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Breves

Francisco aponta a Cruz 
de Cristo como “sinal de 
esperança”
O Papa afirmou esta quarta-feira que a Cruz de 
Cristo é “o sinal de esperança que não desilude” e 
que “nem uma lágrima, nem sequer um gemido se 
perdem no desígnio de salvação de Deus”. Na ca-
tequese sobre o Tríduo Pascal, Francisco evocou 
também as vítimas dos vários problemas da actua-
lidade como os “muitos, demasiados crucificados 
de hoje”.
Lembrando que este é o segundo ano consecutivo 
em que a Páscoa é vivida em pandemia, o Papa dis-
se que, “em tantas situações de sofrimento, espe-
cialmente quando quem as padece são indivíduos, 
famílias e populações já provados pela pobreza, ca-
lamidades ou conflitos, a Cruz de Cristo é como um 
farol que aponta o porto aos navios ainda a flutuar 
num mar tempestuoso”.

Vaticano alerta para situação 
das pessoas deslocadas pelas 
alterações climáticas
O Vaticano lançou esta terça-feira um documento 
com orientações pastorais sobre as pessoas deslo-
cadas pela crise climática, apresentando os recen-
tes ciclones na Beira, em Moçambique, como exem-
plo da crise provocada por estas alterações.
“São as comunidades pobres e vulneráveis do 
mundo inteiro quem mais sofre com as crises eco-
lógica e climática. São os inocentes que, à partida, 
menos contribuíram para a origem do problema. 
Esta é uma questão profundamente moral que exi-
ge ecojustiça”, indica o texto publicado pela ‘Secção 
Migrantes e Refugiados – Sector de Ecologia Inte-
gral’ do Dicastério para o Serviço do Desenvolvi-
mento Humano Integral.
O Papa assina o prefácio do novo documento, 
alertando para os “números impressionantes e 
crescentes de deslocados pela crise climática” 
para falar numa “emergência grave” que está à 
vista de todos.

opinião

A Páscoa

Carla Rodrigues
Advogada

Recordo com carinho 
a Páscoa da minha in-
fância. Que memórias 
doces! Que rico patri-

mónio imaterial! A Páscoa da 
minha infância tinha cheiro, 
som, ritmo, sabor e alegria. 
Nos dias que antecediam o 
domingo de Páscoa havia to-
do um frenesim. A limpeza 
das casas era feita com aten-
ção ao detalhe, porque, no fi-
nal, tudo seria passado a pen-
te fino pela lente de altíssi-
ma resolução da mãe. Desde 
os móveis, aos tapetes, can-
deeiros (alguns de mil cris-
tais), tudo era limpo como 
se o mundo fosse acabar ca-
so houvesse algum vestígio de 
pó. Algumas casas cheiravam 
a doces e a cabrito assado. As 
famílias acordavam cedo para 
irem à missa, envergando os 
mais novos, com indisfarçá-
vel vaidade, roupas novas. As 
mesas eram postas para re-
ceber a família e o Compas-
so Pascal, servindo-se as me-
lhores iguarias ao alcance de 
cada casa, numa abundância 
de doces, ovos cozidos, salga-
dinhos, amêndoas, fruta. As 

ruas enchiam-se de flores e, 
num tempo em que a rua não 
representava mil perigos, as 
crianças brincavam ao ar livre 
com os primos e vizinhos, en-
quanto perseguiam a campai-
nha que ia anunciando a pro-
ximidade do Compasso Pas-
cal, a par dos foguetes, uma 
espécie também de código 
sonoro para que a família se 
pusesse a postos para receber 
a Boa Nova.

O domingo de Páscoa era 
passado de casa em casa, num 
entra e sai constante, a beijar 
a Cruz, a receber a bênção e 
a comer doces, enquanto se 
amealhavam algumas moe-
das que os avós e tios iam dis-
tribuindo para felicidade da 
criançada. Nas famílias nume-
rosas, visitar os parentes no 
domingo de Páscoa era coisa 
para demorar um dia inteiro 
e para implicar uns bons qui-
los a mais, que a balança não 
tardaria em revelar. É que, pa-
ra além da casa dos avós e dos 
vizinhos, visitavam-se os tios 
e primos, mesmo que o grau 
de parentesco já fosse consi-
deravelmente afastado, ten-
do sempre como critério que 
vivessem num raio que não 
prejudicasse as restantes visi-
tas que se impunham em do-
mingo de Páscoa. 

No Norte, e especialmen-
te em Braga, vivesse intensa-
mente a Páscoa, e se há coi-
sa que nós temos, para além 
da porta aberta e de pessoas 
boas e generosas, são as ines-
quecíveis tradições da Páscoa, 
de uma beleza impar, de uma 
singularidade que perdura 
para além da memória de ca-

da um. Tradições que nos le-
vam ao encontro da Paixão 
de Cristo fazendo-nos sentir 
personagens, figurantes ou 
apenas expectadores da mais 
bela história de Amor, com os 
olhos postos na Cruz, no cor-
po torturado, na voz que cha-
ma pela Pai, “Eli, Eli! Lama 
Sabactani” (que significa, Pai, 
Pai! Porque me abandonas-
te?), no amor e na dor de Ma-
ria, passando por Judas, Pila-
tos, Pedro, Verónica, Cireneu, 
Maria Madalena, João e tan-
tos outros onde nos vamos 
revendo.

A História da Paixão é con-
tada, sucessivamente, ao rit-
mo dos passos, transpor-
tando-nos para um mundo 
de emoção, cor e fé, atrain-
do pessoas ansiosas por be-
berem um pouco das nossas 
tradições religiosas. Depois 
de uma quaresma de recolhi-
mento interior, de palavras 
segredadas como quem reve-
la as suas inseguranças, me-
dos e incertezas, depois de 
um percurso que se quer de 
jejum e abstinência, não de 
carne, mas da desumanida-
de e indiferença, tem lugar a 
Última Ceia, Aquela que é a 
Ceia das ceias, e que nos fala 
do pão amassado, que se par-
te e reparte, sentados à mesa, 
comungando a Vida. E agora, 
a cada ano e a cada domingo 
de Páscoa, juntamo-nos à me-
sa, em família, conversamos, 
rimos, comemos e bebemos, 
partindo e repartindo o Ali-
mento, anunciado, numa me-
sa tosca de madeira, há mais 
de 2 mil anos: o Amor.

Vivam uma Santa Páscoa!
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[Igreja Viva] Em primeiro lu-
gar, é correcto assumir que, 
em ambos os casos, foi uma 
ideia que surgiu naturalmente 
no contexto em que temos vi-
vido, em que a dimensão mais 
comunitária da fé tem sido vi-
vida através de um ecrã?
[Cristina Alves] No nosso ca-
so, penso que foi uma pro-
gressão natural de tudo. No 
ano passado, como provavel-
mente muita gente, nós pen-
sávamos que esta seria uma si-
tuação a curto prazo. Por isso, 
já não fomos a tempo de pen-
sar estas coisas no ano passa-
do. Mas sentimos que foi uma 
lacuna enorme na vida da nos-
sa comunidade, porque em 

Entramos hoje no Segundo Tríduo pascal consecutivo afectado 
pela pandemia. Já com um ano de bagagem, muitas paróquias vão 
ter este ano uma visita ou compasso pascal online. Falamos com o 
Pe. Marcelino Ferreira, das paróquias bracarenses de ferreiros, 
sequeira e vilaça, com o Pe. Francisco Carreira, das paróquias de 
Brufe e Santo Adrião, em Famalicão, e ainda com Cristina Alves, Abílio 
nestor e Júlia Duro, do Conselho permanente da paróquia de são 
victor, em Braga. Como vai ser esta visita pascal?

ENTREVISTA

“NÃO É UMA SUBSTITUIÇÃO. 
É UM COMPLEMENTO”
JOÃO PEDRO QUESADO (ENTREVISTA)

São Victor vivemos este tempo 
– Quaresma, Semana Santa e 
Páscoa – de uma forma muito 
intensa. Foi uma Semana San-
ta muito santa, no sentido em 
que nós não pudemos expres-
sar a nossa fé como era habi-
tual, e tivemos um Domingo 
de Páscoa ainda muito à Se-
mana Santa. Como as coisas 
se mantiveram neste sentido, 
nós percebemos que fazia fal-
ta mais alguma coisa e que te-
ríamos que fazer alguma coi-
sa, de alguma forma. Isto sur-
giu por necessidade, também 
nossa, de podermos expressar 
e exteriorizar a fé de uma for-
ma mais visível, e também por 
necessidade de chegar a todas 

as pessoas da comunidade – 
e de fora dela, provavelmen-
te – e mostrar que estamos vi-
vos, que estamos activos, que 
queremos continuar a traba-
lhar e caminhar e que o nosso 
objectivo é sempre o mesmo: 
chegar a Jesus de uma forma 
muito plena, muito concreta, 
muito cheia, e também levá-lo 
a toda a gente. Ou seja, penso 
que nasceu de uma necessida-
de, mas surgiu naturalmente.
[Abílio Nestor] Sim, no ano 
passado, tivemos jejum do iní-
cio da Quaresma ao fim da 
Páscoa, quase. Tudo fechou, 
confinamos completamente 
e só em finais de Maio é que 
voltamos às igrejas. Para além 

de naturalidade, também 
acrescentava ao que a Cristi-
na disse que nós começamos, 
a partir de determinada altura, 
a colocar como opção as bases 
digitais. Aqui em São Victor as 
eucaristias neste último confi-
namento foram sendo trans-
mitidas pelo Facebook e pe-
lo YouTube, enquanto no ano 
passado apenas no dia de Pás-
coa houve a transmissão da 
Eucaristia, porque coincidia 
com o dia de São Victor, o dia 
12 de Abril. Este ano temos fei-
to várias iniciativas e a recep-
tividade tem sido grande quer 
às eucaristias, quer aos encon-
tros da comunidade, Via Sacra 
ou outras iniciativas. Por o nú-
mero de pessoas ser conside-
rável – não é uma comunida-
de plena, no entanto, e nun-
ca será – e nos ter surpreen-
dido, optamos por esta forma 
de chegar às pessoas no dia de 
Páscoa.
[Pe. Marcelino Ferreira] Este 
ano é o resultado do ano pas-
sado. Com o primeiro confi-
namento, a equipa de refle-
xão pastoral – não propria-
mente um Conselho Pastoral 

– foi desafiada a fazer uma ex-
periência no Domingo de Ra-
mos. Eu não faço transmissões 
de sacramentos, para situar... 
Penso que não é o meio mais 
adequado e que há outras coi-
sas a fazer. O desafio foi ir 
nesse sentido de fazer outras 
coisas, pensar noutra forma 
de estarmos presentes jun-
to das pessoas. Uma que sur-
giu foi a experiência de fazer 
uma Oração de Ramos no Do-
mingo de Ramos. Os recursos 
eram muito limitados, na altu-
ra. O que é certo que aderiram 
dezenas e dezenas de famílias 
das três comunidades [Ferrei-
ros, Sequeira e Vilaça] e não 
correu muito bem em termos 
de transmissão. O digital, nes-
te âmbito do alcance comu-
nitário, só faz sentido se hou-
ver interactividade. Estarmos 
diante de um ecrã a ver uma 
coisa a acontecer... Não me pa-
rece que seja um bom resul-
tado. Esta ideia teve algumas 
falhas no ponto de vista tec-
nológico, mas correu bem na 
parte da partilha, as pessoas ti-
nha um ramo em casa e fize-
mos uma oração, uma espécie 
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de bênção dos ramos. Com es-
sa experiência, surgiu logo de 
imediato o desafio de fazer al-
guma coisa no dia de Páscoa. E 
então começamos a fazer en-
contros semanais de oração e 
reflexão a partir das propos-
tas que existem no Laborató-
rio da fé. Nesse sentido, tam-
bém no próprio dia de Páscoa, 
de manhã tivemos esse encon-
tro às 10 horas, e de tarde fize-
mos uma visita pascal online, 
de hora à hora. Foi bastante 
participado, fizemos uma ora-
ção breve semelhante àque-
la que se fazia de casa em ca-
sa, uma saudação, uma parti-
lha, uma conversa, e depois eu 
desafiava a cantar-se um cân-
tico – porque havia sempre 
uma família ligada ao coral – 
para que do outro lado tam-
bém houvesse alguma coisa. 
Cantavam e depois fazíamos 
o que estamos a fazer agora 
aqui: uma conversa, como se 
faz numa visita pascal normal. 
Foi bastante cansativo, mas foi 
muito rico, fiquei muito con-
tente, e este ano vamos repe-
tir. Portanto, este ano é uma 
consequência do que aconte-
ceu já no ano passado.
[Pe. Francisco Carreira] Sim, 
é correcto assumir que es-
ta ideia surgiu deste contex-
to, mas sobretudo da partilha 
entre sacerdotes que procura-
vam um modo de levar Jesus 
ressuscitado a cada família. Fe-
lizmente as ferramentas digi-
tais potenciam e facilitam que 
assim o façamos. Na verdade, 
a pandemia impediu-nos de 
estar juntos fisicamente, mas 
não nos impediu de nos ver-
mos, de nos encontrarmos e 
até de rezarmos juntos. Dira 
que os meios são outros, mas 
a Igreja é a mesma. Agora é a 
Igreja edifício digital e antes 
era a Igreja edifício de pedra. 
A Igreja de pessoas é a mesma. 
E é essa que nos motiva a estar 
com ela neste dia tão especial.

[Igreja Viva] A minha segunda 
pergunta ia precisamente no 
sentido da adesão das comu-
nidades, e já percebemos que 
foi bem acolhida em Ferreiros, 
Sequeira e Vilaça. Como é que 
a ideia tem sido acolhida em 
São Victor?
[Cristina] A nossa paróquia é 
muito grande, temos muita 
gente. Para a visita pascal nor-
mal, há muitos grupos a sair 
de manhã e à tarde, e mes-
mo assim em alguns percur-
sos é preciso andar depressa. 
Às vezes as pessoas querem 
oferecer qualquer coisa e falar 
um bocadinho, mas nós quase 
corremos por falta de tempo. 
A nossa paróquia é uma co-

munidade muito grande, mas 
o certo é que já temos tam-
bém muitas famílias inscri-
tas. Nós temos vários horários, 
vamos ter equipas diferen-
tes para cada hora, para tratar 
do canto e oração. Eu acredi-
to que esse número seja baixo, 
porque numa só inscrição es-
tarão várias pessoas. A adesão, 
penso eu, está a ser excelente. 
Na catequese, onde estou en-
volvida, temos feito uma cam-
panha junto dos pais para que 
se inscrevam e dizendo que 
nós, catequistas, também va-
mos estar. As pessoas estão 
motivadas para isto, para esta 
bênção.

[Igreja Viva] E em Brufe e 
Santo Adrião?
[Pe. Francisco] A ideia está a 
ser muito bem recebida. São 
vários a dar os parabéns. E a 
adesão tem sido muito boa.

[Igreja Viva] A Visita Pascal, 
ou Compasso, é um momento 
com uma grande componente 
física e sensorial, em que Cris-
to ressuscitado entra pelas ca-
sas adentro, em que beijamos 
a Cruz onde deu a vida por 
nós, em que as casas são ben-
zidas… Como é que se trans-
põe, se é que é o termo cor-
recto, toda esta experiência 
para o online?
[Pe. Francisco] Não sendo 
efectivamente a mesma coisa, 
não quer dizer que o afeto, o 
amor e a verdade do aconteci-
mento não esteja lá. Só o fac-
to de as famílias aceitarem es-
te convite já é revelador do seu 
amor a Deus e diria também 
à tradição. O nosso olhar, os 
nossos gestos, uma inclinação, 
também são sinais de respeito 
e amor. A comunicação física 
acontece efetivamente. Só não 
é possível o toque. Além disso, 
este momento pode ser vivido 
e celebrado com mais calma e 
serenidade. Pode-se realmen-
te fazer um momento de ora-
ção, de bênção familiar, onde 
todos estarão mais atentos.
[Júlia Duro] Eu acho que vai 
ser uma surpresa para nós. Es-
pecialmente para mim, quan-
do cheguei a Portugal achei 
essa cultura fantástica. No Bra-
sil é impensável entrar na casa 
das pessoas assim. O Compas-
so Pascal para mim, brasilei-
ra, é um pequeno céu na terra. 
Nós, como comunidade, visi-
tamos as casas e proclamamos 
a ressurreição. No digital per-
de-se, sim, essa beleza do con-
tacto com as pessoas. Quando 
fui com o Compasso ao hospi-
tal tive uma experiência muito 
forte, de ver a alegria da Pás-
coa num sítio em que nem 

sempre há alegria e em pes-
soas que estavam no leito de 
morte...
[Abílio] Há um guião para 
aquilo que nós vamos fazer no 
Domingo. Há vários horários 
disponíveis, desde as 14h30 
às 18h30, há uma família que 
está convidada para assegu-
rar a parte musical – uma fa-
mília por cada horário – e de-
pois haverá um momento de 
bênção, um momento de pre-
ces, um momento livre para 
as pessoas poderem conversar 
como se estivéssemos a entrar 
na casa das pessoas, e termi-
nará com cânticos. É tentar – 
salvo seja – simular um pou-
co aquilo que é a experiência 
da Visita Pascal. Pessoalmente, 
estou ansioso para ver como é 
que vai funcionar, a minha fa-
mília está inscrita e vai ajudar 
num dos horários, mas cla-
ro que vai haver algum senti-
mento de saudade daquilo que 
é a Visita Pascal, em que par-
ticipo já há quase 30 anos e é 
uma alegria imensa entrar em 
casa das pessoas, conhecê-las 
e reconhecê-las e, em muitos 
sítios, ser acolhido por pes-
soas que já sabem o meu no-
me e eu sabendo o nome das 
pessoas. É completamente di-
ferente, sabemos que não va-
mos chegar a uma parte das 
pessoas que vemos na Visita 
Pascal. Mas, de qualquer for-
ma, estou ansioso e esperan-
çoso que tudo corra bem.
[Cristina] Aquilo que me vai 
deixar mais saudade, e tenho 
pensado muito nisto, é o facto 
de, neste percurso que eu fa-

ço na comunidade de São Vic-
tor há 30 e muitos anos, eu vi 
pessoas nascer, crescer e in-
clusive morrer. Recordo-me 
muito de um jovem que fa-
leceu com pouco mais de 20 
anos que conheci bebé. Aliás, 
na Visita Pascal conheci a mãe 
grávida ainda, depois o meni-
no nasceu e recordo-me per-
feitamente que se agarrava à 
cruz e gostava muito de to-
car a campainha no prédio, 
nós dávamos-lhe a campainha 
para a mão e ele subia e des-
cia o prédio connosco. Ele fa-
leceu há três anos, e recordo-
-me que no último ano que fi-
zemos a Visita Pascal presen-
cialmente, em 2019, quando 
entramos em casa a mãe dis-
se precisamente isso, que o 
vi nascer... Essas experiências 
marcam-nos e que não vamos 
poder ter este ano, poder ter 
estes abraços de reconforto e 
partilha. É um dia muito emo-
tivo, apanhamos muita gente a 
chorar ora por estar muito só, 
ou porque falta ali um filho e 
pedem-nos para esperar... De 
certa forma vamos perder es-
sas emoções de que o Abílio 
e a Júlia estavam a falar, mas 
vamos tentar de outra for-
ma. Se não podemos fazer de 
uma maneira, fazemos de ou-
tra. O que importa é dizer que 
Jesus está aqui, está vivo, está 
connosco.
[Abílio] Celebrar, não é?
[Cristina] Celebrar, exacta-
mente. Não há barreiras. Não 
é um vírus que nos vai impe-
dir de celebrar. Vamos fazer da 
melhor maneira.

[Pe. Marcelino] Responden-
do à tua pergunta, não é uma 
transposição, não é uma subs-
tituição, é outra coisa. São coi-
sas diferentes e eu penso que 
é um complemento. Isto é, do 
meu ponto de vista, eu tenho 
receio que, quando deixarmos 
de estar em pandemia e vol-
tarmos a toda a ‘normalidade 
anormal’ – porque a normali-
dade há-de ser sempre anor-
mal –, estes projectos se aban-
donem porque já não faz sen-
tido o online. E eu não penso 
assim. Nos últimos tempos, 
e principalmente neste últi-
mo confinamento, amadure-
ci essa reflexão de que o onli-
ne é complementar ao presen-
cial, como acontece com toda 
a tecnologia. Por exemplo, o 
meu telemóvel é complemen-
tar à minha presença. Serve 
para eu me aproximar tam-
bém. Isto poderá ajudar-nos a 
reflectir... No exemplo concre-
to da Visita Pascal, porque não, 
no próximo ano, sendo pre-
sencial, não se pode manter a 
possibilidade desta interacção 
diferente, de encontros? Com 
excepção dos sacramentos – 
apesar de, para ser mais ho-
nesto em relação ao que dis-
se no início, não ter uma opi-
nião definitiva. Eu sou a favor 
da interacção. Celebrar a missa 
pelo Zoom? Ok, isso tem uma 
possibilidade do ponto de vis-
ta sacramental, litúrgico, ritual 
válida? Não de um ponto de 
vista legal, mas se isso gera, ou 
não, comunidade e se gera, ou 
não, encontro com Jesus Cris-
to e faz crescer a comunidade. 
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O online não é uma 
coisa do mal. A imagem 
que temos do virtual é 
negativa, é de que é uma 
coisa falsa, que não é 
autêntica. Há falta de 
criatividade, nós temos 
tendência a replicar. 
Presencial e digital não 
são a mesma coisa.

[Pe. Marcelino Ferreira]

cramentos, do ponto de vista 
teológico e litúrgico, têm aqui 
uma mediação que me faz 
ter algumas reservas em rela-
ção à questão do online. Cla-
ro que o Espírito Santo está 
presente no online e até po-
de estar mais presente do que 
no presencial. No que diz res-
peito à nossa interacção co-
mo comunidade, é para ficar. 
Se não for para ficar, é porque 
não aprendemos nada com is-
to. Desse ponto de vista, a mi-
nha resposta é muito clara. O 
online tem de ser esse com-
plemento para se poder estar 
presente na comunidade, por-
que tem um alcance diferente. 
Até no caso da Visita Pascal... 
Talvez haja pessoas que não 
têm coragem – ou seja, dis-
ponibilidade interior – para 
nos abrir a porta. Ora porque 
acham que a casa é muito po-
bre, porque nem gostam... Há 
pessoas que não se dão assim 
tão bem, há famílias que têm 
algumas quezílias... Sabemos 
que o que Jesus nos pede é 
uma fraternidade universal, é 
o amor a todos, mas na prática 
nós temos os nossos pecados 
– se não também não sería-
mos humanos. Se houver dis-
ponibilidade de recursos, de-
ve-se manter a dimensão on-
line para que se abram outras 
possibilidades, porque tam-
bém ajuda quem tem uma vi-
da mais atarefada e muitas ve-
zes não participa porque tem 
que tratar das tarefas domés-
ticas, por exemplo, ou quando 
há contratempos, que já acon-
teceu a toda a gente. O online 
não retira nada à participação 
nos encontros. 
[Abílio] Eu compreendo e par-
tilho um pouco da ideia do 
padre Marcelino em algumas 
dimensões, mas não de uma 
forma total. Eu percebo que 
as nossas experiências são di-
ferentes, e o tipo de trabalho 
que o padre Marcelino tem é 
diferente do meu. Eu aceito 
que o digital tenha vindo pa-
ra ficar em determinadas si-
tuações, e que vai substituir 
ou complementar reuniões e 
outras situações. Em outros 
casos, tenho dificuldade em 
perceber se isso vai ficar ou 
não, porque a dimensão rela-
cional também é importan-
te, até mesmo neste meio que 
é a Igreja. A relação, o con-
tacto também é importante 
na nossa vivência. Eu acredi-
to que, enquanto for necessá-
rio, vamos continuar a explo-
rar e que vamos explorar cada 
vez mais. A partir do momen-
to em que deixe de ser fun-
damental, acho que vai ficar 
em muitas situações, mas não 

irá ficar em todas. Dando um 
exemplo: eu trabalho com a 
pastoral de jovens há muitos 
anos e é completamente di-
ferente termos reuniões com 
jovens à distância ou ser pre-
sencialmente, em que poder-
mos dar um abraço, podemos 
perceber como a pessoa está 
através do olhar... É comple-
tamente diferente. Há situa-
ções em que o digital até tem 
um potencial maior, e neste 
momento fazemos coisas que 
não conseguíamos antes por-
que não éramos desafiados a 
isso, mas acho que a parte re-
lacional também é importan-
te e as coisas, entre presen-
cial e digital, vão encaixar-se e 
complementar-se.
[Cristina] Eu concordo intei-
ramente. Eu trabalho mais 
com a catequese, e é uma di-
ficuldade grande fazer cate-
quese com crianças – mas fa-
zemo-la. É muito difícil man-
ter crianças do terceiro ano li-
gadas ao que estamos a fazer, 
volta e meia um desaparece do 
ecrã, outros estão aos saltos na 
cama, outros estão a comer... É 
muito mais complicado. Claro 
que optamos por formas di-
ferentes de fazer a catequese, 
mas não é o mesmo. O onli-
ne deverá ser um complemen-
to, mas não pode ser substitui-
ção. Se não tivermos cuidado, 
podemos correr o risco de as 
pessoas nunca quererem es-
tar presencialmente porque as 
coisas também lhes chegam a 
casa. Acho que tudo isto tem 
que ser muito bem equacio-
nado pelas comunidades, pa-
ra que não haja um desleixo. 
Tem que ser feito com con-
ta, peso e medida porque, pa-
ra mim, nada substitui a inte-
racção pessoal. Aqui é muito 
fácil nós escudarmo-nos atrás 
de uma câmara. Mas deve ser 
algo que complementa. 
[Júlia] Nós estudamos muitos 
exemplos de paróquias ameri-
canas e canadianas, e já se fala 
do conceito de uma Igreja hí-
brida, uma Igreja que tem tan-
to ‘oferta’ física como digital. 
Há Igrejas nos Estados Uni-
dos que dizem que tudo o que 
têm presencialmente, também 
têm digitalmente, o que eu 
acho um bocado complicado. 
Como é que se faz um baptis-
mo digital? Acho que se tra-
ta das ofertas mais pastorais. 
Em 2019 a nossa Igreja era 99% 
física, presencial. Em 2020, 
a nossa Igreja foi, durante al-
guns meses e em muitos mo-
mentos, 100% digital. Eu acre-
dito que o futuro vai ter que 
ser dividido entre as duas. Is-
so talvez não dependa tanto 
de nós, mas das próximas ge-

rações. São pessoas completa-
mente diferentes de nós. Vão 
estar dispostas a ir fisicamen-
te à paróquia num dia à noite 
para um encontro da comuni-
dade, para um curso bíblico, o 
que for, ou estão noutro ritmo 
e nós vamos ter que nos adap-
tar? As gerações e a socieda-
de muda. Se queremos anun-
ciar a Cristo até aos confins do 
Universo, nós temos que dan-
çar conforme a música, como 
se diz no Brasil! Como paró-
quia, ainda estamos um pou-
co temerosos, mas sinto que o 
futuro não vai ser muito dife-
rente e que se vão, obviamen-
te, manter momentos que só 
podem acontecer presencial-
mente, mas que vamos ter que 
ter oferta digital.
[Pe. Marcelino] Se nós pen-
sarmos bem, isto não é nada 
de novo. Paulo estava presen-
cialmente nas suas comuni-
dades e depois enviava car-
tas. A questão é que nós con-
tinuamos a pensar num for-
mato presencial e, quando 
não é presencial, ainda temos 
a mentalidade de um formato 
tradicional. Esse é o choque. 
O online não é uma coisa do 
mal. A imagem que temos do 
virtual é negativa, é de que é 
uma coisa falsa, que não é au-
têntica. Há falta de criativida-
de, nós temos uma tendência 
a replicar. Presencial e digi-
tal não são a mesma coisa. A 
complementaridade de que 
falava tem que ver com isso. 
Não podemos fechar portas. 
Impomos o ‘formato’ presen-
cial, mas temos menos pes-
soas. É verdade que esse gru-
po mais pequeno pode dar 
outros frutos, mas não te-
mos aqui o desafio de sermos 
criativos e inventarmos ou-
tras formas de dinamizar a vi-
da espiritual das pessoas que 
não seja num grupo presen-
cial? Isto vai um pouco contra 
o que eu disse acerca dos sa-
cramentos, mas eu não tenho 
uma opinião definitiva. Estou 
em reflexão sobre isso. Não 
coloco nenhum dogma, não 
estou esclarecido. Ainda esta-
mos a fazer caminho. Mas, ao 
mesmo tempo, estou a fazer 
caminho, não estou de bra-
ços cruzados, à espera. E eu 
não posso estar à espera que 
volte tudo ao normal quando 
eu dizia que muitas coisas es-
tavam mal. Não faz sentido, 
pelo menos na minha cabeça 
não faz. Eu queria era que as 
coisas nunca mais voltassem 
totalmente ao normal. Se es-
távamos a pôr em causa as es-
truturas e tudo isso, não po-
demos querer voltar a fazer 
tudo como fazíamos antes. 

Neste caso, não é uma trans-
posição, é uma alternativa, de 
facto, mas eu penso que o on-
line e todas estas acções de-
vem ser vistas como comple-
mentares, tal qual aparelhos 
como o telemóvel. Eles fazem 
parte de nós e eu também não 
faço aqui uma distinção en-
tre o presencial e o virtual que 
não é ‘real’, e tudo isso que não 
faz sentido nenhum nos dias 
de hoje mas que infelizmente 
continuamos a ler até nos do-
cumentos da Igreja e de alguns 
bispos, e aconteceu isso no do-
cumento da Conferência Epis-
copal. É de gente que não per-
cebe nada disto, porque não 
fazem a experiência e não per-
cebem o que se passa. Eu digo 
claramente: o online tem que 
continuar a ser, haja ou não 
haja confinamento, um com-
plemento do presencial, assim 
como o presencial é um com-
plemento para o online. Nem 
uma coisa nem outra são mais 
importantes, do meu ponto de 
vista. Imaginemos que agora 
toda a gente deixasse de ter te-
lemóvel. Conseguíamos viver 
bem sem isso? Haverá quem 
diga que sim, porque há sem-
pre excepções, mas a grande 
maioria de nós iria ficar sem 
algo, a sentir falta de alguma 
coisa. O online faz-nos falta. 
Em relação ao programa, eu 
sou sempre um bocado caóti-
co nessas coisas, não tenho ne-
nhuma equipa preparada pa-
ra fazer esses momentos. Eu 
inicio os momentos e depois 
deixo as coisas acontecer. Não 
quer dizer que esteja correc-

to, eu faço isso muitas vezes, é 
de ser um bocado caótico, ou 
desorganizado, mas também 
deixa outras possibilidades. 
No ano passado fiquei muito 
surpreendido porque apare-
ce gente que pede para can-
tar uma música e nem sequer 
é do grupo coral, nem sequer 
participa activamente na pa-
róquia mas o filho toca piano, 
por exemplo.

[Igreja Viva] A minha última 
pergunta ia ser se, perdendo-
-se o convívio, se ganha na es-
piritualidade, mas já perce-
bemos que o convívio, apesar 
de ser diferente, não se perde. 
Parece-me melhor perguntar 
se toda esta nova experiência, 
nessa óptica de complementa-
ridade, é um ganho, uma nova 
dimensão para a vida comuni-
tária da fé que vai ficar?
[Pe. Marcelino] Sim, clara-
mente. Claramente. A respos-
ta é tão simples como isso. 
Como já disse, eu acho que o 
online deve continuar, que os 
encontros presenciais sejam 
acompanhados pela dimen-
são do online. Por exemplo, 
na preparação de um baptis-
mo, estamos na sala, estamos 
com as famílias que vieram 
e temos o online para quem 
não pôde vir por causa dos fi-
lhos. E isto é aplicável a prati-
camente tudo aquilo que não 
sejam sacramentos, não se-
ja a experiência sacramen-
tal que significa para nós uma 
presença viva, real e eficaz de 
Deus na nossa vida através da 
mediação de alguém. Os sa-
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Actos 4, 32-35 
Leitura dos Actos dos Apóstolos 
A multidão dos que haviam abraçado 
a fé tinha um só coração e uma só 
alma; ninguém chamava seu ao que 
lhe pertencia, mas tudo entre eles 
era comum. Os Apóstolos davam 
testemunho da ressurreição do Senhor 
Jesus com grande poder e gozavam 
todos de grande simpatia. Não havia 
entre eles qualquer necessitado, porque 
todos os que possuíam terras ou casas 
vendiam-nas e traziam o produto das 
vendas, que depunham aos pés dos 
Apóstolos. Distribuía-se então a cada 
um conforme a sua necessidade.  
    
Salmo responsorial
Salmo 117 (118), 2-4.16ab-18.22-24 (R. 1)  
Refrão: Dai graças ao Senhor, porque 
Ele é bom, porque é eterna a sua 
misericórdia. 

LEITURA II 1 Jo 5, 1-6  
Leitura da Primeira Epístola de São 
João 
Caríssimos: Quem acredita que Jesus 
é o Messias, nasceu de Deus, e quem 
ama Aquele que gerou ama também 
Aquele que nasceu d’Ele. Nós sabemos 
que amamos os filhos de Deus quando 
amamos a Deus e cumprimos os 
seus mandamentos, porque o amor 
de Deus consiste em guardar os seus 
mandamentos. E os seus mandamentos 
não são pesados, porque todo o que 
nasceu de Deus vence o mundo. Esta 
é a vitória que vence o mundo: a nossa 
fé. Quem é o vencedor do mundo senão 
aquele que acredita que Jesus é o Filho 
de Deus? Este é o que veio pela água e 

“Vimos o Senhor”

itinerário

para que, acreditando, tenhais a vida em 
seu nome. 

REFLEXÃO
O Segundo Domingo de Páscoa, 
Oitava da Páscoa e Domingo da Divina 
Misericórdia, é também o dia da alegria 
da fé. Jesus Cristo declara: “Felizes os 
que acreditam sem terem visto”; felizes 
os que colocam plena confiança em 
Deus, pois “é eterna a sua misericórdia”.

“Felizes os que acreditam”
O Ressuscitado ‘apresentou-se’ entre os 
discípulos, após o encontro pascal com 
Maria Madalena. Ela tinha anunciado aos 
discípulos: “Vi o Senhor” (no primeiro 
episódio desta ‘série’: Testemunhas 
da Páscoa). Agora, os discípulos 
reproduzem as mesmas palavras ao 
ausente Tomé: “Vimos o Senhor”.
O evangelista mostra o contraste entre 
a tristeza e a coragem, o medo e a 
alegria. A presença e as palavras do 
Ressuscitado produzem essa renovação: 
“A paz esteja convosco. […] Recebei 
o Espírito Santo”. A paz e o dom do 
Espírito Santo transformam o medo 
em alegria, a tristeza em coragem de 
testemunhar a todos a Boa Nova da 
Páscoa. Eis o perfume primaveril da 
renovação pascal!
A ausência de Tomé, na tarde daquele 
primeiro dia, impediu-o de participar 
neste processo pascal. Terá de ser o 
próprio a fazer a experiência. É certo que 
recebe o testemunho dos irmãos, mas 
só o próprio pode dar o passo da dúvida 
à confiança, da incredulidade à fé.
Recebemos o testemunho dos nossos 
pais, dos nossos padrinhos, dos nossos 
párocos, dos nossos catequistas, de 
tantos homens e mulheres, que nos 
precederam na fé. Este episódio de 
Tomé ajuda-nos a entender que não 
fica dispensada a experiência pessoal, 

pelo sangue: Jesus Cristo; não só com 
a água, mas com a água e o sangue. É o 
Espírito que dá testemunho, porque o 
Espírito é a verdade. 
 
EVANGELHO Jo 20, 19-31
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo S. João 
Na tarde daquele dia, o primeiro da 
semana, estando fechadas as portas da 
casa onde os discípulos se encontravam, 
com medo dos judeus, veio Jesus, 
apresentou-Se no meio deles e disse-
lhes: “A paz esteja convosco”. Dito isto, 
mostrou-lhes as mãos e o lado. Os 
discípulos ficaram cheios de alegria ao 
verem o Senhor. Jesus disse-lhes de 
novo: “A paz esteja convosco. Assim 
como o Pai Me enviou, também Eu vos 
envio a vós”. Dito isto, soprou sobre eles 
e disse-lhes: “Recebei o Espírito Santo: 
àqueles a quem perdoardes os pecados 
ser-lhes-ão perdoados; e àqueles a 
quem os retiverdes ser-lhes-ão retidos”. 
Tomé, um dos Doze, chamado Dídimo, 
não estava com eles quando veio Jesus. 
Disseram-lhe os outros discípulos: 
“Vimos o Senhor”. Mas ele respondeu-
lhes: “Se não vir nas suas mãos o sinal 
dos cravos, se não meter o dedo no lugar 
dos cravos e a mão no seu lado, não 
acreditarei”. Oito dias depois, estavam 
os discípulos outra vez em casa, e 
Tomé com eles. Veio Jesus, estando as 
portas fechadas, apresentou-Se no meio 
deles e disse: “A paz esteja convosco”. 
Depois disse a Tomé: “Põe aqui o teu 
dedo e vê as minhas mãos; aproxima a 
tua mão e mete-a no meu lado; e não 
sejas incrédulo, mas crente». Tomé 
respondeu-Lhe: “Meu Senhor e meu 
Deus!”. Disse-lhe Jesus: “Porque Me viste 
acreditaste: felizes os que acreditam sem 
terem visto”. Muitos outros milagres fez 
Jesus na presença dos seus discípulos, 
que não estão escritos neste livro. Estes, 
porém, foram escritos para acreditardes 
que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e 

o encontro pessoal com Jesus Cristo, o 
Crucificado e Ressuscitado.
Não basta repicar os sinos, se não 
tocamos os corações. Não basta 
ornamentar os espaços com flores, se 
não acolhemos o outro como irmão, sem 
julgamentos. É um processo interno, 
experiência única e pessoal, que faz 
acontecer o ‘ver’ da fé, o encontro pascal 
com Jesus Cristo.
A ressurreição não é uma evidência. 
Alguns desconfiaram, outros continuam 
a reclamar mais provas. O processo da 
maturação da fé continuará invadido 
de dúvidas, medos, incredulidades, 
desconfianças. São os paradoxos da 
bem-aventurança proclamada por Jesus 
Cristo: “Felizes os que acreditam”! A 
dúvida não é o contrário de acreditar. A 
dúvida é, porventura, a melhor forma de 
confirmar a fé, consolidar as razões do 
acreditar.

Tomé
Tomé converte a descrença numa 
profunda confissão de fé: “Meu Senhor e 
meu Deus!”. Ele havia dito que precisava 
de ver e de tocar... Não sabemos se 
Tomé tocou nas chagas do Crucificado. 
Sabemos, isso sim, que foi tocado no 
encontro com o Ressuscitado. É dessa 
experiência pascal que nasce a fé.
Hoje, reconhecemos que “’ser crente’ 
não significa tirar de nós o fardo das 
perguntas cruciais para sempre. [...] A 
força da fé não consiste numa ‘convicção 
inabalável’, mas na capacidade de 
suportar as dúvidas, as incertezas, 
o peso do mistério e, mesmo assim, 
permanecer na fidelidade e na 
esperança” (Tomáš Halík).
Talvez tenhamos de reconhecer que só 
se avança no caminho da fé quando se 
assumem as dúvidas e as feridas que se 
manifestam na nossa humanidade.

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

II Domingo Páscoa

Abrir a APP da Caridade e encontrar Jesus, fonte de Misericórdia, amor 
verdadeiro que gera vida à humanidade.
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“Vimos o Senhor”

Semear caridade
Acólitos
A presença do Ressuscitado é sempre 
associada à paz e à alegria. No Tabor, 
antegosto da glória de Páscoa, 
Pedro dizia: “Como é bom estarmos 
aqui!”. No Cenáculo, o medo dos 
judeus transforma-se em alegria e 
acolhimento do dom da Paz. Por isso, 
os ministros do altar, pela maneira 
como cuidam do espaço celebrativo 
e como se comportam nesse mesmo 
espaço, devem transmitir a paz e a 
alegria pascal a todos.

Leitores
Os livros dos quais fazemos as leituras 
na Eucaristia foram escritos para 
acreditarmos que Jesus é o Messias, o 
Filho de Deus, e para que, acreditando, 
tenhamos a vida em seu nome. O 
propósito não é apenas didático ou 
cultural: é salvífico. O leitor não é 
um mestre; é um médico das almas 
que aplica o remédio aos males dos 
ouvintes. Felizes os que acreditam sem 
terem visto, mas escutam e acolhem o 
anúncio da Boa Nova.

Ministros Extraordinários 
da Comunhão
O testemunho da Boa Nova é um 
testemunho eclesial. Cada um deve 
estar preocupado com a coerência 
da sua vida, mas também se deve 
preocupar com o testemunho da 
comunidade a que pertence. O 
testemunho dos apóstolos era 
poderoso porque a multidão dos 
que haviam abraçado a fé tinha um 
só coração e uma só alma. O MEC 
deve dar bom testemunho, mas 
deve também ser construtor do 
testemunho de eclesial.

Músicos
Como poucos, os músicos percebem 
a importância da harmonia e 
da concórdia, para que o efeito 
provocado nos ouvintes seja bom e 
mobilizador. Quando se canta em coro, 
ninguém pode reivindicar a posse do 
resultado sonoro final, mesmo que 
a sua contribuição seja importante. 
Ninguém lhe pode chamar seu, mas 
tudo o que se faz em coro é comum a 
todos. Que este espírito musical seja 
também o espírito eclesial.

Celebrar em comunidade

Rito da Aspersão
Recordando que o Batismo é o início do 
percurso de vida com Deus e para Deus, 
assume-se o formulário próprio para o 
Tempo Pascal deste rito, conforme se 
propõe no Missal Romano (p. 1364).

Homilia
1. O II Domingo da Páscoa traz 
percursos/itinerários que não podemos 
desperdiçar. Seja o percurso que vai 
do medo à alegria realizado pelos 
discípulos. Seja o percurso da (in)
credulidade de Tomé (Dídimo), o nosso 
“gémeo”. À vista desarmada ressalta que 
esses percursos não são fruto de uma 
qualquer conquista humana, mas puro 
dom do Alto. 
2. Também se evidencia o valor cimeiro 
da comunidade no reconhecimento e na 
aceitação de Cristo Vivo e Ressuscitado. 
Tomé desgarrado da comunidade 
nunca reconhecerá o Ressuscitado. Tal 
como nós, se estivermos desligados 
da comunidade! Por isso, acreditar na 
ressurreição terá de se traduzir num 
modo concreto de viver na comunidade. 

Esta deverá inspirar-se na comunidade 
primitiva que se destacava pela oração 
comum, pelo amor fraterno, pela 
comunhão e pela partilha de bens. 
3. Este domingo é, desde 2000, 
consagrado à Divina Misericórdia, por 
decisão de S. João Paulo II, sob a proteção 
de Santa Faustina. O salmo 118, chamado 
“pequeno Hallel Pascal”, ajuda-nos a 
cantar e a aclamar a misericórdia do 
Senhor. Mas esta misericórdia que nos 
salva também nos impele e compromete 
a ser misericordiosos. Como vivemos 
a misericórdia que podemos também 
aprender do Samaritano? 

Oração Universal
Irmãs e irmãos: supliquemos a Jesus 
Ressuscitado que encha dos seus dons 
a santa Igreja, e dê a paz aos crentes e 
aos não crentes, dizendo (ou cantando), 
cheios de esperança:
R. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos.

1. Para que todos os fiéis da santa Igreja 
tenham um só coração e uma só alma e se 
sintam renovados nesta Páscoa, oremos. 

Sugestão de cânticos
— Entrada: Eis o dia que o Senhor fez – J. Santos
— Rito da Aspersão: Vi a água a sair do templo – M. Faria
— Glória: Glória a Deus nas alturas – F. Silva
— Apresentação dos dons: Foi removida a pedra – A. Cartageno
— Comunhão: Porque me vês, acreditas – Az. Oliveira
— Pós-Comunhão: Misericordias Domini – H. J. Botor
— Final: Alegrai-Vos, Mãe de Jesus – A. Cartageno

Eucologia
Orações presidenciais: Orações do II 
Domingo da Páscoa (Missal Romano, 335)
Prefácio: Prefácio Pascal I (Missal Romano, 
469)
Oração Eucarística: Oração Eucarística III 
(Missal Romano, 529ss)

Sair em missão de amar
Do coração de Cristo ressuscitado brota a 
misericórdia. Ao longo da semana, cada um procure 
ser rosto e expressão de misericórdia, exercitando 
os valores essenciais da primitiva comunidade 
cristã: amor fraterno, oração, partilha.  

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, Flávia Barbosa, João Pedro Quesado) · Design: Romão Figueiredo 
Multimédia: Ana Marques Pinheiro · Contacto: comunicacao@arquidiocese-braga.pt

Um livro mais para fazer do que para 
ler! Um mapa, mas cada um faz a 
sua viagem. Uma série de histórias 
que nos levam a querer, também, 
experimentar a vida – a vida aberta à 
surpresa e ao sentido. 
Uma obra de Michael Paul Gallagher, 
sj que não recusa o desafio de propor 
a fé cristã num tempo cada vez mais 
hostil ao Evangelho de Jesus Cristo.

Livres 
para acreditar 

Michael Paul 
Gallagher, s.j.

15€

Compre online em 
www.livrariadm.pt

10% 
Desconto

O Santuário de Fátima vai lançar um 
podcast em cada dia do Tríduo Pascal 
que hoje começa para complementar 
as celebrações da Páscoa.
Os podcasts, lançados diariamente 
entre hoje, Quinta-feira Santa, e o Do-
mingo de Páscoa, pretendem ser “en-
contros espirituais na intimidade de 
casa” para viver estes dias a partir da 
profundidade do mistério de Fátima 
nos acontecimentos da paixão, morte 
e ressurreição de Jesus Cristo.

Podcasts do Santuário de fátima orientam passos diários 
entre Quinta-feira Santa e a Páscoa

Segundo do Santuário de Fátima, nes-
tes dias em que o “mundo continua 
a fazer a experiência da fragilidade e 
do sofrimento”, cada um é convida-
do a viver “uma Páscoa essencial, isto 
é, antes de mais, interior e a partir do 
interior, sozinho ou em família”, mas 
sempre ligado a Fátima e à “luz que 
daqui irradia para o mundo inteiro”.
Os quatros “encontros” situam o acon-
tecimento de Fátima como a conju-
gação da Páscoa com a nova idade da 

história, que se abriu no início do sé-
culo XX e é profundamente marca-
da por uma experiência sem prece-
dentes do sofrimento, do pecado e da 
morte.
Os quatro passos para este Tempo 
Pascal estão pensados como propos-
tas para cada um dos dias do tríduo.
Os podcasts serão disponibilizados 
diariamente no site do Santuário de 
Fátima, fatima.pt, na página “Fátima 
na Luz da Páscoa”.

Semana santa de braga  

Quinta-feira Santa (1 Abril)
10h  Missa Crismal e Bênção dos 

Santos Óleos (Sé Catedral)
16h Lava-Pés e Missa da Ceia do 

Senhor (Sé Catedral)
21h30 Procissão do Senhor «Ecce 

Homo»

Sexta-feira Santa (2 Abril)
15h Celebração da Paixão do 

Senhor (Sé Catedral)
21h30 Procissão do Enterro do 

Senhor

Sábado Santo (3 Abril)
21h Vigília Pascal e Procissão da 

Ressurreição (Sé Catedral)

Domingo de Páscoa (4 Abril)
11h30 Missa Solene do Domingo de 

Páscoa (Sé Catedral)

horários de transmissões


