, mães 
e famílias”, assim como políticas que 
tornem as famílias “protagonistas”.
A mensagem foca-se em relatos po-
sitivos sobre os pais. Destaca, em 
primeiro lugar, as cartas de Nelson 
Mandela, escritas na prisão, sobre a 
detenção da sua esposa, nomeada-
mente quando pede às suas filhas 
que não deixem apagar a imagem da 
sua mãe. Para a Comissão, pai au-
sente é aquele que “não tem amor 
para dar, nada a dizer”.

A Comissão dá também o exemplo 
de um pai viúvo que afirma que “es-
tar só, é não se deixar amar e não ter 
ninguém para amar” e fala de um pai 
que, “depois de algumas dificuldades 
da vida em casal e algum tempo se-
parados, conseguiu voltar a ler a sua 
própria história à luz de Deus e dar 
um passo mais decisivo no casamen-
to”, sustentando que ser pai é tam-
bém “ter a humildade de pedir per-
dão e recomeçar”.
São José, que é celebrado nesta 
Quinta, é exaltado como modelo de 
pai. Na mensagem, a Comissão Epis-
copal explica que isto deve-se a ter 
sido um “pai fiel” quando seguiu a 
voz de Deus, um “pai forte” quando 
protegeu a família e emigrou para o 
Egipto e um “pai firme” quando per-
deu Jesus no Templo e “o ouviu dizer 
que «tinha de pensar nas coisas de 
Seu Pai»”.

Os Jesuítas em Portugal lançaram no 
seu portal (Ponto SJ) várias propos-
tas para ajudar as pessoas a viverem 
melhor o período de isolamento. 
A mais importante, o serviço
“Converse com um jesuíta”, preten-
de fazer o acompanhamento espiri-
tual dos crentes através do telefone 
ou do Skype. Este serviço está dis-
ponível todos os dias, à excepção 
do Domingo, das 9h às 20h30, de-
vendo as pessoas fazer a marcação 
no Ponto SJ ou no telefone 
217 543 060.
Este serviço faz parte do Ponto de 
Abastecimento, uma secção especí-
fica dentro do Ponto SJ que disponi-
biliza conteúdos para cinco acções: 

Acompanhar, Celebrar, Rezar, Pensar 
e Jogar. 
É possível assistir à transmissão on-
line da eucaristia diariamente, que 
vai sendo emitida a partir das várias 
comunidades jesuíticas espalhadas 
pelo país. 
Na rubrica Rezar são várias as pro-
postas criadas, destacando-se uma 
meditação áudio direccionada para 
os profissionais que estão no terreno 
na luta contra esta epidemia. “Pausas 
para inspirar” é um conteúdo dispo-
nibilizado às 21h. Além disso, dia-
riamente é oferecida, ao meio dia, a 
proposta “Apontamentos de fé”, uma 
meditação curta, áudio, baseada no 
Evangelho do dia, assinada por cinco 

jesuítas diferentes. À quinta-feira é 
divulgado o “Podcast da Quaresma”, 
a versão digital das conferências de 
quaresma que estavam previstas pa-
ra o Colégio S. João de Brito.
Vários artigos de opinião sobre o te-
ma da CODIV-19 serão ainda divul-
gados diariamente, incluindo as re-
flexões dos cronistas regulares do 
Ponto SJ. Neste espaço será também 
oferecido semanalmente o Podcast 
“Vai ficar tudo bem”, um espaço da 
psicóloga Rute Agulhas, que abor-
dará os temas da solidão, do luto, da 
tensão familiar, entre
outros. O primeiro vai já para o ar 
no Sábado e abordará o tema da 
esperança.


