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Breves

Papa recorda viagem 
“histórica” ao Iraque e 
denuncia “monstro” da guerra 
Francisco recordou ontem a “histórica” viagem ao 
Iraque, denunciando as consequências da guerra e 
do terrorismo, para as quais pediu uma resposta de 
“fraternidade”.
“A guerra é sempre o monstro que, na medida em 
que os tempos mudam, se transforma e continua a 
devorar a humanidade. Mas a resposta à guerra não 
é outra guerra; a resposta às armas não são outras 
armas”, disse, na audiência geral.
“Quem vende hoje as armas aos terroristas, que fa-
zem atentados noutros locais, como em África, por 
exemplo?”, acrescentou Francisco. “A resposta é a 
fraternidade. Eis o desafio para o Iraque, mas não 
só: é o desafio para muitas regiões de conflito e, de-
finitivamente, para o mundo inteiro. A fraternidade. 
Seremos capazes de fazer fraternidade entre nós, 
de uma cultura de irmãos?”, declarou.

Religiosa tenta travar 
intervenção policial na 
Birmânia
A Catedral católica de São Columbano, no norte 
de Myanmar, acolheu vários jovens que protesta-
vam contra o golpe militar no país, tendo a política 
disparado sobre os manifestantes, dois dos quais 
morreram.
À imagem do que aconteceu no início do mês, a ir-
mã Ann Nu Tawng ajoelhou-se diante das forças 
de segurança, pedindo que não atirassem con-
tra jovens desarmados, mas desta vez  o exército 
cercou a catedral e usou força letal para travar as 
manifestações.
“O dia 8 de março foi marcado por uma dura re-
pressão das forças de segurança contra os jovens 
manifestantes em todo o país. Os agentes estão a 
atirar e a matar mais do que nos últimos dias”, rela-
tou à Agência Fides, do Vaticano, uma fonte no Es-
tado de Kachin.

opinião

Mulher atrevida

Carla Rodrigues
Advogada

De forma algo recor-
rente partilham-
-se opiniões sobre o 
quanto é errado ce-

lebrar um dia, que não passa 
de comércio, de encenação, 
de uma fantochada. As recla-
mações vão surgindo, ago-
ra porque é dia dos namo-
rados, agora porque é dia da 
mulher, agora porque é dia 
do pai, agora porque é dia da 
mãe, agora porque é dia dos 
avós, agora porque é dia dos 
amigos, agora porque é o dia 
de um sem fim de coisas. Há 
datas que se festejam a medo 
e presentes que quase se es-
condem com receio de se cair 
na censura social, tão atenta 
e punitiva da vida alheia, es-
pecialmente nas redes sociais. 
Não podia estar mais em de-
sacordo. Quem quer cele-
bra, quem não quer não cele-
bra. Quem quer partilhar ra-
mos de flores, beijos apaixo-
nados, mensagens de amor 
partilha, quem não quer não 
partilha. Este é um exercí-
cio, de respeito pela liberda-
de, que me parece simples. 

Aliás, muito mais simples que 
estar sempre a criticar tudo e 
todos, numa espécie de “pre-
so por ter cão e preso por não 
ter”, isto sim, uma verdadeira 
canseira. 

Na senda da celebração 
dos dias, das datas e das pes-
soas, esta semana vivemos o 
Dia Internacional da Mulher, 
com a memória das suas lu-
tas, das suas conquistas e das 
suas derrotas, do seu medo e 
da sua coragem. Mas o dia da 
Mulher não tem de ser apenas 
um dia de memórias, não ser-
ve apenas para lembrar que 
ainda há muito caminho a tri-
lhar. O dia da Mulher é uma 
homenagem à Mulher, ao que 
foi, ao que é e ao que será, à 
Mulher do passado, à Mu-
lher do presente e à Mulher 
do futuro. Uma homenagem 
à Mulher enquanto ser com-
pleto, ousado, atrevido, com 
uma enorme capacidade de 
amar, proteger e liderar; En-
quanto ser que sonha e que 
sonha alto; Enquanto ser que 
ri sempre que a felicidade ba-
te à porta; Enquanto ser que 
chora quando as lágrimas es-
preitam aos olhos; Enquan-
to ser que respeita e quer ser 
respeitado; Enquanto ser que 
luta, que ganha, que perde e 
que volta a tentar; Enquanto 
ser que é lugar e espaço para 
acolher, para acarinhar, para 
tranquilizar, e que pode ser 
também refúgio, porto segu-
ro e lar; Enquanto ser atrevi-
do, que se atreve a ser o que 
bem entender, a ser aquilo 
que quer ser. 

Hoje, em pleno século 

XXI, a luta pela igualdade de 
género ainda não acabou, há 
um longo caminho a percor-
rer, em todos os países, em 
todas as civilizações. Só quan-
do homens e mulheres, de 
forma constante, lutarem jun-
tos pela igualdade, só quando 
homens e mulheres ensina-
rem os seus filhos que somos 
todos iguais, só quando as vo-
zes que entendem ser esta 
uma questão menor deixarem 
de ter eco, é que a sociedade 
mudará. Mas até alcançarmos 
esse patamar, que tarda em 
chegar, nada nos impede de 
homenagearmos as mulhe-
res que são para nós exemplo 
e fonte de inspiração, quer se 
trate de uma figura pública 
ou de uma mulher absoluta-
mente anónima. Quer se tra-
te de uma primeira-ministra 
ou de uma filha. Quer se tra-
te da CEO de uma multina-
cional ou de uma missioná-
ria. Quer se trate da presiden-
te do Banco Central Europeu 
ou de uma mulher que esteja 
desempregada. 

Ainda bem que há dias 
para celebrar, para homena-
gear, para oferecer uma flor 
ou um abraço, para nos fa-
zermos presentes ou para dar 
azo à saudade de momentos e 
de pessoas que já não fazem 
parte da nossa rotina diária. 
Ainda bem que há dias assim, 
que nos motivam a fazer mais 
e melhor. Ainda bem que há 
dias em que a generosidade 
está no dar e a gratidão no re-
ceber. Ainda bem que rece-
bo flores. Ainda bem que sou 
mulher. Ainda bem.
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Papa francisco

8 DE MARÇO 2021 · O Iraque ficará sem-
pre no meu coração. Peço a todos vós, 
queridos irmãos e irmãs, que trabalheis 
juntos, unidos por um futuro de paz e 
prosperidade que não deixe ninguém 
para trás nem discrimine ninguém. As-
seguro-vos as minhas orações por este 
amado país. 

9 DE MARÇO 2021 · A Quaresma é uma 
viagem que envolve toda a nossa vida, 
tudo de nós mesmos. É o tempo pa-
ra verificar as estradas que estamos 
a percorrer, para encontrar o caminho 
que nos leva de volta a casa, para re-
descobrir o vínculo fundamental com 
Deus, do qual tudo depende.

10 DE MARÇO 2021 · A resposta à guerra 
não é outra guerra, a resposta às armas 
não são outras armas. A resposta é a 
fraternidade. Este é o desafio para o Ira-
que, mas não só: é o desafio para mui-
tas regiões de conflito e, definitivamen-
te, para o mundo inteiro.

novo mandato de marcelo

D. José Ornelas rejeita 
manipulação de sentimentos 
de religião ou patrióticos
O presidente da Conferência Episcopal Portu-
guesa rejeitou qualquer manipulação de senti-
mentos religiosos ou patrióticos, falando na ce-
rimónia inter-religiosa que assinalou o início do 
novo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa.
“Num mundo de crescentes tensões e violên-
cias, onde pessoas e grupos extremistas ma-
nipulam princípios importantes e fundamen-
tais, como o sentido de pátria, como o sentido 
religioso, e os colocam ao serviço de ideologias 
e projetos que realmente os negam e aviltam, 
penso que é importante que estejamos unidos 
para afirmar que a violência não é compatível 
com a expressão da fé, mas a sua negação”, de-
clarou D. José Ornelas.
O bispo de Setúbal sublinhou a necessidade de 
“para combater fragilidades e proporcionar uma 
vida digna a todos”, com o contributo de uma “vi-
são espiritual” do ser humano.

opinião

Oito meses de pesadelo

Paulo AIDO
fundação ais

Farah Shaheen, uma 
rapariga de apenas 12 
anos de idade, foi rap-
tada em Junho por um 

homem muçulmano mais 
velho. Muito mais velho. Ele 
tem 45 anos. A polícia resga-
tou-a em Dezembro. O tri-
bunal enviou-a para casa há 
dias. Esta história passou des-
percebida. Não veio nos jor-
nais, nem nas rádios, nem nas 
televisões. Mas aconteceu. 
Agora.

São notícias que che-
gam quase envergonhadas, 
tímidas, como se não qui-
sessem perturbar as nossas 
consciências. Normalmen-
te são notícias breves, pou-
cos parágrafos de texto, títu-
los inócuos. No entanto, es-
condem uma tragédia brutal 
que afecta a pequena comu-
nidade cristã no Paquistão: 
os raptos de raparigas me-
nores de idade que são vio-
lentadas, forçadas a casar, 
forçadas a converterem-se 
ao Islão. São notícias de uma 
realidade assustadora que 
se repete quase até à náusea 
com uma frequência terrível 

mas o mundo finge não sa-
ber, finge não ler as notícias, 
finge não escutar os gritos de 
dor que estão escondidos em 
cada um destes casos. 

Acorrentada e algemada

Em Dezembro, depois de 
angustiantes queixas do pai 
da rapariga – a mãe já faleceu 
– a polícia foi à procura dela e 
encontrou-a. O que os agen-
tes da autoridade encontra-
ram era a imagem do horror 
mas essa imagem não chegou 
às primeiras páginas dos jor-
nais, muito menos teve hon-
ra de noticiário na televisão. 
Farah, de 12 anos, estava acor-
rentada e algemada e com fe-
rimentos nas mãos e pés. Foi 
assim que a polícia a encon-
trou. Estava tão traumatiza-
da que nem conseguia falar. 
Só agora, só em Fevereiro, ao 
fim de quase três longos me-
ses, é que um tribunal a en-
viou de novo para casa, para a 
sua casa, considerando inváli-
do o casamento a que foi for-
çada pelo homem mais velho. 
Um muçulmano de 45 anos. 

Um carimbo a menos…

O juiz mandou-a embora 
não por ter sido violentada, 
não por ter estado amarrada e 
acorrentada, não por ter sido 
raptada, não por ter apenas 12 
anos de idade, mas sim por-
que o casamento não tinha si-
do registado junto das auto-
ridades. Faltou um carimbo, 
uma assinatura. Foi esse des-
leixo do homem que raptou 
a menina que acabou por sal-

vá-la das suas garras. Este ca-
so diz muito sobre a forma 
como os cristãos são vítimas 
de intolerância no Paquistão. 
Este caso diz muito da humi-
lhação a que estão sujeitos, 
por serem cristãos, por serem 
uma minoria, por serem po-
bres, por serem, muitas vezes 
analfabetos. O caso desta me-
nina, o caso de Farah, é ape-
nas um exemplo. Há muitas 
Farahs no Paquistão. São me-
ninas, raparigas, jovens mu-
lheres. São levadas à força e 
ficam como escravas para o 
resto das suas vidas ao servi-
ço dos criminosos que as rap-
tam. Farah viveu oito meses 
de pesadelo. Algumas nunca 
mais regressam. 

Uma causa a partilhar

Calcula-se que todos os 
anos haverá cerca de mil ra-
parigas cristãs e hindus rap-
tadas por homens muçulma-
nos sendo que, quase sempre, 
são violentadas, forçadas a ca-
sar e a converterem-se ao Is-
lão. A Fundação AIS procura 
ajudar estas raparigas, procu-
ra apoiar as suas famílias, ten-
ta denunciar ao mundo esta 
situação dramática. A Funda-
ção AIS precisa de si, da sua 
voz, da sua militância para ter 
mais força para libertar mais 
raparigas que foram raptadas 
no Paquistão e que o mun-
do finge não saber, que gri-
tam por socorro, mas o mun-
do finge não escutar as suas 
vozes. Ajude a Fundação AIS 
também nesta missão. Junte-
-se a nós: 2175440000 | www.
fundacao-ais.pt
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A segunda conferência 
da edição de 2021 da Nova 
Ágora é amanhã, e o tema 
é a “Medicina e Saúde, 
à luz da pandemia”. O 
Igreja Viva mostra dados 
sobre quanto se gasta em 
saúde em Portugal e na 
União Europeia, quantos 
profissionais e quantas 
camas temos nos nossos 
hospitais.

NOVA ÁGORA

A MEDICINA 
E A SAÚDE 
EM DADOS

PANDEMIA

8.345.773
Total de testes PCR 
e antigénio realizados 

1.033.100
Total de vacinas  
administradas

293.338
Pessoas que já receberem 
as duas doses da vacina 

732.346
Casos recuperados 

2019

DIPLOMADOS 
NA ÁREA DA SAÚDE

13.237

O recorde é de 2008: 15.139 diplomados.
Os números têm descido no ensino superior 
privado – de 5.584 em 2008 para 2.611 em 
2019 – e subido no ensino superior público 
– de 9.555 diplomados em 2008, o número 
continuou a subir, registando-se 10.626 
diplomados em 2019.

Fonte: Pordata
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Paises

Alemanha 800,2

Áustria 727,2

Bélgica 562,2

Croácia 561,1

Dinamarca 243,0

Eslováquia 569,6

Eslovénia 442,8

Espanha 297,2

Estónia 457,3

Finlândia 361,2

França 589,7

Grécia 419,8

Hungria 701,3

Irlanda 297,4

Itália 315,5

Países Baixos 316,6

Polónia 653,7

Portugal 344,5

República Checa 661,8

Reino Unido 249,5

GASTO TOTAL 
EM SAÚDE PELO 
ESTADO

Paises Euros por 
habitante % do PIB

Alemanha 4.627,4€ 11,4%

Áustria 4.501,0€ 10,3%

Bélgica 4.149,6€ 10,3%

Croácia 861,5€ 6,8%

Dinamarca 5.255,8€ 10,1%

Eslováquia 1.100,0€ 6,7%

Eslovénia 1.830,93€ Sem dados

Espanha 2.310,1€ 9%

Estónia 1.312,2€ 6,7%

Finlândia 3.828,64€ Sem dados

França 3.968,3€ 11,3%

Grécia 1.327,8€ 7,7%

Hungria 916,9€ 6,7%

Irlanda 4.612,7€ 6,9%

Itália 2.545,0€ 8,7%

Países Baixos 4.480,3€ 10%

Polónia 829,54€ Sem dados

Portugal 1.877,1€ 9,4%

República Checa 1.493,1€ 7,5%

Reino Unido 3.645,8€ 10%

Fonte: Eurostat, OMS e OCDE através de Pordata

PROFISSIONAIS 
DE SAÚDE 
POR 100 MIL HABITANTES

Fonte: Pordata

Paises Médicos Enfermeiros

Alemanha 431,1 1.722,4

Áustria 524,1 Sem dados

Bélgica 313 Sem dados

Croácia 344,1 Sem dados

Dinamarca 419,1 1.184,2

Eslováquia 352,1 602,2

Eslovénia 317,8 1.041,6

Espanha 402,1 Sem dados

Estónia 348,3 Sem dados

Finlândia Sem dados Sem dados

França 316,4 1.111,0

Grécia 610,4 Sem dados

Hungria 338,4 Sem dados

Irlanda 327,9 Sem dados

Itália 399,5 705,6

Países Baixos 367 Sem dados

Polónia Sem dados Sem dados

Portugal 515 716,2

República Checa 403,8 Sem dados

Reino Unido 284,1 Sem dados

Raio X: 5 euros 
Cateterismo: 2341,11 euros 
Electroencefalograma: 91,70 euros 
Electrocardiograma: 6,50 euros 
Internamento no Serviço  
de Medicina Intensiva (por dia): 1505 euros 
Internamento (por dia): 721,5 euros 
TAC ao crânio: 67 euros 
TAC à coluna vertebral: 72,40 euros 

TAC ao tórax: 74,70 euros 
TAC abdominal superior: 84,50 euros 
TAC pélvica: 61,59 euros 
TAC maxilo-facial: 67,60 euros 
Próteses endovasculares 
(interior dos vasos sanguíneos): 10 mil euros 
Medicamento para quimioterapia: 1423,43 euros 

CAMAS 
DE HOSPITAL 
POR 100 MIL HABITANTES

MIGRAÇÃO DE 
ENFERMEIROS 
PORTUGUESES

Fonte: OCDE

DADOS CUSTO DE 
PROCEDIMENTOS
Dados da reportagem do Expresso 
“A saúde não tem preço?” de 2017, 
realizada no Hospital de Santa Maria, 
em Lisboa.

Fonte: Pordata

2018 2018 2018

2017

mais 
de 100 

por ano

2015 2016 2017 2018 2019

4.878 4.913 4.672 4.534

s/ dados

5.319

1.287 1.338 1.361
1.315

566 648 679

728

616

Reino Unido

França

Bélgica
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Jer 31, 31-34 
Leitura do Livro de Jeremias 
Dias virão, diz o Senhor, em que 
estabelecerei com a casa de Israel e com a 
casa de Judá uma aliança nova. Não será 
como a aliança que firmei com os seus 
pais, no dia em que os tomei pela mão 
para os tirar da terra do Egipto, aliança 
que eles violaram, embora Eu tivesse 
domínio sobre eles, diz o Senhor. Esta é 
a aliança que estabelecerei com a casa 
de Israel, naqueles dias, diz o Senhor: 
Hei-de imprimir a minha lei no íntimo da 
sua alma e gravá-la-ei no seu coração. 
Eu serei o seu Deus e eles serão o meu 
povo. Já não terão de se instruir uns 
aos outros, nem de dizer cada um a seu 
irmão: “Aprendei a conhecer o Senhor”. 
Todos eles Me conhecerão, desde o maior 
ao mais pequeno, diz o Senhor. Porque 
vou perdoar os seus pecados e não mais 
recordarei as suas faltas.  
    
Salmo responsorial
Salmo 50 (51), 3-4.12-13.14-15 (R. 12a)  
Refrão: Dai-me, Senhor, um coração 
puro. 

LEITURA II Hebr 5, 7-9  
Leitura da Epístola aos Hebreus 
Nos dias da sua vida mortal, Cristo dirigiu 
preces e súplicas, com grandes clamores 
e lágrimas, Àquele que O podia livrar da 
morte e foi atendido por causa da sua 
piedade. Apesar de ser Filho, aprendeu a 
obediência no sofrimento e, tendo atingido 
a sua plenitude, tornou-Se para todos os 
que Lhe obedecem causa de salvação 
eterna. 
 

“Atrairei todos a mim”

itinerário

nova”. Aliança que se realiza de forma 
plena em Jesus Cristo.

“Uma aliança nova”
A Quaresma, como dissemos nos 
primeiros episódios, tem carácter 
preparatório: o cristão, em comunidade, 
dispõe-se para as solenidades pascais. 
Durante quarenta dias, Deus vai dando a 
conhecer as bases da Aliança, prepara a 
terra, rega-a e deita-lhe adubo, arranca 
dela as ervas daninhas, semeia o grão de 
trigo… de modo que, em breve, na Semana 
Santa e Tríduo Pascal, dê abundante fruto, 
essa semente da vida que vai despontar 
em todo o seu esplendor, na Páscoa de 
Jesus Cristo. Desse fruto havemos de 
participar, em plenitude, aquando da 
nossa morte e ressurreição.
Entretanto, nos cinquenta dias pascais, 
há-de nos ser mostrado como é que 
a semente da ressurreição vai dando 
os seus frutos, no dia a dia da nossa 
existência terrena.
Estamos no último episódio da ‘série’ 
dedicada à temática da aliança. Algo 
novo já começa a despontar! Jeremias, 
naquele que se designa como “Livro da 
Consolação” (capítulos 30 e 31), apresenta 
um tempo novo inaugurado e regido por 
‘uma nova aliança’ gravada na tábua do 
coração. O coração guarda tudo o que é 
importante, tudo o que ajuda a viver com 
sentido a nossa vida.
Em todo o Antigo Testamento é a única 
vez que se faz referência à ‘nova aliança’. 
Aqui percebemos a ponte com a Nova e 
Eterna Aliança revelada na Última Ceia 
(os evangelhos segundo Marcos e Mateus 
falam de aliança; Lucas e na Primeira 
Carta aos Coríntios usam mesmo ‘nova 
aliança’).
Apesar da infidelidade do povo, que 
gravou o pecado na tábua do coração 
(cf. Jeremias 17, 1), Deus não abandona a 
Aliança, continua a amar o seu povo. O 

EVANGELHO Jo 12, 20-33
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São João  
Naquele tempo, alguns gregos que 
tinham vindo a Jerusalém para adorar 
nos dias da festa, foram ter com Filipe, 
de Betsaida da Galileia, e fizeram-lhe 
este pedido: “Senhor, nós queríamos 
ver Jesus”. Filipe foi dizê-lo a André; 
e então André e Filipe foram dizê-lo a 
Jesus. Jesus respondeu-lhes: “Chegou 
a hora em que o Filho do homem vai ser 
glorificado. Em verdade, em verdade vos 
digo: Se o grão de trigo, lançado à terra, 
não morrer, fica só; mas se morrer, dará 
muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-
la-á, e quem despreza a sua vida neste 
mundo conservá-la-á para a vida eterna. 
Se alguém Me quiser servir, que Me siga, 
e onde Eu estiver, ali estará também o 
meu servo. E se alguém Me servir, meu 
Pai o honrará. Agora a minha alma está 
perturbada. E que hei-de dizer? Pai, 
salva-Me desta hora? Mas por causa disto 
é que Eu cheguei a esta hora. Pai, glorifica 
o teu nome”. Veio então do Céu uma 
voz que dizia: “Já O glorifiquei e tornarei 
a glorificá-l’O”. A multidão que estava 
presente e ouvira dizia ter sido um trovão. 
Outros afirmavam: “Foi um Anjo que Lhe 
falou». Disse Jesus: “Não foi por minha 
causa que esta voz se fez ouvir; foi por 
vossa causa. Chegou a hora em que este 
mundo vai ser julgado. Chegou a hora 
em que vai ser expulso o príncipe deste 
mundo. E quando Eu for elevado da terra, 
atrairei todos a Mim”. Falava deste modo, 
para indicar de que morte ia morrer. 
 

REFLEXÃO
Depois de Noé, Abraão, de Moisés no Sinai 
(onde se revela o amor mais forte do que 
as infidelidades do povo), neste Quinto 
Domingo, tudo culmina com “uma aliança 

nome de Deus é misericórdia!
Jeremias atesta a persistência da Aliança 
(“Eu serei o seu Deus e eles serão o meu 
povo”) com uma novidade. Agora, já não 
se trata de mera renovação, mas o dom de 
‘uma nova aliança’ assente em dois pilares: 
o ’conhecimento’ de Deus e o perdão dos 
pecados.
O crente confia em Deus, deixa-se amar, 
deseja um coração puro, abre-se aos 
frutos da Aliança. É a meta da Nova e 
Eterna Aliança. O horizonte do humano 
(crente) é possuir um coração purificado 
que lhe permita alcançar a visão divina, 
‘ver’ a Deus.

A Eterna Aliança
Sempre que nós fechamos uma porta, 
Deus abre uma nova janela, insiste com 
nova oportunidade. Surge então uma 
Aliança ainda mais profunda e mais 
perfeita. Não será gravada em tábuas de 
pedra (como a de Moisés), mas gravada 
na alma e no coração. Deus está tatuado 
dentro de nós, habita o íntimo mais íntimo 
do nosso ser.
Jeremias é o profeta da esperança. Por 
entre as lamentações, ajuda-nos a não 
bater com a porta, antes a deixar entrar 
a brisa da esperança: a Nova e Eterna 
Aliança que foi para sempre selada com o 
sangue e o amor de Jesus Cristo.
A cruz, porém, não tem a última palavra. 
O amor até à morte possui a potência da 
fecundidade e da vida. Como um grão de 
trigo!

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

Semear caridade
Acólitos
O servo do altar é aquele que segue Jesus. 
“Servir” e “seguir” são, para o cristão, 

V Domingo Quaresma

Abrir a APP da Caridade e ver aquela pequena semente, que 
morre para dar fruto, que dá a vida, para que outros vivam. 
Assim, o fez Jesus pela humanidade.
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“Atrairei todos a mim”

praticamente sinónimos. Todavia, “seguir” 
não é uma atitude unicamente interior, 
ele implica caminhar, esforçar-se, tomar 
as boas decisões nas encruzilhadas da 
vida. Jesus diz: “Se alguém Me quiser 
servir, que Me siga, e onde Eu estiver, 
ali estará também o meu servo”. É neste 
seguir serviçal que nós obtemos a honra 
prometida do Pai.

Leitores
O profeta Jeremias enuncia os termos da 
Aliança que Deus vai estabelecer com o seu 
povo. A Aliança é uma espécie de relação 
contratual em que cada uma das partes diz 
o que espera da outra e também aquilo a 
que ela própria se compromete. O leitor é, 
neste caso, uma espécie de “Notário” que 
se deve esforçar por ler todas as clausulas 
contratuais com toda a clareza. Uma boa 
leitura gera a qualidade no compromisso.

Ministros Extraordinários 
da Comunhão
O grão de trigo só dá fruto se passar pela 
experiência da morte. Esta imagem do 
grão de trigo usada por Jesus anuncia a 
Eucaristia. O Corpo de Cristo na nossa mão 

é o grão de trigo que Deus lança na terra 
do nosso coração, para que dêmos muito 
fruto. Ele é o sacramento do Amor de Deus, 
para que a nossa vida se transforme em 
Amor eucarístico. É esta elevação da terra 
que exerce em nós todo o seu poder de 
atracção.

Músicos
Durante a sua vida mortal, Cristo dirigiu 
preces e súplicas, com grandes clamores 
e lágrimas. Ninguém mais que o músico, 
durante o exercício do seu ministério, pode, 
usando toda a palete sonora ao seu dispor, 
transmitir para a assembleia os diferentes 
estados da alma do cristão, todos eles 
partilhados por Cristo exceto a contrição. 
Assim, o músico deve aprender pela 
humilde obediência a ser voz de Cristo e da 
Igreja.

Celebrar em comunidade

Apresentação dos dons
Introduzir o momento da apresentação dos 
dons com a seguinte admonição:
A semente que é a lançada à terra tem 

de morrer para dar fruto. Ao colocarmos 
esta semente de trigo diante de Ti, Senhor, 
queremos comprometer-nos a ser esta 
semente que morre para tudo aquilo que é 
fútil, mas que se entrega e se dá aos outros, 
para que o fruto germinado pelo cuidado 
e pelo amor continue a ser construído no 
coração de todos, como Tu o fizeste. 
Depois de lida a admonição, abre-se o 
coração da APP da Caridade, evidenciando 
uma pequena semente.

Homilia
1. Caminhamos para o final da Quaresma, 
e o Evangelho deste Domingo situa-nos 
diante de uma experiência radical de morte 
por amor, como o grão de trigo. Esta é 
uma experiência universal: só o trigo que 
“entrega” a sua vida é fecundo, multiplica-
se em sementes na espiga, transforma-se 
em alimento (pão partilhado) e alimenta 
vidas.
2. Porém, a afirmação “se o grão de 
trigo, lançado à terra, não morre, fica 
só, mas se morrer, dará muito fruto” 
pode ser perigosa. Com feito, pode dar 
origem a uma religiosidade errónea, 
fundada no sofrimento. Qual é o verbo 

principal da frase, onde recai o acento? 
Nós respondemos instintivamente: em 
morrer, porque é esse o verbo que mais nos 
impressiona. Todavia, a tónica recai sobre a 
vida: porque a glória de Deus não é morrer, 
mas dar muito fruto. Quando um grão de 
trigo é semeado não começa a morte, mas 
um trabalho infatigável.
3. “Quando Eu for elevado da terra, atrairei 
todos a mim”. De facto, converter-se a 
alguém é ser atraído por ele. É frequente 
pensar que a conversão consiste em 
afastar-se de… A conversão tem a ver, 
primeiro e principalmente, com mover-me 
em direção a… porque é ser seduzido por… 
Sim, só porque alguém nos atrai é que nós 
nos convertemos. E, de facto, o que nos 
salva não é uma doutrina, nem discursos, 
nem um catecismo, nem alguns preceitos; 
o que nos salva é uma Pessoa que nos 
mostra que Deus está connosco. Um dos 
problemas do crente do século XXI é que, 
às vezes, tem uma doutrina, mas não é 
seduzido pela Pessoa (cf. Pablo Guerrero).

Sugestão de cânticos
— Entrada: Perdoa ao Teu povo – Az. Oliveira
— Preparação Penitencial: Tende compaixão de nós, Senhor  
– Az. Oliveira
— Apresentação dos dons: Tudo posso – C. Silva
— Comunhão: Se o grão de trigo lançado à terra não morrer  
– Az. Oliveira
— Final: O Senhor me apontará o caminho – F. Silva

Eucologia
Orações presidenciais: Orações próprias 
do V Domingo da Quaresma
Prefácio e Oração Eucarística: Oração 
Eucarística I das Missas da Reconciliação 
com prefácio próprio

Sair em missão de amar
Todos os dias somos desafiados a tomar decisões e 
a fazer escolhas. Todos os dias morremos para umas 
escolhas e vivemos para outras. Durante esta semana, 
optaremos por “morrer” para escolhas egoístas, 
sobretudo aquelas que arrebatam toda a nossa atenção 
e nessas horas levantaremos o nosso olhar para quem 
está mais próximo.

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

O novo livro de D. António Couto 
reúne seis ensaios “significativos para 
ajudar a viver com esperança, e com 
esperança superar a crise pandémica 
que atravessamos e que nos aperta 
o peito e a garganta, cortando-nos a 
alegria e a respiração. Crise pandémica 
e crise de alma”.

Do lado de cá 
da meia noite. 

Atravessar a crise 
D. António Couto

9€

Compre online em 
www.livrariadm.pt

10% 
Desconto

Equipa Arciprestal de Catequese 
promove encontro de Recolecção Quaresmal

Esta sexta-feira, dia 12 de Março,  a 
Equipa Arciprestal de Catequese de 
Vila Nova de Famalicão promove 
um encontro de Recolecção Quares-
mal destinado a todos os catequis-
tas das diferentes comunidades do 
Arciprestado. Dadas as limitações 
impostas pelo contexto pandémico 
que vivemos, esta iniciativa decor-
re em formato online, com transmis-
são a partir das 21h30 no Facebook e 
no YouTube da Equipa Arciprestal de 
Catequese de Famalicão.
Sendo a Quaresma “um convite a 
uma atitude penitente e humilde de 
quem reconhece a sua condição frá-
gil de pecador e sente um apelo à 
conversão, isto é, uma nova opor-
tunidade de recomeçar e fazer um 
upgrade à App da Caridade, tal co-
mo nos desafia a nossa Arquidiocese 
de Braga, regressando, deste modo, 
à proximidade de Cristo Jesus, num 
caminho trilhado da Cruz à Luz”, es-
te encontro de recolecção pretende 
interpelar nesse sentido, sendo com-
posto de momentos de reflexão, de 
adoração ao Santíssimo Sacramento 
e oração.
Deste modo, a Equipa Arciprestal de 
Catequese desafia todos os cate-
quistas do Arciprestado para que se 
associem a esta iniciativa, podendo, 
assim, usufruir de “uma oportuni-
dade privilegiada para que cada um, 
durante este tempo da Quaresma, 
possa, na sua vida e na sua missão, e 
sobretudo na exigência dos tempos 
atuais, viver intensamente a Cari-
dade e ser luz no meio da escuridão, 
rumo à grande festa da Páscoa, pa-
ra que todos, sem excepção, experi-
mentem a alegria do encontro com 
Jesus ressuscitado”.


