
QUINTA-FEIRA / 17 DE MARÇO / 2022 WWW.ARQUIDIOCESE-BRAGA.PT

E
st

e 
su

p
le

m
en

to
 f

az
 p

ar
te

 in
te

g
ra

nt
e 

d
a 

ed
iç

ão
 n

.º
 3

31
32

 d
o

 D
iá

ri
o

 d
o

 M
in

ho
. N

ão
 p

o
d

e 
se

r 
ve

nd
id

o
 s

ep
ar

ad
am

en
te

.

ENTREVISTA 

 "AS CRIANÇAS TÊM 
 UMA ENORME FACILIDADE 
 EM «DAR A VOLTA»" 
 MÁRIO CORDEIRO 
 MÉDICO PEDIATRA 

P. 04-05

© KELLY SIKKEMA/UNSPLASH



2 IGREJA VIVA // QUINTA-FEIRA | 17 DE MARÇO | 2022 

©
 S

ER
G

EI
 C

H
U

Z
A
V
K
O

V
/ 

Z
U

M
A
 P

R
ES

S
/M

A
X
PP

P

O Presidente de Kiev, Vita-
li Klitschko, convidou o Pa-
pa Francisco a visitar a capi-
tal ucraniana para mostrar à 

sua população e ao resto do mundo 
a sua solidariedade diante da invasão 
do país pela Rússia desde 24 de Feve-
reiro passado.

Depois de pedir aos “líderes espi-
rituais do mundo” que viajassem pa-
ra Kiev há algumas semanas num ví-
deo gravado com o seu irmão e pu-
blicado nas redes sociais, Klitschko 
deu um passo adiante ao formalizar 
o convite por escrito.

A missiva foi confirmada por 
Matteo Bruni, director da Sala de 
Imprensa da Santa Sé, aos jornalistas.

“O Santo Padre recebeu a carta do 
Presidente da capital ucraniana e es-
tá próximo do sofrimento da cidade, 
do seu povo, daqueles que tiveram 
que fugir dela e daqueles que são 
chamados a governá-la”, observou.

Na carta, o ex-lutador de boxe, 
que ao lado do seu irmão Wladimir 
foi uma das estrelas da divisão dos 
pesos pesados nos anos 2000, sus-
tenta que a presença na capital ucra-
niana de líderes religiosos mundiais 
seria crucial "para salvar vidas e abrir 
caminhos para a paz na cidade, país 
e mais além”.

É por isso que a Câmara Munici-
pal de Kiev está ao serviço do Vatica-
no para ajudar no que for necessário 
para tornar realidade a visita do Papa 
à cidade, onde os primeiros-minis-
tros da Polónia, República Checa e 

INTERNACIONAL

Presidente de Kiev convidou o 
Papa a visitar a capital ucraniana 
para “abrir o caminho para a paz” 

Eslovénia irão chegar esta terça-fei-
ra como representantes do Conselho 
da Europa para demonstrar o “apoio 
inequívoco” da UE à Ucrânia.

Klitschko é, de qualquer forma, 
realista na sua carta, datada de 8 de 
Março, embora só há pouco tenha 
vindo à luz do dia.

Caso a deslocação do Pontífice 
“não seja possível”, convida-o a reali-
zar uma videoconferência que pode-
rá ser gravada ou transmitida ao vivo 
e na qual o presidente ucraniano, Vo-
lodymyr Zelensky, poderá participar.

“Pedimos-lhe, como líder espiri-
tual, para mostrar a sua compaixão e 
apoio ao povo da Ucrânia, juntando-
-se a este apelo pela paz”, diz o Presi-
dente de Kiev.

Antes do início da guerra, Svia-
toslav Shevchuk, Arcebispo Maior da 
Igreja Greco-Católica Ucraniana, já 
tinha convidado o Papa a visitar este 
país do Leste Europeu.

Numa reunião com os média in-
ternacionais realizada no início de 
Fevereiro, Shevchuk expressou a sua 
esperança de que uma possível via-
gem do Pontífice ajudasse a reduzir 
as tensões com a Rússia.

“Esperamo-lo. Convidamo-lo vá-
rias vezes", assegurou então, subli-
nhando que Francisco é “a maior au-
toridade moral do mundo” para os 
ucranianos.

“As pessoas dizem que se o Papa 
vier à Ucrânia, a guerra irá termi-
nar. A sua visita seria um gesto como 
mensageiro da paz”, concluiu.

Leia a notícia completa em www.arquidiocese-braga.pt/
revistaimprensainternacional/noticia/32549/

opinião

Parentalidade, o desafio

Carla Rodrigues
advogada

Recordo, como se tivesse sido ontem, o dia em que descobri 
que estava grávida. Sentada no meu quarto enquanto espe-
rava que o teste, comprado momentos antes, numa farmá-
cia, confirmasse as minhas suspeitas: “Estás grávida. Vais ser 

mãe.” Foi um momento mágico, onde a felicidade parecia não caber 
dentro do peito. Há quem sonhe, na infância, ser princesa, esteticis-
ta, cabeleireira, astronauta ou viajante. E há quem sonhe, no meio 
de tantos outros sonhos, ser mãe. Mas também há quem não sonhe 
ser mãe, quem esteja desprovida de qualquer aspiração a percorrer 
os caminhos da maternidade (e isto também não tem mal nenhum). 

Vai longe o tempo em que a mulher apenas servia para casar, 
ter filhos, cuidar da casa e do marido. Não lhe era perguntada, 
nem tida em conta, a sua opinião: se queria ser mãe, se queria ser 
cuidadora da família, se queria constituir família, se queria andar 
às ordens de um marido e grávida de dez em dez meses. Era-lhe 
entregue esta missão, apenas ditada pelos costumes e tradições, 
que quando não é desejada pode tornar-se num fardo, num ter-
rível fardo. Nas classes sociais mais baixas, as mães não tinham 
tempo para saborear a maternidade, para demonstrar ou exterio-
rizar o amor gigantesco que as unia aos filhos. Os filhos iam-se 
multiplicando, criavam-se quase sozinhos, não raras vezes com 
os mais velhos a cuidarem dos irmãos mais novos, enquanto as 
mães se dividiam entre os múltiplos afazeres, tarefas e obrigações, 
quantas vezes sendo a única pessoa a levar dinheiro e comida para 
casa, numa luta incansável para sustentar a família.

Há dias fomos surpreendidos com a notícia que o exército ucra-
niano convidou as mães dos soldados russos, capturados no seu ter-
ritório, a irem buscá-los. “Foi tomada a decisão de devolver às suas 
mães os soldados russos capturados, desde que elas os vão buscar a 
Kiev, à Ucrânia”, tendo sido publicado os números de telefone e um 
e-mail para as mães poderem obter informações sobre os seus fi-
lhos. O Amor de Mãe a ditar, mais uma vez, contornos de humani-
dade no meio de uma guerra. A esperança depositada no Amor de 
Mãe para mudar o rumo de uma guerra.

Ser pai e ser mãe não é fácil. Nunca foi e nunca será. É um 
Amor belo, o mais belo, colorido, forte e incondicional dos amo-
res, mas é também um amor sofrido. Crescemos com uma ideia 
romântica da família que sonhamos constituir: bonita, feliz e 
sem dificuldades, onde não falta amor, tempo, cumplicidade e 
carinho. As coisas ruins não entram nos sonhos. Mas ser famí-
lia é mais que momentos felizes, quadros perfeitos, vozes serenas 
e abraços carinhosos. Ser mãe, ser pai, ser família, abarca tudo: 
abarca o bom, mas também abarca o mau, abarca os sorrisos e as 
lágrimas, as alegrias e as dores, as conquistas e os lutos, a união e 
as zangas. E ainda bem que assim é.

Se de acordo com Simone de Beauvoir, ninguém nasce mu-
lher, torna-se mulher, podemos acrescentar que ninguém nasce 
mãe e pai, torna-se mãe e pai. Não há mães, pais e filhos perfei-
tos. Há mães e pais que amam incondicionalmente, e vão trilhan-
do um caminho de constante aprendizagem, de desafios, onde se 
misturam sentimentos, emoções e descobertas, onde são (somos) 
frequentemente postos à prova, onde são (somos) frequentemen-
te invadidos pelas dúvidas se estaremos a fazer o melhor e o mais 
correcto.
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Papa francisco

15 DE MARÇO 2022 · A #Quaresma é 
tempo propício para procurar, e não 
evitar, quem passa necessidade; pa-
ra chamar, e não ignorar, quem de-
seja atenção e uma boa palavra; pa-
ra visitar, e não abandonar, quem 
sofre a solidão.

16 DE MARÇO 2022 · Deus confia a 
tarefa de salvar a humanidade do 
dilúvio ao mais velho de todos, o 
“justo” Noé. Ao cuidar da vida, em 
todas as suas formas, Noé cumpre 
a ordem de Deus ao repetir o gesto 
terno e generoso da criação. 

Vaticano

Papa reza por crianças 
vítimas da guerra na Ucrânia
O Papa Francisco recordou esta quarta-feira no 
Vaticano as crianças que são vítimas da guerra na 
Ucrânia.
O líder da Igreja Católica pediu a Jesus: “olha para 
estas crianças, protege-as, são as vítimas da nossa 
soberba de adultos”.
Francisco evocou as crianças e adolescentes que 
“vivem debaixo de bombardeamentos, que vêem 
esta guerra terrível”, e pediu aos jovens presentes 
no Vaticano que se unissem, em pensamento, aos 
menores que “estão em guerra e a sofrer”, que “têm 
fugir das bombas, com o frio”, no leste da Europa.
“Eles são como nós, como vocês: seis, sete, dez, 
14 anos. Vocês têm um futuro pela frente, asegu-
rança de crescer numa sociedade em paz. Em vez 
disso, esses meninos, até mesmo os pequeninos, 
têm de fugir das bombas. Estão a sofrer, tantos”, 
disse.
Já na audiência pública desta semana, que decor-
reu no Auditório Paulo VI, Francisco recitou com 
os peregrinos de vários países uma oração escri-
ta pelo arcebispo de Nápoles, D. Domenico (Mim-
mo) Battaglia: “Perdoa-nos pela guerra, Senhor”.

opinião

Novos heróis

Paulo Aido
Fundação AIS

Aguerra na Ucrânia, 
com o todo o seu 
horror, entrou-nos 
casa dentro com as 

televisões e as rádios em di-
recto desde a madrugada de 
quinta-feira, 24 de Fevereiro. 
Desde então, têm-nos chega-
do também inúmeras histó-
rias de padres, irmãs e bis-
pos que enfrentam todos os 
perigos para estarem ao lado 
do povo, para darem apoio 
às vítimas dos ataques, dos 
bombardeamentos…

Vinte e quatro de Feve-
reiro de 2022. Esta vai ser 
mais uma data em que a in-
dignidade voltou a manchar 
o solo europeu. Dias an-
tes de a invasão ter come-
çado, a Fundação AIS fez 
uma conferência, via Inter-
net, sobre a Ucrânia. E um 
dos convidados foi o Arce-
bispo da Igreja Greco-Cató-
lica Ucraniana. As palavras 

de D. Sviatoslav Shevchuk 
ainda ecoam na memória e 
são um refúgio neste tempo 
de tragédia no centro da Eu-
ropa. Disse ele que a Igreja 
iria continuar junto do povo. 
Junto do seu povo. Ele não 
podia adivinhar, quando fa-
lou com a Fundação AIS, que 
a invasão já estaria decidida 
na cabeça de Putin, mas sa-
bia que, se a guerra chegas-
se, como chegou, qual iria 
ser a resposta de padres e de 
irmãs, qual iria ser a respos-
ta da Igreja perante a tragé-
dia que se adivinhava. As pa-
lavras são dele. “Nós vamos 
ficar com o nosso povo. Os 
nossos padres, as nossas ir-
mãs vão ficar com o nosso 
povo. Não vamos fugir.” De 
facto, falar desta guerra sig-
nifica também lembrar a co-
ragem dos que, no meio dos 
bombardeamentos, no meio 
das cidades e vilas sitiadas 
pelas bombas, estão ao la-
do dos mais vulneráveis, as 
crianças, os idosos, os doen-
tes. E tantos, tantos desses 
homens e mulheres cora-
josos são da Igreja, são pa-
dres, irmãs, são catequistas, 
são cristãos empenhados. 
São heróis. São verdadeiros 
heróis.

Ajudar a Igreja que sofre 
Nas caves das igrejas 

transformadas em abrigos, 
visitando as pessoas que re-

sistem ainda nas suas habi-
tações, apesar dos bombar-
deamentos, auxiliando to-
dos os que fogem da guer-
ra partindo de mãos vazias 
para um futuro desconheci-
do… não é possível fazer-se 
a história desta guerra sem 
uma palavra para estes ho-
mens e mulheres consagra-
dos a Deus que, no meio do 
caos e da violência, conti-
nuam a ser um refúgio, con-
tinuam a ser um sinal de es-
perança quando tudo parece 
estar a ruir. A guerra chegou, 
brutal, com uma dimensão 
inesperada, mas, na Ucrânia, 
os padres e as irmãs conti-
nuam no seu posto, ao lado 
dos que mais sofrem, ao la-
do dos que choram, dos que 
estão assustados, dos que vi-
ram o seu país ser invadido 
e o chão ficar manchado de 
sangue… A guerra, com o to-
do o seu horror, entrou-nos 
pela casa dentro com as tele-
visões e as rádios em direc-
to na madrugada de quinta-
-feira, dia 24 de Fevereiro. E 
na manhã desse mesmo dia, 
a Fundação AIS tomou a de-
cisão, a nível internacional, 
de avançar também com um 
pacote de ajuda extraordiná-
ria no valor de 1,3 milhões 
de euros. É o abraço de todos 
nós, da Igreja universal para 
a Ucrânia, para os heróis do 
nosso tempo.
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[Igreja Viva] Como deve-
mos explicar a pandemia às 
crianças mais pequenas, que 
ainda frequentam o jardim 
de infância?
[Mário Cordeiro] Passa-
dos todos estes longos me-
ses de pandemia, vêm à es-
puma dos dias as questões, 
os medos e receios, e a dú-
vida do que serão “as cenas 
dos próximos capítulos”. A 
nível mundial, ou pelo me-
nos nos países europeus, pa-
rece ir haver uma evolução: 
a tão desejada passagem de 
pandemia a endemia. O que 
significa? Que a COVID-19 
passará a ser considerada co-
mo qualquer outra doença, 
com desafios na prevenção, 
mas com a gestão da doen-
ça caso a caso, conforme o 
grau de gravidade, e deixan-
do a cada um encarar o risco 
segundo a sua própria ges-
tão. Com os mais novos, cla-
ro, terão de ser os pais a de-
cidir o que fazer e como fa-
zer. Creio que a maioria das 
crianças saberá já o que é a 
pandemia, mas é sempre 
bom explicar que é como 
uma outra doença eminen-
temente respiratória: pas-
sa pela tosse, pelos espirros, 
pelos “ranhos”… Daí ter de se 
explicar o porquê das medi-
das que agora se tomam, co-
mo a lavagem e desinfecção 
das mãos e o uso de máscara 

nas situações em que há hi-
pótese de transmissão, mas 
por outro lado não censu-
rar a brincadeira, o contac-
to, o envolvimento físico, o 
desporto, etc. Estou em crer 
que todos nós – e as crian-
ças em particular – apren-
deremos que em muitas si-
tuações poderemos ser mais 
cautelosos: relembro sempre 
o caso da gripe A, que surgiu 
há 12 anos, e a partir da qual 
passámos automaticamente 
a tossir para a dobra do bra-
ço: as crianças foram das pri-
meiras a fazer isso e ainda o 
fazem. Por outro lado, a pas-
sagem a endemia vai aliviar 
a carga que é suspeitarmos 
de tudo e de todos e, relati-
vamente às crianças, não se 
sentirem culpabilizadas por 
darem beijinhos aos familia-
res ou abraçar amigos.

[Igreja Viva] Quais foram os 
principais desafios enfrenta-
dos pelas crianças durante a 
pandemia?
[Mário Cordeiro] Para lá das 
restrições múltiplas que pro-
vocaram grandes alterações 
no quotidiano – e não me 
refiro apenas a ir ou não pa-
ra a escola, mas às mudanças 
no ecossistema “casa”, com os 
pais em teletrabalho e mais 
confinados - o que, em mui-
tos casos, levou a situações de 
tensão e de acrimónia -, hou-

ve duas coisas que relevo: as 
limitações ao “ser criança”, ao 
brincar, ao estar com os ou-
tros descomplexadamente, 
e o sentirem que eram um 
perigo para os outros e que, 
por isso, eram “castigadas” 
não vendo ou estando com 
os avós e familiares – estas 
duas dimensões foram muito 
violentas, acompanhadas do 
“medo de apanhar o bicho”, 
ainda por cima quando esse 
inimigo mortal não se via e 
podia estar em qualquer lado, 
designadamente nas pessoas 
que as crianças mais amam. 
Psicologicamente, é muito 
violento. Surgiram muitos ca-
sos de perturbações do sono, 
medos, etc.

[Igreja Viva] Com o encer-
ramento das escolas e até de 
parques infantis durante al-
guns períodos, considera que 
a maioria das crianças conse-
guiu “ser criança”?
[Mário Cordeiro] As crian-
ças têm uma enorme faci-
lidade de “dar a volta” – ve-
jam-se as situações em que 
brincam no meio de des-
troços de guerra ou debai-
xo de bombas. Todavia, hou-
ve reais limitações e acredi-
to que os efeitos indesejá-
veis se prolonguem durante 
muito tempo. Espero que, 
felizmente, não de forma 
definitiva.

A pandemia desceu pelo menos para segundo plano nas últimas 
semanas, mas ainda existe e os seus efeitos continuam a afectar 
pessoas de todas as idades e estratos sociais. O Igreja Viva falou 
com o pediatra Mário Cordeiro para perceber como é que as 
crianças foram afectadas pelos últimos dois anos e o que se pode 
fazer para sarar as feridas dos últimos tempos.

ENTREVISTA

"ENTRE PAIS E FILHOS 
IMPORTA REAVER
O AMOR
E A COMPANHIA"
FLÁVIA BARBOSA (ENTREVISTA)  

[Igreja Viva] Em termos psi-
cológicos, quais podem ser 
as consequências desta pan-
demia no desenvolvimento 
dos mais novos?
[Mário Cordeiro] Sensa-
ção de insegurança, descon-
fiança relativamente aos ou-
tros, sensação de desprote-
ção pelos mais velhos, desig-
nadamente os pais, medos 
e receios vários. O medo da 
morte, ou melhor dizendo 
o receio da finitude da vi-
da, que começa pelos 18 me-
ses de idade, tornou-se mais 
premente e acutilante. A 
morte delas, mas sobretudo 
a morte dos seus protectores: 
os pais.

[Igreja Viva] Acredita que 
a maioria das crianças con-
seguirá superar as fragilida-
des decorrentes desta pande-

mia? Podemos esperar adul-
tos saudáveis (em termos in-
tegrais) daqui a 20, 30 anos?
[Mário Cordeiro] Acredito 
que sim. O ser humano tem 
uma enorme capacidade de 
recuperação, mas será tan-
to melhor quanto se regres-
sar realmente à normalida-
de (e isso inclui a acção dos 
meios de comunicação social 
e as “conversas de café”), e se 
os adultos – pais e educado-
res – estiverem atentos aos 
sinais de disfunção, colma-
tando os medos. Há quem 
diga que ficámos mais egoís-
tas, narcisistas e centrados 
em nós mesmos, depois de  
um início em que parecia 
haver mais solidariedade e 
empatia, mas quero acre-
ditar que estas vencerão a 
parte mais maligna do se 
humano.
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e conversas sempre “à vol-
ta do mesmo”, até porque os 
números em si não querem 
dizer nada se não forem ana-
lisados e esmiuçados.

[Igreja Viva] O que mais o 
preocupa no pós-pandemia?
[Mário Cordeiro] Preocupa-
-me que as pessoas possam 
ficar mais egoístas, hedonis-
tas e descrentes dos outros e 
dos deveres morais e sociais 
que temos para os que mais 
sofrem, para os mais “deser-
dados da vida”, para os que 
mais precisam. Insisto na ne-
cessidade de acentuar a em-
patia e o altruísmo. Caso con-
trário, para lá dos efeitos do 
vírus e da pandemia, saire-
mos disto com patamares in-
feriores de civilização e co-
mo pessoas piores. Não o 
desejo!

[Igreja Viva] É justo assumir 
que a maioria dos pais foi su-
jeita, nestes quase dois anos, 
a um enorme desgaste e can-
saço. As relações entre pais e 
filhos saíram fragilizadas?
[Mário Cordeiro] Sem dúvi-
da que o desgaste foi enorme, 
porque os adultos também so-
freram psicologicamente, pa-
ra lá dos problemas práticos, 
financeiros, frustrações várias, 
desemprego, etc. Há que recu-
perar a estabilidade, porven-
tura evoluindo para uma so-
ciedade mais frugal e espiri-
tual, solidária e empática. En-
tre pais e filhos importa reaver 
o amor e a companhia, de for-
ma a que as crianças se sintam 
seguras e amadas, e os pais re-
compensados por esse amor.

[Igreja Viva] Que conselhos 
daria a estes pais?

[Mário Cordeiro] Quem sou 
eu para dar conselhos, mas 
insistiria na frugalidade, mo-
mentos bons, simplicida-
de, gratidão por estarmos 
vivos, amor oblativo e edu-
cação e ensino e aprendiza-
gem do que pode ser uma 
vida simples, mas confortá-
vel, de grande “elegância”, se 
a palavra se pode usar neste 
contexto.

[Igreja Viva] O que podem as 
famílias fazer, se voltarmos  
a passar por momentos em 
que assistimos a um eleva-
do número de casos diários  
de infeções, para restaurar 
um certo “sentido de nor-
malidade” junto dos mais 
pequenos?
[Mário Cordeiro] Não dar 
tantos ouvidos aos telejor-
nais, meios de comunicação 

Há quem diga que 
ficamos mais egoístas, 
narcisistas e centrados 
em nós mesmos, depois 
de um início em que 
parecia haver mais 
solidariedade e empatia, 
mas quero acreditar 
que estas vencerão.
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Jos 5, 9a.10-12 
Leitura do Livro de Josué 
Naqueles dias, disse o Senhor a Josué: 
“Hoje tirei de vós o opróbrio do Egipto”. 
Os filhos de Israel acamparam em Gálgala 
e celebraram a Páscoa, no dia catorze do 
mês, à tarde, na planície de Jericó. No dia 
seguinte à Páscoa, comeram dos frutos 
da terra: pães ázimos e espigas assadas 
nesse mesmo dia. Quando começaram a 
comer dos frutos da terra, no dia seguinte 
à Páscoa, cessou o maná. Os filhos de 
Israel não voltaram a ter o maná, mas, 
naquele ano, já se alimentaram dos frutos 
da terra de Canaã.  
    
Salmo responsorial
Salmo 33 (34), 2-3.4-5.6-7 (R. 9a) 
Refrão: Saboreai e vede como o Senhor 
é bom.
  
LEITURA II 2 Cor 5, 17-21 
Leitura da Segunda Epístola do apóstolo 
S. Paulo aos Coríntios 
Irmãos: Se alguém está em Cristo, é uma 
nova criatura. As coisas antigas passaram; 
tudo foi renovado. Tudo isto vem de 
Deus, que por Cristo nos reconciliou 
consigo e nos confiou o ministério da 
reconciliação. Na verdade, é Deus que em 
Cristo reconcilia o mundo consigo, não 
levando em conta as faltas dos homens e 
confiando-nos a palavra da reconciliação. 
Nós somos, portanto, embaixadores de 
Cristo; é Deus quem vos exorta por nosso 
intermédio. Nós vos pedimos em nome 
de Cristo: reconciliai-vos com Deus. A 
Cristo, que não conhecera o pecado, Deus 
identificou-O com o pecado por causa 
de nós, para que em Cristo nos tornemos 
justiça de Deus.     

“Filho, tu estás sempre comigo”

itinerário

Chamou um dos servos e perguntou-lhe 
o que era aquilo. O servo respondeu-lhe: 
«O teu irmão voltou e teu pai mandou 
matar o vitelo gordo, porque ele chegou 
são e salvo». Ele ficou ressentido e não 
queria entrar. Então o pai veio cá fora instar 
com ele. Mas ele respondeu ao pai: «Há 
tantos anos que eu te sirvo, sem nunca 
transgredir uma ordem tua, e nunca me 
deste um cabrito para fazer uma festa com 
os meus amigos. E agora, quando chegou 
esse teu filho, que consumiu os teus bens 
com mulheres de má vida, mataste-lhe o 
vitelo gordo». Disse-lhe o pai: «Filho, tu 
estás sempre comigo e tudo o que é meu 
é teu. Mas tínhamos de fazer uma festa e 
alegrar-nos, porque este teu irmão estava 
morto e voltou à vida, estava perdido e foi 
reencontrado»”. 

REFLEXÃO
 
Há parábolas que precisam de mudar 
de nome! É preferível valorizar a relação 
daquele pai com os filhos. A Quaresma é 
o tempo adequado para o regresso à casa 
do pai, a fim de nos deixarmos abraçar pela 
sua misericórdia.
 
“Cobrindo-o de beijos”
Lucas faz-nos um precioso retrato do 
verdadeiro protagonista, o pai que ama 
cada um dos filhos: comovido e cheio de 
alegria, ama o filho mais novo, que o tinha 
abandonado, implicitamente até lhe havia 
desejado a morte (ao exigir a herança); 
paciente, ama o filho mais velho, que vivia 
dominado pelo egoísmo e pela inveja, sem 
apreço pelas surpresas da vida.
Somos seres de relação. É uma 
necessidade vital. Contudo, tanto pode 
crescer e amadurecer de formas muito 
diversas e salutares, como pode esfriar 
e romper-se, pelas mais diversas razões. 
Podemos pensar em relações saudáveis 
ou deterioradas entre familiares, entre 
vizinhos, entre amigos, entre colegas 

EVANGELHO  Lc 15, 1-3.11-32 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas 
Naquele tempo, os publicanos e os 
pecadores aproximavam-se todos de 
Jesus, para O ouvirem. Mas os fariseus e 
os escribas murmuravam entre si, dizendo: 
“Este homem acolhe os pecadores e 
come com eles”. Jesus disse-lhes então 
a seguinte parábola: “Um homem tinha 
dois filhos. O mais novo disse ao pai: 
«Pai, dá-me a parte da herança que me 
toca». O pai repartiu os bens pelos filhos. 
Alguns dias depois, o filho mais novo, 
juntando todos os seus haveres, partiu 
para um país distante e por lá esbanjou 
quanto possuía, numa vida dissoluta. 
Tendo gasto tudo, houve uma grande 
fome naquela região e ele começou a 
passar privações. Entrou então ao serviço 
de um dos habitantes daquela terra, que 
o mandou para os seus campos guardar 
porcos. Bem desejava ele matar a fome 
com as alfarrobas que os porcos comiam, 
mas ninguém lhas dava. Então, caindo em 
si, disse: «Quantos trabalhadores de meu 
pai têm pão em abundância, e eu aqui a 
morrer de fome! Vou-me embora, vou 
ter com meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei 
contra o Céu e contra ti. Já não mereço ser 
chamado teu filho, mas trata-me como 
um dos teus trabalhadores». Pôs-se a 
caminho e foi ter com o pai. Ainda ele 
estava longe, quando o pai o viu: encheu-
se de compaixão e correu a lançar-se-lhe 
ao pescoço, cobrindo-o de beijos. Disse-
lhe o filho: «Pai, pequei contra o Céu e 
contra ti. Já não mereço ser chamado teu 
filho». Mas o pai disse aos servos: «Trazei 
depressa a melhor túnica e vesti-lha. 
Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias 
nos pés. Trazei o vitelo gordo e matai-o. 
Comamos e festejemos, porque este meu 
filho estava morto e voltou à vida, estava 
perdido e foi reencontrado». E começou 
a festa. Ora o filho mais velho estava no 
campo. Quando regressou, ao aproximar-
se da casa, ouviu a música e as danças. 

de escola ou de trabalho. As causas são 
também muito diversas.
“Ainda ele estava longe, quando o pai o 
viu: encheu-se de compaixão e correu a 
lançar-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de 
beijos”. Nesta descrição, está um tratado de 
teologia! Deus precede-nos no amor, Deus 
é paciente e vê-nos com amor, mesmo 
quando ainda estamos longe (dele).
Tudo começa em Deus e a partir de Deus, 
dissemos no primeiro passo da oração 
do exame. Depois, no segundo passo, 
dispomo-nos a perceber como é que Deus 
olha para nós, qual é a ‘opinião’ de Deus. 
São João da Cruz dizia: “o olhar de Deus é 
amar”.
A oração do exame tem tudo a ver com 
uma relação de amor, um amor que nos 
abraça todos os dias. O nosso coração 
tem um vazio com a própria forma de 
Deus. Então, pedimos a Deus que nos dê 
clareza para ler a nossa vida a partir da sua 
presença, com paciência e misericórdia, 
com compaixão e esperança.
Agora, é o momento da revisão. É 
como o acender duma luz no escuro. 
Reconhecemos as nossas virtudes e 
os nossos erros. Apercebemo-nos das 
situações em que permanecemos no amor 
ou dele nos afastamos.
Não procuramos culpados. Partimos 
sempre da certeza de sermos filhos 
amados, ou se quisermos, pecadores 
amados e acolhidos, abraçados e cobertos 
de beijos. O objectivo é recuperar os laços 
de relação que me devolvem a paz: a paz 
com Deus, a paz comigo mesmo, a paz com 
os irmãos.

Revisão: terceiro passo
A revisão de cada momento do dia, “de 
hora em hora” (EE 43), constitui o terceiro 
passo da oração do exame, de acordo com 
a proposta inaciana. Analisamos a forma 
como cuidamos as relações, “os tempos 
que passamos em oração, com a família, 
ou comunidade; os principais momentos 
da nossa atividade no dia; da partilha às 

IV domingo Quaresma

Colocar o cubo com a face indicando o seguinte ponto de 
esforço: “Cuidar das Relações”.
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refeições; e os momentos de descontração” 
(Timothy M. Gallagher).
Queremos fazer o discernimento sobre as 
‘consolações’ que nos foram concedidas 
por Deus através dos acontecimentos e 
das pessoas. Analisamos também alguma 
‘desolação’ que tenha surgido ao longo do 
dia e se fomos capazes ou não de lhe reagir 
com firmeza. Sem a culpabilização que 
mata, mas abertos ao amor misericordioso 
que faz ressurgir.

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

Semear caridade
Acólitos
Na sua alegria, o Pai, vendo voltar a casa 
o filho pródigo, pede aos servos que 
preparem a festa e revistam o seu filho 
reencontrado com o traje de festa. Estes 
servos são imagem dos ministros do altar. 
Também estes recebem a missão do Pai 
de preparar tudo para o banquete da festa 
do perdão. Mas esta preparação não é 
plena se o ministro do altar apenas cumprir 
as tarefas. Ele deve também partilhar da 
alegria do Pai.

Leitores
Na segunda leitura, Paulo lança um apelo 
lancinante e suplicante: “nós vos pedimos 
em nome de Cristo: reconciliai-vos com 
Deus”. Este tipo de frases pede um grande 
empenho na leitura, para que elas ganhem 
toda a sua força persuasiva. Não se trata 
de passar uma informação ou manifestar 
um simples desejo. Trata-se de lançar uma 
boia de salvação a um náufrago a quem 
estamos ligados por um profundo afeto.

Ministros Extraordinários 
da Comunhão
O viático é o Pão da Vida dado a alguém 
que se prepara para fazer a última etapa 
da sua viagem sobre a terra; é o pão dado 
para a via, o caminho. O Maná do deserto é 
o sinal desse Pão. Ele durou até o povo de 
Deus entrar na terra prometida e comer dos 
seus frutos. Do mesmo modo, a Eucaristia 
é o Pão para o nosso caminho terreno. 
Todavia, ela é também o antegosto do 
Banquete celeste, antecipação do Céu.

Músicos
A alegria e a festa não são uma opção 
para os cristãos. Elas são um imperativo: 
“tínhamos de fazer uma festa e alegrar-
nos”. Nada melhor do que a música para 

exprimir essa alegria e festa pelos irmãos 
que voltam à vida. Santo Agostinho diz 
que quem ama canta. Podemos dizer 
ainda mais: “Quem se junta à festa da 
reconciliação bendiz, louva, glorifica, 
enaltece e exulta como o salmista 
cantando ao Senhor”.

Celebrar em comunidade 

Preparação penitencial
No momento da preparação penitencial, 
um jovem levanta o cubo, voltando para 
assembleia a face que contém a imagem 
“Cuidar das Relações”.
Neste Domingo da Alegria, sintamo-nos 
participantes da reconciliação operada 
em Cristo, aclamando a sua misericórdia, 
cantando Kyrie, eleison, no momento da 
preparação penitencial. No final, o cubo 
volta a ser colocado no seu lugar.

Evangelho para a vida
Quantas vezes os rebeldes, na realidade, 
são só buscadores de amor. Procuram a 
felicidade nas coisas, mas apercebem-
se de que as coisas têm um fundo e que 
o fundo das coisas é vazio. O pródigo 
encontra-se um dia a pastorear os porcos: 
o rebelde livre tornado servo, a disputar a 

comida com os animais. Então volta a si, 
diz a parábola, chamado por um sonho 
de pão: a casa do meu pai tem o perfume 
do pão... Há pessoas no mundo com tanta 
fome que para elas Deus não pode ter 
senão a forma de um pão (Gandhi).
Não regressa por amor, regressa 
pela fome. Não regressa porque se 
arrependeu, mas porque tem medo e 
sente a morte por perto. Mas a Deus não 
importa o motivo pelo qual nos metemos 
a caminho. É suficiente que demos um 
primeiro passo. O homem caminha, Deus 
corre. O homem começa, Deus já chegou. 
Com efeito: o pai, vendo-o de longe, 
corre-lhe ao encontro… Onde o mundo 
diz «perdido», Deus diz «reencontrado»; 
onde o mundo diz «acabado», Deus 
diz «renascido». E não há reprovações, 
remorsos, arrependimentos. Um 
pai que não é justo, é mais: é amor, 
exclusivamente amor. Então Deus é 
assim? Assim excessivo, assim tanto, 
assim exagerado? Sim, o Deus em que 
acreditamos é assim. Imensa revelação 
pela qual Jesus dará a sua vida. Porque 
todos somos estes filhos, precisamos de 
cuidar das relações de fraternidade.

Sugestão de cânticos
– Entrada: Alegra-te, Jerusalém – A. Seiça
– Prep. Penitencial: Kyrie, eleison  – J. Berthier
– Ap. Dons: Confesso o meu pecado – J. Santos   
– Comunhão: Alegremo-nos porque o nosso irmão – A. 
Cartageno
– Final: Vós me salvastes, Senhor – M. Simões

Eucologia
Orações presidenciais: Orações do Domingo IV 
da Quaresma (Missal Romano, 199-200)
Prefácio: Prefácio da Missa da Reconciliação I 
(Missal Romano, 1314-1315)
Oração Eucarística: Missa da Reconciliação I 
(Missal Romano, 1314-1319)

Sair em missão de amar
Cuidar das relações que, ao longo do caminho, 
tenham ficado mais distantes ou desgastadas. (Re)
encontrar essas pessoas e cuidar pela manutenção 
dessa mesma relação.

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

CRIPTACRIPTADO SANTUÁRIO DO SAMEIRO

DO SANTUÁRIO DO SAMEIROINAUGURAÇÃODE EXPOSIÇÃO17H30

20
MAR

TORRE MEDIEVAL 
TORRE MEDIEVAL (BRAGA)(BRAGA)INAUGURAÇÃODE EXPOSIÇÃO18H00

18
mar

Livro da semana

Livraria diário do minho

Nas palavras do Papa de Alexandria 
e Patriarca da Sé de São Marcos, 
Tawadros II, que prefacia este 
documento do Papa Francisco, este é 
um texto que convida à paz e ao amor 
marcados pela mutualidade, ou seja, 
“só podemos viver em paz com os 
outros amando-nos mutuamente”.

Paz na Terra
Papa 
Francisco

8,80€

Compre online em 
www.livrariadm.pt

10% 
Desconto*

* Na entrega deste cupão.
Campanha válida de 17 a 24 de Março de 2022.

www.dmtv.pt

UMA CONVERSA COM
NAZARÉ DANTAS

Terça-feira, 22/03, às 21h

Tesouro-Museu da Sé lança campanha 
“Uma peça pela Paz”
O Tesouro-Museu da Sé irá rea-
lizar uma sessão de apresenta-
ção da campanha “Uma peça pela 
Paz”, no próximo dia 21 de Março, 
pelas 18h30.
A loja do Tesouro-Museu da Sé 
de Braga desafiou os seus forne-
cedores e colaboradores a ofe-
recerem uma peça pela paz na 
Ucrânia.
A receita total da venda re-
verte para o programa “Cári-
tas ajuda a Ucrânia” da Cáritas 
Arquidiocesana.
A campanha decorrerá na Sala do 
Serviço Educativo do Tesouro-
-Museu da Sé de Braga, na Rua D. 
Diogo de Sousa, de 21 a 31 de Mar-

Jornada Nacional do Diaconado 
Permanente realiza-se em Fátima

A próxima Jornada Nacional do 
Diaconado Permanente vai rea-
lizar-se em Fátima, no dia 25 de 
Abril de 2022.
Com o tema "O Diácono e a Sino-
dalidade", a Jornada acontece no 
Centro Pastoral Paulo VI, a partir 
das 09h30, hora a que será reali-
zado o acolhimento.
Segue-se a oração de Laudes, às 
10h00, com uma conferência in-
trodutória proferida pelo Pe. Tia-
go Freitas, da Arquidiocese de 
Braga, às 10h30.
De seguida, será a vez de os Diá-
conos Permanentes darem "Tes-

temunhos de Sinodalidade". Às 
12h00, será celebrada Eucaris-
tia, seguindo-se o almoço no 
Santuário.
Depois de um momento musical, 
às 15h20 há vários painéis temá-
ticos com orientação de Diáco-
nos Permanentes. O encontro 
termina pelas 17h00, com con-
clusão e Vésperas.
As inscrições devem ser realiza-
das a partir da informação dos 
delegados diocesanos, ou atra-
vés do email cevm.conferenciae-
piscopal@gmail.com, até ao dia 
3 de Abril.

ço, todos os dias das 09h30 às 
13h00 e das 14h30 às 18h30.


