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"deus é jovem": novo 
livro do papa francisco 
já nas bancas

“Deus é jovem” é novo livro do Papa 
Francisco que retrata o seu amor 
pelas camadas juvenis. Na publicação,  
lançada na passada terça-feira, 
Bergoglio pede aos jovens que não se 
deixem cair nas tentações do efémero. 
O livro resulta de uma entrevista dada 
pelo Pontífice ao jornalista e escritor 
italiano Thomas Leoncini. “Falar dos 
jovens é falar de promessas e falar 
de alegria. Creio que devemos pedir 
perdão aos jovens porque não os 
levamos sempre a sério", afirma o Papa 
na publicação. 

pedidos de asilo na 
europa diminuíram 
para metade

Os pedidos de asilo na União Europeia 
(UE) registaram uma diminuição de 
cerca de 50% em 2017. De acordo com 
o mais recente relatório publicado pelo 
Eurostat, os cerca de 1,2 milhões de 
requerimentos verificados em 2016 
passaram para 650 mil. A Alemanha 
voltou a ser o país com mais pedidos 
recebidos, perfazendo 31% da 
totalidade europeia. O segundo país 
mais procurado pelos refugiados é a 
Itália, com 126 mil requerimentos, 
surgindo depois a França (91 mil) e a 
Grécia (57 mil). 

dia internacional da 
felicidade devia ser 
todos os dias

A Organização das Nações Unidas 
lançou um apelo a todas as pessoas, de 
todas a idades, para celebrarem o Dia 
Internacional da Felicidade, assinalado 
na passada terça-feira, dia 20 de Março. 
A data foi instituída em 2102 como sinal 
de reconhecimento pela relevância da 
felicidade, algo que os responsáveis 
gostariam de ver reconhecido nas 
políticas públicas. Segundo o Relatório 
“Felicidade Mundial 2018”, que avalia 
156 países de acordo com o seu nível de 
felicidade, a Finlândia é a nação onde as 
pessoas são mais felizes.

dR DR

PAPA FRANCISCO
@pontifex_pt

19 de Março de 2018
Queridos Papás, felicitações pelo  
vosso dia! Sejam para os vossos 
filhos como São José: guardiões 
de seu crescimento em idade, 
sabedoria e graça.

16 de Março de 2018
A Quaresma é o caminho da 
escravidão à liberdade, do 
sofrimento à alegria, da morte à vida.

D. JORGE ORTIGA
@djorgeortiga

16 de Março de 2018
O equilíbrio entre o corpo, a alma 
e o espírito é absolutamente 
necessário para uma qualidade de 
vida sustentada. E, neste domínio, a 
Igreja Católica pode e deve ter uma 
voz activa.

dr

IGREJA UNIVERSAL

Deus pode conviver muito bem com 
os buracos negros. “No fundo, o que 
a Bíblia nos quer ensinar não é tanto 
como o céu ou as galáxias são feitos, mas 
simplesmente como se vai para o céu.” 
Um dia, perto do fim de 1981, quando 
João Paulo II se encontrou pela primeira 
vez com Stephen Hawking, alguns 
meses após o atentado na Praça de São 
Pedro, disse ao génio da astrofísica e a 
outros cientistas recebidos no Vaticano 
mais ou menos essa frase, antecipando 
assim as bases de um diálogo vindouro 
que diria respeito ao tema central da 
relação entre ciência e fé.
Hawking fazia parte, há mais de dez 
anos, como membro permanente, da 
Pontifícia Academia das Ciências, um 
lugar académico privilegiado, onde 
dezenas de prémios Nobel e cientistas se 
reuniam periodicamente para reflectir 
sobre temas referentes ao futuro da 
humanidade, falando livremente para 
além das próprias confissões religiosas 
ou políticas.
A propósito daquele encontro, Hawking 
comentou que o seu interesse pela 

Perguntas sobre a fé. A força de Hawking, o cientista que venceu a deficiência

Franca Giansoldati
jornalista

Existe um além? A resposta para a 
pergunta que foi uma constante para 
Hawking é o diálogo entre a ciência e a 
fé. Quando o Papa Ratzinger foi eleito, o 
físico quis voltar para Roma, mesmo que 
os movimentos começassem a não ser 
tão simples por causa do agravamento 
da sua doença. O encontro com Bento 
XVI teve como testemunha o chanceler 
da Pontifícia Academia das Ciências,  
D. Marcelo Sorondo. “Assim que ele o 

mistério dos mistérios, o Big Bang e 
o início da centelha, professava ser 
ateu, não acreditava em nenhuma 
das coisas que não podia explicar, 
era céptico em relação aos milagres, 
mesmo que os cientistas não 
conseguissem explicar a sua própria 
vida.
Os médicos tinham-lhe dado não 
mais do que dois ou três anos 
de vida por causa da esclerose 
lateral amiotrófica e, em vez 
disso, Hawking casou-se, teve 
filhos e viajou pelo mundo para 
conferências, mesmo que preso 
a uma cadeira de rodas e a um 
computador.
Hawking afirmou em diversas 
circunstâncias que não há lugar para 
Deus na criação do universo, porque 
a força da gravidade seria a causa 
de uma autoposição do mundo a 
partir do nada. Mas Sorondo, que 
se encontrou com ele muitas vezes, 
não acredita na tese do ateísmo. Um 
rótulo superficial que lhe foi colado. 
“Ele não era ateu. No máximo, ele 
não acreditava no conceito de um 
Deus tapa-buracos, ou seja, uma 
divindade que é incomodada sempre 
que não se consegue explicar alguma 
coisa. Tanto que ele dizia que fazia 
ciência, não filosofia”.
Um pouco como São Tomás, quando 
dizia que o facto de o mundo ter 
começado é objecto de fé, mas não de 
demonstração ou de ciência.

origem do universo despertou de novo 
precisamente devido àquele seminário. 
Como se sabe, na teoria de Hawking – 
que aplica a quantização da gravidade 
para explicar a origem cosmológica 
do universo – não é necessária a 
existência de Deus, porque o universo é 
concebido de tal modo que não precisa 
de condições limítrofes. Trata-se de 
uma das descobertas intelectuais mais 
importantes dos últimos tempos que, 

porém, de acordo com bilhões de 
crentes no mundo, não preenche as 
respostas sobre a fé, que continua a ser 
algo poderoso e impenetrável, enraizada 
no coração humano e capaz de falar para 
além do espaço-tempo e de se projectar 
para além de todas as fronteiras.

viu, disse: «Eu queria vir até si para falar 
sobre a relação entre a ciência e a fé». 
Também quis ser abençoado, algo que o 
Papa Ratzinger fez, fazendo um sinal da 
cruz na sua testa”.
No entanto, o cientista que, mais 
do que todos, investigou sobre o 
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1. “A tudo a gente se habitua!”. Ou 
não! Perguntem àqueles que têm de 
lidar diariamente com os que morrem 
ou com os que ficam-aos-  
-que-morreram. Alguns dirão que não 
há outra hipótese, que “se habituam”, 
mas a maioria confessará que ainda 
assim custa lidar com a morte (que 
é sempre espelho da nossa). Uma 
questão de fundo: estamos cada 
vez mais distantes do ciclo vital da 
natureza (o nascer e morrer das 
plantas, animais e das pessoas) e, 
por isso, menos resolvidos com 
a frustração dos limites naturais. 
Um problema de sempre mas com 
contornos “modernos”. E cada um 
se vai safando como pode, mesmo 
sabendo que mais tarde ou mais cedo, 
teremos de lidar com essa experiência. 
E há quem trabalhe e viva da morte 
dos outros.  

2. “O que queres ser quando fores 
grande?” Se a resposta fosse: “agente 
funerário!”, que pensaríamos? Essa 
profissão é, de facto, socialmente 
pouco apreciada, apesar de 
ultimamente se verificar uma 
maior atenção à formação destes 
profissionais (veja-se, por exemplo, 
a Escola de Operadores Cemiteriais, 
em Elvas). Os agentes funerários 
e, sobretudo, os popularmente 
conhecidos “coveiros” são ainda 
tidos como sinistros, conotados com 
mau presságio ou com uma certa 
impureza (ou simbolicamente tocam 
a nossa ferida?). E se os agentes 
funerários em geral sobressaem pela 
discrição, a realidade e a imaginação 
popular acerca dos “coveiros” 
alimenta estereótipos pitorescos... 
Curiosamente, esses são os únicos a 
cumprir integralmente a sétima obra 
de misericórdia corporal (enterrar 
os mortos) e segundo ainda algumas 
investigações feitas em Portugal, 
os agentes funerários são também 
bons praticantes informais das obras 
de misericórdia espirituais (bom 
conselho, ensinar os ignorantes; 

Do caixão à cova

corrigir os que erram; consolar os 
tristes; perdoar as injúrias; sofrer 
com paciência as fraquezas do 
nosso próximo; rezar a Deus por 
vivos e defuntos). Essas profissões 
silenciosas merecem mais atenção, 
mais estima e mais reconhecimento 
público. Talvez possam também eles 
próprios aumentar o seu contributo 
social numa intervenção mais 
ampla no acompanhamento aos 
enlutados, na oferta de um ritual 
civil para o sepultamento/memória 
de não crentes, na formação sobre os 
direitos dos sobreviventes...

3. “Do caixão à cova”. Só os 
humanos têm ritos funerários. Em 
2017 morreram em Portugal mais ou 
menos 110.000 pessoas. A maioria 
foi inumada (enterrada) e cerca de 
20% optaram pela cremação (1). 
Alguém os acompanhou do caixão à 
cova. Segundo os jornais, o mercado 
funerário movimenta em Portugal 
cerca de 350 milhões de euros (só 
no distrito de Braga existem pelo 
menos 69 agências funerárias). Ou 
seja, há um universo de periferias 
existenciais a rodearem a morte 
e a reclamarem mais atenção da 
sociedade civil e da Igreja. 

4. “Agora que não estás, rego eu o 
teu jardim”. Estamos próximos da 
Semana Santa. Um Homem numa 
cruz passará nas aldeias e cidades, nas 
Igrejas, nas casas, lares e hospitais. 
José de Arimateia e Nicodemos, quais 
agentes funerários, cuidarão do pano 
de linho, dos perfumes, e levá-lo-ão 
da cruz até ao sepulcro escavado 
na rocha. Só eles. (Só o bom Deus 
removerá definitivamente a pedra e a 
morte. Para todos.) 

(1) A Igreja Católica admitia essa possibilidade des-
de 1963 mas a 15 de Agosto de 2016 a Congregação 
para a Doutrina da Fé explicitou algumas condições: 
a escolha da cremação não deve ser contrária à 
vontade do defunto; as cinzas devem ser conservadas 
num lugar sagrado; a conservação das cinzas em 
casa não é consentida; não é permitida a dispersão 
das cinzas no ar, na terra ou na água ou, ainda, em 
qualquer outro lugar. Exclui-se, ainda, a conservação 
das cinzas sob a forma de recordação comemorativa 
em peças de joalharia ou em outros objectos.

jorge vilaça 

[Depois da “Casa original” do Igreja 
Viva de 14 de Dezembro] segue-se 
uma outra Casa – a Casa da Torre, que 
antes de ser Casa era Solar barroco 
do século XVIII, doado em 1947 em 
testamento da Viscondessa da Torre 
(Soutelo, Braga) à Província Portuguesa 
da Companhia de Jesus; no mesmo ano 
morre a Viscondessa, sem descendência, 
passando a Casa para a posse da 
Companhia, que em 1950 dá início à 
construção do edifício de ampliação 
para albergar o Noviciado, com projecto 
do gabinete ARS Arquitectos (Cunha 
Leão, Morais Soares e Fortunato Cabral) 
(1) num estilo menos airoso que o do 
Solar e com detalhe construtivo menos 
cuidado, embora por exemplo com a 
força da simbólica do alicerce mariano 
do claustro – a imagem de Nossa 
Senhora assenta sobre um pilar igual 
e colocado ao mesmo nível dos pilares 
que sustentam a arcada do claustro; 
em torno, a força da natureza livre do 
bosque e da natureza domesticada 
da quinta dotam o conjunto das 
características ideais para nele se sediar 
o Centro de Espiritualidade e Cultura 
(2) (depois de os noviços terem passado 
para Coimbra em 1979). Dentro e fora: 
um lugar de silêncio e de paz.

Fiz na Casa da Torre os primeiros 
Exercícios Espirituais, num silêncio 
de oito dias – mais a desbravar um 
primeiro livro de exegese bíblica – 
ainda sem bem conhecer Santo Inácio 
de Loyola, a Companhia de Jesus, a 
Espiritualidade Inaciana, ou pelo menos 
o alcance que teriam na minha vida. 
Desde então, repito aprofundando o 
conhecimento de mim, dos outros, de 
Deus – explorando os cantos da Casa.
Foi há 10 anos que se fez na Casa da 
Torre o primeiro (de apenas dois) 
“Rezar com a Arquitectura Moderna”. 
Inserido no quadro do Rezar com as 
Artes – que pretendia tirar partido das 
várias linguagens do campo das artes 
como iniciação ao Mistério de Deus, 
aparecia a par do Rezar com o Corpo, 
os Ícones, a Música de Messian... (3)
No texto de apresentação do fim-de- 
-semana de retiro lia-se: Com o desafio 
primordial de “em tudo ler a presença 
de Deus” propunha-se a releitura do 
contexto próximo da arquitectura do 
século XX, mais especificamente da 
arquitectura moderna e da primeira 
metade alargada do mesmo século 
(1920-1960). Procurar-se-ia, à luz 
da continuidade da criação, em vez 
de circunscrever o modernismo, 
estabelecer um Movimento no Moderno 
que apontaria paradigmas coexistentes 
e sempre presentes. Pelas paisagens 
de autores modernos perceber-se-
-iam os modos como entenderam 
dever estabelecer-se a relação com 
Deus e com o mundo natural; pelas 
viagens descobrir-se-iam as raízes 
nas civilizações que estruturam o ser 
moderno; pela tectónica e simbólica das 
obras extrair-se-iam conteúdos para a 
meditação, entendendo a arquitectura 
como potencializadora da religião. Esta 
releitura teria como ponto de vista um 
quadro comparativo entre a arquitectura 
moderna e a Revelação.
Fora a chegada na Sexta-feira e a partida 
no Domingo, tratou-se de um longo 
Sábado no qual um pequeno grupo de 
participantes misturou oração, teoria 
e prática, começando ao amanhecer 
por “rezar na natureza”, depois pelo 
meio dia por “rezar no primitivo”, à 
tarde avançou com a construção de 
um oratório, para culminar na vigília e 
“rezar no moderno”. O oratório era uma 
tenda, montada e desmontada numa das 
alas do claustro, tela esticada sobre um 
pilar-cruz-de-braços-abertos. No devir 
ficou a implantação do pilar-cruz-árvore 
na quinta, marcando a paisagem.
Hoje volto à Casa evocando as memórias 
e esperando os dias vindouros.

(1)   http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_Page-
sUser/SIPA.aspx?id=1136
(2)  https://pontosj.pt/casadatorre/
(3)  O desafio era lançado por Luís Maria Providên-
cia a leigos e religiosos ‘metidos’ nas diferentes áreas 
artísticas.

CASA DA TORRE

pedro cruz 
arquitecto Padre
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As solenidades da Semana Santa de 
Braga afirmam-se hodiernamente 
como um momento determinante da 
vida coletiva bracarense. É um facto 
que a memória da Paixão, Morte e 
Ressurreição de Jesus Cristo já seria 
anualmente replicada, de formas mais 
ou menos clarividentes, desde que o 
Cristianismo se enraizou na cidade. No 
entanto, a afirmação como principal 
produto turístico, ou seja, gerador de 
um impacto económico assinalável, 
é conquista recente e observou um 
percurso iniciado em 1933. Apesar de 
se tratar de um conjunto de práticas 
e manifestações de âmbito religioso, 
os seus atores não se cingem a esse 
universo, mas abordam todos os 
setores da sociedade. Quando a Fé 
significa Cultura e Economia, aquela 
muralha edificada após a revolução 
francesa é assolada e o contributo que 
a Igreja oferece à sociedade laica e livre 
evidencia-se.

Renovar os horizontes de cultura
A relação da Igreja com a Cultura foi 
um dos principais debates da terceira 
sessão do Concílio Vaticano II. De 
que forma poderia a Igreja quebrar 
ou limitar a linha imaginária que as 
sociedades deixaram adensar-se entre o 
que consideram ser de natureza religiosa 
e, por conseguinte, de âmbito privado, e 
aquilo que é efetivamente público? Esta 

barreira em alguns contextos tinha- 
-se tornado impeditiva da presença e 
ação da Igreja Católica, fomentando o 
divórcio inaugurado na era das luzes. 
As orientações conciliares foram 
sinónimo de uma nova atitude perante 
a sociedade, com efeitos aferíveis até 
aos nossos dias. O Conselho Pontifício 
para a Cultura, estrutura criada em 
1982 precisamente com o objetivo 
de fomentar este diálogo, haveria de 
emanar um documento intitulado “Para 
uma Pastoral da Cultura” no qual se 
procura orientar a relação da Igreja com 
os setores da sociedade onde é mais 
evidente esta afinidade. No entender do 
citado manifesto, a cultura “é tão natural 
ao homem, que a sua natureza não tem 
nenhum aspecto que não se manifeste 
na sua cultura” (1). Este entendimento 
alargado do conceito de cultura, 
obviamente que integra a dimensão 
religiosa, presente num incomensurável 
rol de ações promovidas pelo ser 
humano. 
O Património Cultural, imóvel, móvel 
e imaterial, é um dos âmbitos mais 
óbvios onde a Igreja se cruza com as 
comunidades humanas. Na cidade de 
Braga, além da sua fisionomia, marcada 
pelas edificações monumentais que a 
Igreja foi legando ao longo das eras, 
também as práticas e manifestações 
comunitárias são dominadas por esta 
vinculação histórica. Neste aspeto, a 

Semana Santa é o mais visível traço 
intangível que perpassou para o 
quotidiano da comunidade bracarense.
Neste âmbito, entende-se que a religião 
“é também memória e tradição, e a 
piedade popular continua a ser uma das 
maiores expressões de uma inculturação 
da fé”, pois nela se harmonizam “a fé e 
a liturgia, o sentimento e as artes, e se 
fortalece a consciência de sua própria 
identidade nas tradições locais” (2). No 
mesmo documento se refere que, no 
âmbito do desenvolvimento do tempo 
livre e do turismo religioso, algumas 
iniciativas permitem “salvaguardar, 
restaurar e valorizar o património 
cultural religioso existente” (3). A 
Semana Santa de Braga foi-se afirmando 
como um dos mais imediatos exemplos 
desta necessária vinculação entre a Fé e 
a Cultura.

Primeiros indícios de mobilização
Não se pense, no entanto, que a 
mobilização de pessoas promovida no 
âmbito da Semana Santa de Braga tem o 
seu advento apenas quando se começou 
a pensar este conjunto de ações em 
termos turísticos. Bem antes de 1933 
já as principais procissões que hoje 
integram o programa da Semana Santa 
apresentavam uma crescente capacidade 
de atração de “forasteiros”. 
Recordemos a sexta-feira Santa de 1803 
quando, por ocasião da representação 

do auto do Descimento da Cruz, que 
episodicamente era organizado pela 
Irmandade de Santa Cruz, se juntou 
uma imensa multidão na atual Avenida 
Central. Segundo um testemunho 
coevo, “comcorreo aqui muita gente 
de fora de longe, e famílias nobres, e se 
emcheo todo o dito Campo e janellas 
de gente”, julgando-se “serem mais de 
quarenta mil pessoa” (4). Segundo o 
mesmo testemunho, chegaram a ser 
requisitados “soldados de Vianna para 
sentinelas”.
Também a Procissão dos Passos, que 
não se realizava ainda enquadrada 
com a Semana Santa, mas no antigo 
domingo da Paixão, arrastava “milhares 
de pessoas” vindas “das aldeias 
circunvizinhas, e do Porto” (5). Segundo 
um periódico da época, trata-se mesmo 
do “mais apparatoso e sentimental que 
aqui se faz” (6). Esta popularidade 
devia-se também ao desfile de 
penitentes e disciplinantes que, até 1876, 
costumavam acompanhar aos milhares 
esta procissão. O grotesco espetáculo  
de sangue e sofrimento sobrepunha- 
-se, muitas vezes, à dimensão sagrada 
que era sublinhada nos cerimoniais 
organizados na cidade de Braga.
Também a Procissão do Senhor Ecce 
Homo detinha um peculiar aliciante, que 
a tornou alvo de deslocações de pessoas, 
particularmente na primeira metade 
do século XIX. A ronda dos “fogaréus”, 

rui ferreira*
Mestre em Património e Turismo Cultural. Doutorando 
em Estudos Culturais pela Universidade do Minho com o 
projecto de tese “Os cerimoniais público(-privados) e as 
Solenidades da Semana Santa de Braga”.

Semana Santa de Braga
quando Fé significa 
Cultura e Economia 
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histórico-documentais, fotografia ou arte 
sacra são as versões mais recorrentes. 
A popularização dos atos que compõem 
o programa das solenidades da Semana 
Santa é evidentemente dominado 
pelas procissões, os momentos mais 
esperados e que apresentam o mais 
significativo índice de atratividade. 
No entanto, os atos culturais – apesar 
de considerarmos que as procissões 
também são ações de âmbito cultural 
– afirmam-se como um suplemento 
de enorme valia para uma vivência 
mais plena deste especial momento da 
comunidade bracarense.

(1) Conselho Pontifício da Cultura (1999) PARA UMA 
PASTORAL DA CULTURA

(2) Ibidem.

(3) Ibidem.

(4) Macedo, A. M. (edit.) (2013) Memórias e diário 
íntimo de um fidalgo bracarense 1787-1810, Braga: ADB/
UM, p. 187.

(5) Commercio do Minho, 04-04-1876, p.2.

(6) “Procissão dos Passos” In: Commercio do Minho, 
17-03-1875, p. 2

(7) Diário do Minho, 25/03/1933, p.1 

(8) Ibidem.

hoje denominados de farricocos, criava 
um ambiente de devassa pública, com 
acusações e incriminações dirigidas às 
pessoas que assistiam, responsável por 
uma especial mobilização.

O Ano Santo de 1933: mudança 
de paradigma
Foi efetivamente no ano de 1933 que 
o paradigma da Semana Santa de 
Braga começou a alterar-se. Nesse ano, 
o Papa Pio XI convocou um Jubileu 
extraordinário para comemorar os 1900 
anos da morte de Cristo. Conhecido 
como Ano Santo da Redenção, este 
jubileu decorreria entre o Domingo 
de Ramos de 1933 e a Páscoa do ano 
seguinte. Acabado de assumir a missão 
de Arcebispo Primaz, D. António Bento 
Martins Júnior pretendeu assinalar 
de forma impactante a abertura deste 
especial momento, que sucederia na 
Semana Santa desse ano. 
 O espírito de iniciativa do prelado 
haveria de conduzi-lo à criação da 
primeira Comissão da Semana Santa de 
Braga. No dia 25 de março desse ano 
realizar-se-ia a primeira reunião desta 
comissão, na qual foram estudadas “as 
providências necessárias para garantir 
a completa e perfeita execução do 
programa das solenidades” (7). Este 
grupo era constituído pelos cónegos 
Novais e Sousa e Manuel de Aguiar 
Barreiros, o Arcipreste de Braga 
juntamente com os Párocos da Cidade, 
os mestres-de-cerimónias Padre 
Miranda Oliveira e Padre Gomes de 
Almeida, os mestres de música sacra 
Padre Domingos Correia e Padre Alberto 
Braz, os capelães de Santa Cruz e da 
Misericórdia, e ainda os diretores do 
Colégio dos Órfãos e da Oficina de S. 
José (8). Tratou-se de um momento 
relevante no percurso histórico da 
Semana Santa de Braga. 
Esta comissão, além de unificar 
a programação levada a efeito no 
âmbito da Semana Santa de Braga, 
propôs-se integrar uma nova procissão 
no programa das solenidades, que 
seria o resultado visível deste labor 
coletivo. A Procissão do Enterro do 
Senhor, prática que se popularizara em 
muitas localidades portuguesas e que 
curiosamente já se realizara na cidade de 
Braga – embora sem regularidade – nos 
séculos XVII e XVIII, seria organizada 
na noite de Sexta-feira Santa. Foi tão 
pródigo o seu arranque que rapidamente 
se tornou no cerimonial mais 
participado das solenidades. 
Além da Procissão do Enterro do 
Senhor, no qual tomavam parte as 
entidades chamadas à comissão, foi 
editado e compilado, pela primeira vez, 
um único programa da Semana Santa, 
integrando-se as ações realizadas pelo 

* O autor escreve segundo o Novo Acordo Ortográfico 
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Cabido na Sé Primaz, as procissões e 
outras práticas devocionais promovidas 
pelas Irmandades de Santa Cruz e 
da Misericórdia, bem como a Festa 
de Nossa Senhora das Dores nos 
Congregados, entre outras iniciativas. 
No ano seguinte a Procissão dos Passos 
deslocar-se-ia do quinto Domingo da 
Quaresma para o Domingo de Ramos, 
assim se mantendo até aos nossos 
dias. A formalização de uma Comissão 
da Semana Santa veio fomentar um 
trabalho coordenado que consolidou 
e inaugurou dinâmicas, além de 
possibilitar a afirmação e mediatização 
do evento. 
Anos mais tarde, o Secretariado 
Nacional de Informação, Cultura 
Popular e Turismo haveria de olhar 
para a Semana Santa de Braga como 
um momento fulcral para a estratégia 
turística da cidade, onde há várias 
décadas prontificava apenas as Festas 
de São João. Os cartazes de 1950 
e 1965 foram idealizados por esta 
estrutura estatal e em 1960 a Procissão 
da Senhora das Angústias passaria a 
integrar o programa na noite de sábado 
Santo, na sequência de uma série de 
reuniões mantidas com a edilidade.

Uma programação suplementar
Se os principais cerimoniais 
eminentemente religiosos detinham, por 
via do seu enraizamento comunitário, 
uma vitalidade assinalável, foi sendo 
criado o imperativo de oferecer um 
programa complementar de âmbito 
cultural. Logo no ano de arranque da 
Comissão da Semana Santa, em 1933, 
às cerimónias religiosas acresceria um 
“sarau de arte” executado pelo Orfeão 
Lusitano, sob direção artística de Afonso 
Valentim, traria ao palco do Theatro 
Circo na noite de Sábado Santo a peça 
“La agonia del Redentore”. Além disso, 
um concurso das capelas dos Passos 
tentaria mobilizar os habitantes de 
Braga para a ornamentação e ações 
de culto junto a cada um dos sete 
altares existentes no casco urbano. Nas 
décadas seguintes esta programação 
suplementar seria incrementada. 
Conferências, exposições, concertos, 
concursos e encenações obteriam um 
lugar na programação anunciada.
Os concertos ainda hoje ocupam um 
lugar fundamental na programação. O 
Theatro Circo chegou a ser palco para 
alguns deles, mas também a Igreja do 
Seminário e o Salão Medieval chegaram 
a deter espaço na programação. 
Inesquecível foi o concerto de música 
sacra preparado afincadamente pelo 
Padre Manuel Faria em 1949, no entanto 
até os monges de Singeverga chegaram 
a atuar no âmbito das solenidades 
bracarenses em 1947. A Sé Primaz é o 

palco inevitável de alguns dos concertos 
anualmente apresentados, secundado 
pelos templos das Irmandades de Santa 
Cruz e Misericórdia e, ainda, S. Victor, 
que tem desenvolvido um significativo 
conjunto de ações culturais relacionadas 
com a Procissão da Burrinha.
O Salão Recreativo Bracarense, depois 
Cinema São Geraldo, também chegou 
a ser palco de conferência e sessões de 
cinema com temática hagiográfica, como 
aquela de 1934 em que o Padre Magalhães 
Costa abordaria o Santo Sudário. Paulo 
Durão, José Pereira Borges, José de 
Almeida Correia, D. António Coelho e até 
Vitorino Nemésio orientaram algumas das 
conferências que costumavam suceder na 
segunda ou terça-feira santa. 
No âmbito eminentemente cultural 
também o cinema foi ocupando espaço. 
Em 1952 o Theatro Circo acolheria o 
filme “A vida de Santa Margarida de 
Cortona” e em 1955 “A Paixão segundo 
S. Mateus”. Foram, no entanto, as 
exposições um dos âmbitos que 
crescentemente almejou dimensão, 
sendo hoje um dos aspetos mais 
sublinhados da programação paralela 
às procissões. Artes plásticas, mostras 
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domingo
de páscoa

CONCRETIZAÇÃO: Iniciamos este Tempo Litúrgico forte que é a Páscoa, o 
anúncio do Ressuscitado em todos os caminhos, de forma prioritária. Durante 
este percurso, vamos abrir as caixas dos pesos, dos quais nos libertamos 
durante a Quaresma, e assim colocar os pés a caminho, com a ajuda de 
calçado apropriado à mensagem de cada Domingo. Neste Domingo de 
Páscoa da Ressurreição do Senhor, antes da celebração, providenciamos 
uma “calçadeira/sapateira” para colocarmos o calçado ao longo da Páscoa. 
Para evitar mais gestos, num dia cheio de símbolos, sugerimos que já 
estejam visíveis um par de “Sapatos de Domingo” (sapatos tipicamente mais 
clássicos).

Sugestão de cânticos
— Entrada: O Senhor ressuscitou verdadeiramente, A. Cartageno (NRMS 65 | 
CEC I, p. 126 | IC, p. 308)
— apres. dons: O Senhor ressuscitou, M. Luís (NRMS 32 | CAC, p. 288-289 | IC, p. 
307 | NCT 176)
— Comunhão: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, M. Simões (NRMS 25 | CEC I, p. 117 | 
IC, p. 286-287 | NCT 167)
— Final: Caminhamos na Alegria, Henrique Faria

Eucologia
— Orações presidenciais: Orações próprias do Domingo da Ressurreição do 
Senhor
— prefácio:  Prefácio Pascal I (Neste dia)
— Oração Eucarística: Oração Eucarística III 

Viver na Esperança
É com os “Sapatos de Domingo” que devo ter as mais belas experiências 
da minha vida. Porque Jesus ressuscitou e renovou todas as coisas, também 
os meus pés devem revestir-se de dignidade e beleza, pois quero ser 
mensageiro que anuncia a paz. Hoje, procurarei ter um dia cristão: com os 
“Sapatos de Domingo” participarei alegremente na Eucaristia e visitarei 
alguém mais sozinho na hora em que a visita Pascal acontecer.

“NÓS SOMOS TESTEMUNHAS DE 
TUDO O QUE ELE FEZ”

LITURGIA da palavra

LEITURA I Gen. 1, 1. 26-31a 
Leitura do Livro do Génesis 
No princípio, Deus criou o céu e a terra. Disse Deus: “Façamos o homem à nossa imagem 
e semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais 
domésticos, sobre os animais selvagens e sobre todos os répteis que rastejam pela terra”. 
Deus criou o ser humano à sua imagem, criou-o à imagem de Deus. Ele o criou homem e 
mulher. Deus abençoou-os, dizendo: “Crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra. 
Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se 
movem na terra”. Disse Deus: “Dou-vos todas as plantas com semente que existem em toda 
a superfície da terra, assim como todas as árvores de fruto com semente, para que vos sirvam 
de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu e a todos os seres vivos que 
se movem na terra dou as plantas verdes como alimento”. E assim sucedeu. Deus viu tudo 
o que tinha feito: era tudo muito bom. Veio a tarde e, em seguida, a manhã: foi o sexto dia. 
Assim se completaram o céu e a terra e tudo o que eles contém. Deus concluiu, no sétimo 
dia, a obra que fizera e, no sétimo dia, descansou do trabalho que tinha realizado. 

salmo responsorial Salmo 103 (104)
Refrão: Enviai, Senhor, o vosso espírito e renovai a face da terra.

LEITURA II Gén. 22, 1-2, 9a, 10-13, 15-18
Leitura do Livro do Génesis  
Naqueles dias, Deus quis pôr à prova Abraão e chamou-o: “Abraão!”. Ele respondeu: “Aqui 
estou”. Deus disse: “Toma o teu filho, o teu único filho, a quem tanto amas, Isaac, e vai 
à terra de Moriá, onde o oferecerás em holocausto, num dos montes que Eu te indicar”. 
Quando chegaram ao local designado por Deus, Abraão levantou um altar e colocou a lenha 
sobre ele; depois, estendendo a mão, puxou do cutelo para degolar o filho. Mas o Anjo do 
Senhor gritou-lhe do alto do Céu: “Abraão, Abraão!”. “Aqui estou, Senhor” – respondeu 
ele. O Anjo prosseguiu: “Não levantes a mão contra o menino, nem lhe faças mal algum. 
Agora sei que na verdade temes a Deus, uma vez que não Me recusaste o teu filho, o teu 
filho único”. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres num 
silvado. Foi buscá-lo e ofereceu-o em holocausto, em vez do filho. O Anjo do Senhor chamou 
Abraão, do Céu, pela segunda vez, e disse-lhe: “Por Mim próprio te juro – oráculo do Senhor 
– já que assim procedeste e não Me recusaste o teu filho, o teu filho único, abençoar-te-ei e 
abençoarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está nas praias do 
mar, e a tua descendência conquistará as portas das cidades inimigas. Porque obedeceste à 
Minha voz, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da Terra”.  

EVANGELHO Mc. 16, 1-8  
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Marcos 
Depois de passar o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram 
aromas para irem embalsamar Jesus. E no primeiro dia da semana, partindo muito cedo, 
chegaram ao sepulcro ao nascer do sol. Diziam umas às outras: “Quem nos irá revolver a 
pedra da entrada do sepulcro?”. Mas, olhando, viram que a pedra já fora revolvida; e era 
muito grande. Entrando no sepulcro, viram um jovem sentado do lado direito, vestido com 
uma túnica branca, e ficaram assustadas. Mas ele disse-lhes: “Não vos assusteis. Procurais 
a Jesus de Nazaré, o Crucificado? Ressuscitou: não está aqui. Vede o lugar onde O tinham 
depositado. Agora ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que Ele vai adiante de vós para a 
Galileia. Lá O vereis, como vos disse”.

itinerário ATITUDE: Caminhar
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elementos celebrativos a destacar

DESPERTAR A ESPERANÇA
[Introdução ao espírito celebrativo]
Libertos dos pesos dos pecados que dificultam o nosso caminho, 
somos hoje, como comunidade reunida no Dia do Senhor Ressuscitado, 
a afirmação de que a nossa humanidade, assumida em Jesus Cristo, 
adquiriu nova vida! Definitivamente glorificada em Jesus Cristo, é 
chamada a fazer caminho, busca de autenticidade, de beleza, de 
santidade de Deus! Ao mesmo tempo, temos a certeza serena e feliz de 
que não caminhamos sozinhos na vida, na história. Jesus vive, caminha 
connosco, caminha em nós! Celebremos com alegria o mistério pascal, 
que abre caminhos de esperança para todos nós!

ENRAIZAR A ESPERANÇA
[Dinâmica própria do Tempo Litúrgico]

1. Introdução à Liturgia da Palavra
[Admonição] A nossa identidade também passa por aquilo que 
calçamos; cada calçado pode indicar o tipo de caminho a ser 
percorrido. Ao longo do Tempo Pascal, colocaremos diante do Altar 
os sapatos que Deus nos desafia a calçar semanalmente. Sapatos 
que nos ajudarão a superar todos os pesos e pecados que evocamos 
ao longo do Tempo da Quaresma. Maria Madalena, Pedro e o 
discípulo amado foram os primeiros a iniciar este percurso pascal. 
Hoje, é a nossa vez de partilharmos a alegre notícia da Ressurreição 
de Jesus. Os mais antigos da nossa comunidade podem ajudar-nos 
a retomar o ritmo de Domingo: acordar e sair de casa bem cedo 
para ir à Eucaristia, vestir uma roupa diferente e calçar os “Sapatos 
de Domingo”, porque perante Deus convém estar o mais digno 
possível. Que estes sapatos nos recordem a verdade do Domingo, o 
“dia do Senhor”, o dia da comunidade cristã, o dia da Eucaristia, no 
qual o mistério da Ressurreição se actualiza para as nossas vidas.

2. Proclamação da Palavra
[Primeira Leitura] Fazer uma boa preparação, para darmos a 
entoação certa à sequência do acontecimento que o autor vai 
relatando.
[Segunda Leitura] Trata-se de uma forte mensagem de esperança na 
Ressurreição. Deve ser proclamada com alegria.

3. Sequência Pascal
À Vítima pascal 
Ofereçam os cristãos 
sacrifícios de louvor.

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

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

Diz-nos, Maria: 
Que viste no caminho? 

Vi o sepulcro de Cristo vivo, 
e a glória do ressuscitado. 
Vi as testemunhas dos Anjos, 
vi o sudário e a mortalha. 

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

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

O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. 
Glória e louvor a Cristo para sempre. Aleluia. 
Lucas 24, 34; Cf. Apocalipse 1, 5

Hoje, celebramos a festa da Páscoa, a festa das festas, o primeiro dos primeiros 
dias da semana, o ícone mais luminoso da vida, a mais bela esperança. A Páscoa 
é a celebração da vitória da vida e do amor. Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia. A 
vida venceu a morte. O amor venceu o ódio. A verdade venceu a mentira. A luz 
venceu as trevas. Glória e louvor a Cristo para sempre. Aleluia.

“Nós somos testemunhas de tudo o que Ele fez”
Pedro e os outros discípulos tinham partilhado bons e menos bons momentos 
com Jesus Cristo. Agora, Deus ressuscitou-O e eles tiveram essa experiência de 
O sentir vivo. Pedro recorda que o Mestre lhes mandou pregar a Boa Nova. Uma 
pregação feita de testemunho: “Nós somos testemunhas de tudo o que Ele fez”.
Os versículos do livro dos Atos dos Apóstolos são um resumo do “querigma” 
(“primeiro anúncio») colocado na boca de Pedro. Oferecem uma síntese 
do ministério de Jesus Cristo muito semelhante às que encontramos nos 
evangelhos sinóticos (Marcos, Mateus, Lucas).
Hoje, tudo começou de novo. Começou a fé em Jesus Cristo vencedor do 
mal e da morte,  anúncio de um novo céu e uma nova terra. Começou uma 
comunidade de discípulos missionários chamada a testemunhar a experiência 
de encontro com o Ressuscitado, fortalecida pelo dom do Espírito Santo.
A Páscoa revela a esperança que aponta o horizonte definitivo. Deus Pai 
ressuscitou o seu Filho. Ele é o vivente, vive em nós. Os que acreditam já não se 
deixam aprisionar pelo pecado, mas vivem como ressuscitados. Com a Páscoa 
afirmamos e celebramos que vale a pena ser cristãos. O Ressuscitado dá à vida 
um sentido e um horizonte de esperança. É uma esperança que permite, em 
qualquer circunstância, viver cheios de uma serena alegria, repletos da paz 
pascal.
A ressurreição de Jesus Cristo diz-nos que qualquer momento da nossa 
existência é uma possibilidade de vida luminosa. Esta é a nossa fé. Este há-de 
ser também o nosso testemunho: em casa, na rua, no trabalho, na escola, nos 
centros comerciais, nos recintos desportivos, em todos os ambientes, privados 
ou públicos, sempre. O amor, a verdade, a fraternidade, a justiça, a paz, a 
generosidade, a alegria, hão de ser sempre mais forte do que as fragilidades 
humanas, o mal, o pecado, a morte. Acreditar é compromisso. A fé na 
ressurreição é manter firme essa esperança testemunhada com a nossa maneira 
de viver e conviver. Aleluia!

Sapatos de Domingo
O itinerário litúrgico desafia a usar um “calçado”  que supere os pesos e pecados 
evocados ao longo do tempo quaresmal. Na esteira das primeiras testemunhas, 
hoje, é a nossa vez de testemunhar essa alegre notícia da Ressurreição. Trata-se 
de “calçar” os “sapatos de Domingo” que nos recordam o “dia do Senhor”, o dia 
da comunidade cristã, pelo qual a ressurreição se actualiza na nossa vida.

Reflexão preparada por Laboratório da Fé  |  in www.laboratoriodafe.net

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

REFLEXÃO
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Fale connosco no

Leitor de Código

28.03.2018
PROCISSÃO DE NOSSA 
SENHORA «DA BURRINHA»
21h30 / Igreja de S. Victor

10% *
Desconto

     Livraria Diário do Minho

€
PVPA obra “Os dados de Deus – o encontro” consiste 

num convite a uma reflexão sobre si próprio e o 
mundo. A autora descreve sete histórias – sete tal 
como os dias da Criação – que diferem no tempo, 
lugar, narrador e espectadores, no diálogo consigo 
próprios e com a divindade. Razão, ritual, emoção e 
fé vão sendo abordados ao longo das histórias. “Esta 
obra leva o leitor a mergulhar ao fundo de si próprio 
e a descobrir o «outro», num permanente confronto 
entre as vontades próprias e as variáveis exógenas 
que determinam o caminho de cada um”, pode ler-se 
na sinopse.

* Na entrega deste cupão. Campanha válida de 22 a 29 de Março de 2018.

maria cabral
de mendonça

os dados de deus 
- o encontro

12

O programa Ser Igreja entrevista, esta semana, 
o cónego Luís Miguel Rodrigues, Presidente da 
Comissão da Semana Santa. 

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

25.03.2018
PROCISSÃO DOS PASSOS
17h00 / Igreja do Seminário

MISSA DO DOMINGO DE RAMOS
11h30 / Sé Catedral

AS 7 ÚLTIMAS PALAVRAS  
DE CRISTO NA CRUZ
21h00 / Basílica dos Congregados

29.03.2018
PROCISSÃO DO SENHOR 
"ECCE HOMO"
21h30 / Igreja da Misericórdia

No dia 25 de Março, Domingo de 
Ramos, às 21h00, na Basílica dos 
Congregados, o actor Miguel Guilherme, 
o Quarteto Verazin e o Pe. Pablo Lima 
reúnem-se para ajudar a meditar as “7 
Últimas Palavras de Cristo na Cruz”.
A iniciativa tem entrada livre e conta 
com tradução em Língua Gestual 
Portuguesa.
Esta é a segunda edição da iniciativa 
que, de acordo com o Reitor da 
Basílica, o Pe. Paulo Terroso, já no 

As Se7e Últimas Palavras voltam aos Congregados

O cónego Roberto Rosmaninho Mariz, na 
qualidade de Ecónomo da Arquidiocese 
de Braga, confessou ao Departamento 
Arquidiocesano da Comunicação Social 
(DACS) que a solidariedade e caridade 
aumentaram, mas ainda são insuficientes. 
A afirmação surgiu no âmbito da partilha 
de valores relacionados com a Renúncia 
Quaresmal do ano anterior: o Fundo 
Partilhar com Esperança atribuiu ajudas 
no valor de € 34.258,93 e o Projecto 
Salama € 28.194,54.
“Esta partilha de valores também deve 
ser um incentivo para os cristãos, 

até porque a Quaresma ainda não 
terminou. Queremos que sintam e 
saibam com agrado no seu coração 
e no seu íntimo aquilo que ano 
anterior já foi feito em torno dessas 
duas realidades”, explicou o cónego 
Roberto, com esperança de que o 
ano de 2018 fique pautado por uma 
Renúncia Quaresmal ainda mais 
generosa.
No ano anterior os pedidos de ajuda 
andaram na ordem dos 50 mil euros e 
as maiores solicitações, cerca de 80%, 
prenderam-se com rendas de imóveis.

agravamento de rendas de imóveis marca grande parte  
dos pedidos de ajuda à arquidiocese

ano passado foi um sucesso. “Achamos 
que esta é a melhor forma de entrar na 
Semana Santa, a partir deste olhar que 
colocamos na Cruz. A partir das sete 
últimas palavras de Cristo acabamos 
também por ensaiar as nossas, que 
nunca sabemos quando vão acontecer. 
A vida é um dom, devemos ter sempre 
isso presente. O uso da palavra deve 
ser sempre um acto solene, não pode 
ser algo de banal”, explicou o Pe. Paulo 
Terroso ao DACS.


