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Breves

Mensagem Pascal critica 
“muros” de quem é 
indiferente ao sofrimento 
O Papa denunciou no Domingo, na sua mensa-
gem de Páscoa, a indiferença de quem ignora 
os conflitos e injustiças que afectam milhões de 
pessoas em todo o mundo.
“Perante tantos sofrimentos do nosso tempo, que 
o Senhor da vida não nos encontre frios e indife-
rentes. Faça de nós construtores de pontes, não 
de muros”, disse, desde a varanda central da Ba-
sílica de São Pedro.
A intervenção aludiu às necessidades de muitos 
seres humanos, “dos indefesos, dos pobres, dos 
desempregados, dos marginalizados, de quem 
bate à porta à procura de pão, de um refúgio e do 
reconhecimento da sua dignidade”.
A mensagem de Páscoa passou em revista al-
guns dos actuais conflitos que afectam popula-
ções de vários continentes.

Papa pede fim de cultura de 
vingança
O Papa Francisco defendeu hoje no Vaticano o 
fim de uma cultura de “vingança”, recordando aos 
cristãos a obrigação do “perdão” que Jesus Cristo 
ensinou, na oração do Pai Nosso.
“É preciso amar além do que é devido, para reco-
meçar uma história de graça, pois o mal conhe-
ce as suas vinganças e, se não for interrompido, 
corre o risco de expandir-se, sufocando o mundo 
inteiro”, declarou, na audiência pública semanal, 
que decorreu na Praça de São Pedro.
“Isto é forte. Ouvi algumas vezes pessoas a dizer 
que jamais perdoariam a outra pessoa, não per-
doariam o que lhe fizeram. Mas se tu não per-
doas, Deus não perdoará, fechas a porta”, referiu 
Francisco.
O Papa sublinhou que o ensinamento de Jesus 
insere nas relações humanas “a força do perdão”, 
precisando que “na vida, nem tudo se resolve 
com a justiça”.

opinião

Olhares (41) - Que querem os que nada dizem?

João Aguiar Campos
Padre

Não é por causa dos 45 
anos do 25 de Abril 
que hoje escrevo so-
bre as maiorias silen-

ciosas. Deixo, de facto, para 
os historiadores o que se pas-
sou em torno da malograda 
manifestação de 28 
de Setembro de 1974. 
Estudem eles a gé-
nese do fenómeno e 
as reais intenções de 
uma iniciativa que 
uns consideravam 
dar voz à “maioria 
silenciosa” e outros  
apelidaram de “mi-
noria tenebrosa”.

As maiorias silen-
ciosas de que hoje 
falo são outras — e 
são as que efectiva-
mente me cansam e 
preocupam. Aborre-
cem-me tanto como 
os colegas da esco-
la que nunca subiam 
à cerejeira nas horas 
de recreio: ficavam a 
olhar, para assobia-
rem para o lado, ca-
so a professora apa-
recesse. No entanto, 
eram lestos a apa-
nharem, com rapi-
dez clandestina, o 
que caísse de algum 
galho sacudido pela coragem 
ou infantilidade alheias…

Acrescento que tanto co-
mo a maioria silenciosa ape-
nas me cansam os murmú-
rios nebulosos que desmen-
tem quando afirmam e con-
firmam quando desmentem. 
Somo-lhes os profissionais 
do aplauso, que chego, aliás, 
a considerar mais maléficos 
que os profissionais da crí-
tica… É que, destes, a gente 
protege-se e defende-se, ao 
passo que, diante dos aplau-
sos, facilmente nos descui-
damos e damos por adqui-

rido o grau de santidade que 
nos imputam!…

Felizmente (ainda) há 
crianças. Pode, por isso, sal-
tar das bermas o seu  grito 
descomplexadamente ver-
dadeiro, mercê da capacida-
de de dizerem o que vêem; 
mesmo que seja a nudez 
real!...

Sei que há — louvado se-
ja  Deus !…— adultos assim. 
Mas são cada vez mais raros 
os sadiamente desinteressa-
dos do seu futuro pessoal; 
os que vivem o serviço hu-
milde à verdade que conhe-
cem e procuram aprofun-
dar. Abundam, isso sim, os 
que não sentindo “vocação 
de heróis”, se acobardam — 
ora porque “não é oportuno”, 

ora por “pena”, ora por… Ora 
bolas!

O silêncio é o seu guar-
da-chuva de doze varas, útil 
para o sol ou os aguaceiros.  
É debaixo dele que esperam 
e espreitam conveniências e 
dali saem apenas para cele-
brarem aquilo por que nun-
ca lutaram: as maiorias si-
lenciosas parasitam o esfor-
ço alheio; são  cucos, heras 
ou sanguessugas…E é assim 
na política (a degradação da 
alma de uma nação nasce 
na sua preguiça), na religião 
(a Boa Nova estiola por fal-

ta de compromisso) ou no 
grupo de amigos (onde são 
funâmbulos do coração), 
etc., etc.

Maioria silenciosa!… 
Que pensa e quer essa 

multidão de encostados e 
mirones da vida?... 

Supondo que não podem 
querer algo e o seu contrá-
rio, num tanto faz ridículo e 
alienante, pergunto,  pois:

Porque preferem tanto e 
tantos a praia ou o sofá em 
dia eleitoral?

Porque tiram, com a de-
voção de quem se “desco-
bre”, a cabeça na Igreja e 
seus órgãos de governo e 
pastoral?

Porque já não procuram 
se duvidam?

Porque não apro-
fundam o que sabem?

Porque se resig-
nam às algemas, mes-
mo que doiradas?

Porque amam mais 
César que a verdade?

Quando fala de 
participação e demo-
cracia, o Compêndio 
da Doutrina Social da 
Igreja escreve (n. 191): 
“Merecem uma preo-
cupada consideração 
(…) todas as atitudes 
que levam o cidadão a 
formas participativas 
insuficientes ou in-
correctas e à genera-
lizada desafeição por 
tudo o que concerne 
a esfera da vida social 
e política: atente-se, 
por exemplo, às ten-
tativas dos cidadãos 
de «negociar» com as 
instituições as condi-
ções mais vantajosas 
para si, como se es-
tas últimas estivessem 

ao serviço das necessidades 
egoístas, e à praxe de se li-
mitar à expressão da opção 
eleitoral, chegando também, 
em muitos casos, a abster-se 
dela”.

Faça-se um exercício: 
nesta citação, leia-se  “bapti-
zado” onde se lê “cidadão”; e 
“vida eclesial” onde está es-
crito “vida social e política”; 
mude-se ainda a “expres-
são da opção eleitoral” para 
“uma ou outra devoção”. 

Feito isto, beba-se o pará-
grafo remexendo bem. 

Talvez resulte…
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opinião

Igreja comunhão

Moçambique

Arcebispo da Beira adverte 
que recuperação do país “vai 
levar anos”
Um mês depois da tragédia que abalou Moçam-
bique, com a passagem do ciclone Idai, os sinais 
exteriores da catástrofe natural estão mais es-
batidos, mas a crise humana continua presente.
O arcebispo da Beira frisou, em declarações à 
Agência Ecclesia, que está pela frente “um tra-
balho de anos” no que diz respeito ao apoio 
às populações atingidas e à reconstrução de 
infra-estruturas.
“O ciclone durou poucas horas, mas a recupera-
ção vai durar muito tempo”, apontou D. Claudio 
Dalla Zuana, para quem seria bom que não se 
apagassem “os holofotes” sobre esta tragédia, 
ou seja, que aquilo que surgiu em termos “de so-
lidariedade internacional” continue a acontecer 
no futuro.
De acordo com o arcebispo da Beira, a grande 
emergência continua a ser a alimentação, até 
porque a catástrofe natural devastou mais de 
750 mil hectares de colheitas. A Cáritas da Bei-
ra distribui sementes “em áreas muito restritas”, 
onde há a possibilidade de efetuar uma segun-
da colheita.

Papa francisco

22 DE ABRIL 2019 · Unamo-nos tam-
bém hoje em oração com a comuni-
dade cristã do Sri Lanka atingida por 
uma violência cega no dia de Páscoa. 
Confiemos ao Senhor ressuscitado as 
vítimas, os feridos e o sofrimento de 
todos.

D. Jorge Ortiga

24 DE ABRIL 2019 ·  O Senhor caminha 
connosco e encoraja-nos, convida-nos a 
ler a nossa vida à luz da Palavra de Deus.

José lima
Padre

Centenas de alunos, 
desde 1970. Ainda 
hoje lecciona maté-
rias da teologia na 

Faculdade de Teologia da 
UCP, em Braga. Abriu cen-
tenas de alunos à vocação de 
ler, interrogar-se, pensar e 
agir em conformidade. Foi e 
é um exímio pedagogo, so-

bretudo por ensinar a cami-
nhar. O caminho vai-se fa-
zendo, caminhando (Miguel 
Unamuno).

I - O Concílio para hoje 
Desafiou em todos a es-

crita e fez mossas (vestígios) 
em muitos arrebatados pe-
la plêiade de autores que 
nos trazia na pasta e parti-
lhava, para que consultás-
semos. Pensava e ensinava a 
pensar. Isto é educar. Ensina-
va e desafiava à escrita. Mui-
tas gerações de sacerdotes e 
leigos devem-lhe um espíri-

to aberto e a paixão pela lei-
tura e escrita. Sobretudo a 
Igreja, pois leccionou muito 
tempo Eclesiologia, começou 
a ser “nossa”, onde procura-
mos trabalhar empenhados e 
com nobreza.

Abriu uma nova pági-
na da Teologia, iniciando 
os cursos também a leigos, 
com a ousadia e a responsa-
bilidade de tornar o Concí-
lio Vaticano II nosso, de to-
dos, para que o nosso tem-
po se abrisse ao laicado e a 
Igreja fosse de todos e para 
todos. Não só de uma elite, 
mas de todos, porque sacer-
dotes desde o Baptismo. O 
Sacerdócio comum foi va-
lorizado na escuta das tra-
ves mestras da fundação da 
Igreja, na Ressurreição/Pen-
tecostes. Esta página era di-
fícil de abrir, nos ambien-

tes tradicionalistas do Con-
cílio. O Doutor Costa Santos 
abriu-a por todo o lado, des-
de Lisboa a Braga, ensinan-
do e escrevendo, para tornar 
a Igreja Viva, como convém.

Foi durante muito tempo 
a voz de seu arcebispo, como 
vigário episcopal, e desafiou 
muitos a militar com empe-
nho e nobreza nas causas que 
abraçavam. A Igreja renova-
-se nas pessoas que lhe dão 
corpo. Não se trata de socie-
dade mágica, mas mistéri-
ca, em Deus que prossegue 
como mistério para todos. 

Nunca deixou de dar voz a 
Lumen Gentium, constituição 
conciliar sobre o Mistério da 
Igreja.

II - Obra de comunhão
A editora Paulus associa-

-se a uma quinzena de ex-
-alunos do doutor Manuel 
Moreira da Costa Santos, 
que desejam homenageá-lo 
com um livro que dá por tí-
tulo uma das suas expres-
sões habituais, Igreja/Comu-
nhão (Paulus editora, 2019). 
Falar da Igreja é falar de Co-
munhão, trinitária como ori-
gem e humana como projeto 
sempre inacabado.

No dia 11 de Maio, vamos 
encontrar-nos muitos dos 
seus ex-alunos, familiares e 
amigos para em comunhão 
prestar homenagem a al-
guém que guardamos no co-

ração e que nos ajudou a ser 
gente, neste mundo, onde a 
guerra continua e nós somos 
sempre soldados prontos pa-
ra a peleja (como dizia amiú-
de o doutor Costa Santos nas 
aulas de Exercitação, hoje se-
minário teológico). A home-
nagem será no Campus Ca-
mões, em Braga, na Faculda-
de de Teologia da Universi-
dade Católica, às onze horas.

Entrada livre. Aparece. 
O leitor destas linhas tam-
bém é convidado. Participar/
agradecer é também fazer 
comunhão.
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[Igreja Viva] Como foi o dia 
25 de Abril de 1974 para a 
Igreja?
[Mons. Silva Araújo] No 
princípio, o dia 25 de Abril 
foi um dia normal. Ninguém 
contava com aquilo. Quer di-
zer, na Igreja em princípio 
não se contava com aquilo, foi 
um dia normal, como outro 
qualquer, depois é que a Igre-
ja começou a reflectir sobre 
as exigências que aquilo tra-
zia. Uma das exigências, por 
exemplo, para mim, foi dei-
xar de dar aulas. Eu dava aulas 
na Escola André Soares e o se-
nhor arcebispo da altura dis-
se-me para me dedicar ao jor-
nal e deixar as aulas, porque o 
jornal iria passar a exigir mais 
de mim. A consequência foi 
essa.

[Igreja Viva] Lembra-
-se de quando se apercebeu 
que estava a acontecer uma 
revolução?
[Mons. Silva Araújo] Ora 
bem, eu na altura dava aulas. 
Antes do 25 de Abril houve a 
Revolta das Caldas. Nessa noi-
te eu estava com um grupo de 
rapazes no Centro Apostóli-
co do Sameiro e quem ficou 
a substituir no jornal foi o D. 
Antonino, hoje bispo de Por-
talegre. Ele telefonou-me pa-
ra lá a dar a notícia da Revolta 
das Caldas. No dia 25 de Abril 

o jornal funcionava na Aveni-
da Central e eu fechei o jornal 
e vim-me embora pelas 3h da 
manhã, que era a hora nor-
mal, e vim para a Rua de San-
ta Margarida, para o Seminá-
rio Conciliar, onde dormia. E 
não me apercebi de nada, fui 
dar aulas como o costume. Na 
escola perguntaram se eu sa-
bia de alguma coisa. Lá da es-
cola telefonei para a Agência 
Noticiosa de Informação e aí 
disseram-me que tinha havi-
do a tal revolução. Nessa altu-
ra as aulas pararam e fui pa-
ra o jornal, mas foi assim que 
soube da revolução.

[Igreja Viva] Como é que foi 
o resto do dia?
[Mons. Silva Araújo] O res-
to do dia foi a trabalhar. De-
pois criou-se um ambiente 
de grande indisciplina, indis-
ciplina generalizada, toda a 
gente queria mandar no jor-
nal. Toda a gente mandava 
comunicados para o jornal e 
não havia quem se responsa-
bilizasse, às vezes, por esses 
comunicados. E depois que-
riam exigir a publicação de 
coisas. Muitas vezes o remé-
dio foi dar publicidade a coi-
sas que hoje em dia não pas-
sariam pela cabeça, mas era 
a solução. Que houve alturas 
em que tive um certo receio, 
houve.

[Igreja Viva] Notou-se hosti-
lidade das pessoas com a Igre-
ja e o clero nos dias seguintes?
[Mons. Silva Araújo] Eu, pes-
soalmente, não notei. Ago-
ra que houve, sim. Por exem-
plo, com um colega de Fafe, 
andaram com ele de noite às 
voltas, fizeram-lhe judiarias, 
urinaram-lhe na boca, en-
tre outras coisas. E houve sí-
tios em que realmente per-
seguiram as pessoas. Houve 
hostilidade, mas eu pessoal-
mente nunca senti. Numa al-
tura quiseram suspender o 
jornal, mandaram esse tele-
grama num Sábado de ma-
nhã, a dizer que o jornal esta-
va suspenso por seis dias. Is-
to no tempo do primeiro-mi-
nistro Vasco Gonçalves. Claro 
que fui ter com o arcebispo, o 
D. Francisco, e ele disse-me 
assim: “Olha, faltava-te esse 
crisma. Vai ter com o admi-
nistrador, arranjem um advo-
gado e contestem”. De tal ma-
neira que o nosso advogado 
na altura foi o Dr. Gama Lobo 
Xavier, de Guimarães. Passa-
mos o fim-de-semana no es-
critório dele, a conversar com 
ele. Na Segunda de manhã ele 
apresentou no tribunal uns 
recursos com efeitos suspen-
sivos. Não chegamos a cum-
prir o castigo e depois fomos 
absolvidos.

[Igreja Viva] Como é que a 
Igreja viveu o PREC e, mais 
especificamente, o Verão 
Quente de 1975?
[Mons. Silva Araújo] O 25 
de Abril foi, digamos assim, 
o começo da nova fase da vi-
da do país, mas há, a seguir ao 
25 de Abril, o 28 de Setembro, 
quando o general Spínola fez 

o apelo à “maioria silencio-
sa” para que se pronunciasse 
perante o avanço da esquer-
da não-democrática. Depois, 
em 1975, temos o 11 de Mar-
ço, um golpe falhado depois 
da nacionalização da banca e 
dos seguros e, por arrasto, im-
portantes órgãos de comuni-
cação social, assim como vá-
rios saneamentos políticos. 
Depois veio o Verão Quente 
de 1975. Nesse Verão Quen-
te foi aqui muito importante 
o 10 de Agosto, quando hou-
ve uma grande manifestação 
frente à Sé, onde D. Francis-
co fez um discurso memorá-
vel, e antes dessa manifesta-
ção aqui em Braga tinha havi-
do outra em Aveiro, tudo por 
causa da ocupação da Rádio 
Renascença. E depois houve o 
25 de Novembro de 1975, e foi 
aí que as coisas começaram a 
normalizar-se porque, até ali, 
a esquerda não democrática – 
e sublinho isto – tinha toma-
do conta do país. Não há dú-
vida nenhuma.

[Igreja Viva] Como é que o 
Diário do Minho reagiu a esta 
nova realidade?
[Mons. Silva Araújo] Perante 

a nova situação, uma das coi-
sas que fizemos foi informar 
as pessoas menos esclarecidas 
daquilo que se passava. E en-
tão procurámos esclarecer as 
pessoas relativamente à nova 
situação. Procuramos moti-
var as pessoas para a partici-
pação na vida da comunidade, 
inclusive para a participação 
na vida política. Fizemos isto 
através de artigos de opinião, 
através da publicação, em pe-
quenas doses, de textos da 
doutrina social da Igreja, atra-
vés de textos para conhecer a 
história e, sobretudo, o pro-
grama dos diversos partidos 
políticos. Procuramos compa-
rar o programa dos partidos 
políticos com a doutrina so-
cial da Igreja e com a Declara-
ção Universal dos Direitos do 
Homem. Aquilo que fizemos, 
as posições que tomamos, es-
tão fundamentalmente em 
dois livros que eu escrevi. Um 
deles, «Um Capítulo da His-
tória do Diário do Minho», e 
outro, «Memórias de um jor-
nalista». Nós defendemos a 
instalação de uma democra-
cia do tipo ocidental, porque 
queriam impôr-nos uma das 
chamadas democracias popu-

Director do diário do Minho de 1970 até 1997, 
o monsenhor silva araújo estava numa das 
linhas da frente da igreja quando a revolução 
dos cravos pôs fim ao estado novo. Ao Igreja 
Viva contou como foram os tempos depois do 25 
de abril de 1974 e como é que a igreja os viveu.

ENTREVISTA

“PROCURAMOS 
MOTIVAR AS PESSOAS 
PARA A PARTICIPAÇÃO 
NA COMUNIDADE”
JOÃO PEDRO QUESADO (TEXTO E FOTOS)
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lares, que não têm nada a ver 
com a verdadeira democracia. 
Defendemos a liberdade sin-
dical, que foi uma das gran-
des guerras que houve naque-
la altura porque queriam im-
pôr a unidade sindical. Tam-
bém defendemos o exercício 
de uma verdadeira liberdade 
com respeito pelos justos li-
mites. Afirmamos a incompa-
tibilidade entre cristianismo e 
marxismo. Alertamos para a 
importância de haver cristãos 
na política e procuramos sen-
sibilizar as pessoas para a par-
ticipação nos actos eleitorais. 
Isto foi, em resumo, aquilo 
que fizemos naquela altura.

[Igreja Viva] Aquela foi uma 
altura de atitudes extrema-
das. Como é que lidaram com 
isso?
[Mons. Silva Araújo] Denun-
ciamos os excessos cometi-
dos. No 25 de Abril, quem 
quis tomar conta disto foi 
aquilo a que eu chamo a es-
querda não-democrática. E 
então levaram a cabo uma 
quantidade de abusos que eu 
denunciei na altura. Um des-
ses casos foi quando, no ae-
roporto de Lisboa, o arcebis-

Eu recordo-me, 
por exemplo, 
quando foram as 
primeiras eleições, 
para a Assembleia 
Constituinte, dos 
tiros contra o portão 
do Paço, aqui na Rua 
de Santa Margarida 
– ainda lá estão, 
naqueles azulejos, 
as marcas das balas 
daquela noite.

po de Braga, D. Francisco Ma-
ria da Silva, se preparava pa-
ra embarcar com destino ao 
Brasil, onde iria participar no 
Congresso Eucarístico de Ma-
naus. Uma denúncia anónima 
avisou as autoridades de que 
o arcebispo se preparava pa-
ra abandonar o país, suposta-
mente levando com ele uma 
considerável quantia em di-
nheiro. Perante estes dados, o 
arcebispo foi cercado no ae-
roporto por militares arma-
dos e obrigado a despir-se 
para inspecção. Outros abu-
sos foram as prisões sem cul-
pa formada, por exemplo, os 
mandatos de captura e prisão 
assinados em branco, a ocu-
pação das instalações da Rá-
dio Renascença, a destruição 
à bomba do centro emissor 
da Buraca da Rádio Renascen-
ça em 1975, o cerco ao Patriar-
cado, o cerco à Assembleia 
Constituinte, os saneamen-
tos políticos, a partidariza-
ção dos meios de comunica-
ção social, o aparecimento de 
uma nova censura, a pressão 
sobre jornalistas e jornais – 
a cada passo processavam os 
jornalistas com a intenção de 
os assustar para eles não di-
zerem o que entendiam dizer 
– e a destruição de livros, co-
mo a Colecção Educativa, que 
eram livros de formação das 
pessoas. Procurámos reagir à 
nossa maneira. E a reacção foi 
esclarecer as pessoas. E alertar 
e denunciar abusos. Foi fun-
damentalmente isto. No jor-
nal, uma das grandes preo-
cupações que eu tinha era 
evitar que o jornal passasse a 
ser controlado pela extrema-
-direita. Porque esse perigo 
existia. E então fiz por man-
ter aquilo que eu considero 
um equilíbrio razoável e justo 
e suponho que consegui. Mas 
também quiseram responsa-
bilizar a extrema-direita pe-
los abusos que se cometeram. 
É verdade que, realmente, a 
extrema-direita cometeu al-
guns erros, mas não são na-
da comparados com os er-
ros cometidos pela esquerda 
não-democrática. Eu recor-
do-me, por exemplo, quando 
foram as primeiras eleições, 
para a Assembleia Constituin-
te, dos tiros contra o portão 
do Paço, aqui na Rua de San-
ta Margarida – ainda lá estão, 
naqueles azulejos, as marcas 
das balas daquela noite. Hou-
ve exageros de parte a parte, 
aceito, mas muito mais exa-
geros da parte da esquerda 
não-democrática.

[Igreja Viva] Existiu anti-ca-
tolicismo na revolução?

[Mons. Silva Araújo] Existiu, 
claro. Agora, anti-catolicismo 
generalizado, dá-me a im-
pressão que não. Ninguém se 
deixou contagiar por isso.

[Igreja Viva] Acha que as po-
líticas religiosas seguidas na 
Primeira República pesaram 
nos movimentos revolucio-
nários ao ponto de evitar uma 
repetição da hostilidade?
[Mons. Silva Araújo] Sim, te-
nho a impressão que, no 25 
de Abril, os republicanos ti-
nham aprendido a lição da 
Primeira República. Foram 
mais cuidadosos e houve diá-
logo entre Igreja e Estado. Fo-
ram menos agressivos. Por-
que na Primeira República a 
Igreja foi muito atacada.

[Igreja Viva] Existia o estigma 
de que a Igreja teve culpa na 
manutenção da ditadura do 
Estado Novo
[Mons. Silva Araújo] Claro 
que havia pessoas influentes 
da Igreja que estavam ligadas 
ao regime. É um facto a ami-
zade do falecido cardeal Ce-
rejeira com Salazar. Mas essa 
amizade vem de muito longe, 
eles foram companheiros em 
Coimbra. Agora, que a Igreja 
se impusesse ao Estado, não 
me parece. Mas sim, havia o 
tal relacionamento, havia co-
legas meus que estavam liga-
dos à política. Quiseram acu-
sar a Igreja por ser a respon-
sável pelo estado em que se 
chegou ao 25 de Abril, mas 
parece-me que isso é mais 
exagero que outra coisa. Mas 
também é preciso ver que 
uma coisa é o chamado Esta-
do Novo até à Guerra do Ul-
tramar, ou Guerra Colonial, 
outra coisa é depois. O gran-
de problema, na minha pers-
pectiva, foi a Guerra do Ul-
tramar, foi não ter sabido ler 
os sinais dos tempos. O mo-
te do «orgulhosamente sós» 
foi um desastre. Salazar de-
via ter saído antes e ter reco-
nhecido o direito das pessoas 
à independência.

[Igreja Viva] Como é que 
a relação entre o Estado e a 
Igreja se alterou com o 25 de 
Abril?
[Mons. Silva Araújo] Cada 
um procurou estar no seu lu-
gar, não interferir na vida do 
outro. A Igreja segue o seu 
caminho e quando entende 
que deve denunciar, denun-
cia, isso é um facto. A Igre-
ja exerce aquilo a que se cha-
ma a denúncia profética, mas 
não tem nada que estar contra 
ninguém. Agora, denuncia er-
ros, que isso é obrigação dela.
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Actos 5, 27b-32.40b-41
Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias, o sumo sacerdote 
falou aos Apóstolos, dizendo: “Já vos 
proibimos formalmente de ensinar 
em nome de Jesus; e vós encheis 
Jerusalém com a vossa doutrina e 
quereis fazer recair sobre nós o sangue 
desse homem”. Pedro e os Apóstolos 
responderam: “Deve obedecer-se antes 
a Deus que aos homens. O Deus dos 
nossos pais ressuscitou Jesus, a quem 
vós destes a morte, suspendendo-O 
no madeiro. Deus exaltou-O pelo seu 
poder, como Chefe e Salvador, a fim 
de conceder a Israel o arrependimento 
e o perdão dos pecados. E nós somos 
testemunhas destes factos, nós e o 
Espírito Santo que Deus tem concedido 
àqueles que Lhe obedecem”. Então os 
judeus mandaram açoitar os Apóstolos, 
intimando-os a não falarem no nome 
de Jesus, e depois soltaram-nos. Os 
Apóstolos saíram da presença do 
Sinédrio cheios de alegria, por terem 
merecido serem ultrajados por causa do 
nome de Jesus.   

Salmo responsorial
Salmo 29 (30), 2.4-6.11-12a.13b (R. 2a)  
Refrão: Eu vos louvarei, Senhor, 
porque me salvastes. 

LEITURA II Ap 5, 11-14
Leitura do Livro do Apocalipse
Eu, João, na visão que tive, ouvi a voz de 
muitos Anjos, que estavam em volta do 
trono, dos Seres Vivos e dos Anciãos. 
Eram miríades de miríades e milhares 

“É o Senhor”

itinerário ATITUDE
Alargar

Disse-lhes Jesus: “Trazei alguns dos 
peixes que apanhastes agora”. Simão 
Pedro subiu ao barco e puxou a rede 
para terra cheia de cento e cinquenta e 
três grandes peixes; e, apesar de serem 
tantos, não se rompeu a rede. Disse-
lhes Jesus: “Vinde comer”. Nenhum dos 
discípulos se atrevia a perguntar: “Quem 
és Tu?”, porque bem sabiam que era o 
Senhor. Jesus aproximou-Se, tomou o 
pão e deu-lho, fazendo o mesmo com os 
peixes. Esta foi a terceira vez que Jesus 
Se manifestou aos seus discípulos, 
depois de ter ressuscitado dos mortos.   

REFLEXÃO

Disse Jesus: Vinde comer. 
E tomando o pão, deu-o aos seus 
discípulos. Aleluia. 
cf. João 21, 12-13 

A liturgia pascal ajuda a “ver” a 
presença do Ressuscitado no “hoje” da 
nossa vida. O Senhor convida-nos a 
comer, repartindo o pão (eucarístico), 
sacramento da sua actual e viva 
presença.

“É o Senhor”
O encontro com o Ressuscitado, mais 
do que uma realidade visível, é uma 
experiência que, a partir dos “olhos” do 
coração, capacita a confessar a fé na sua 
presença: “É o Senhor”.
A parte final do evangelho segundo 
João proposta para o Terceiro Domingo 
de Páscoa (Ano C) dá a conhecer uma 
“aparição” do Ressuscitado a uns 
discípulos mergulhados no desânimo. 
Jesus Cristo manifesta-se no lago de 
Tiberíades, aquele lago onde se tinham 
vivido momentos determinantes na 
missão do Mestre e dos discípulos. Ali, 
alguns deles foram chamados pela 

de milhares, que diziam em alta voz: 
“Digno é o Cordeiro que foi imolado de 
receber o poder e a riqueza, a sabedoria 
e a força, a honra, a glória e o louvor”. E 
ouvi todas as criaturas que há no céu, 
na terra, debaixo da terra e no mar, e o 
universo inteiro, exclamarem: “Àquele 
que está sentado no trono e ao Cordeiro 
o louvor e a honra, a glória e o poder 
pelos séculos dos séculos”. Os quatro 
Seres Vivos diziam: “Amen!”; e os 
Anciãos prostraram-se em adoração.
    
EVANGELHO Jo 21, 1-14 (forma breve) 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São João
Naquele tempo, Jesus manifestou-Se 
outra vez aos seus discípulos, junto ao 
mar de Tiberíades. Manifestou-Se deste 
modo: Estavam juntos Simão Pedro 
e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, 
que era de Caná da Galileia, os filhos 
de Zebedeu e mais dois discípulos 
de Jesus. Disse-lhes Simão Pedro: 
“Vou pescar”. Eles responderam-lhe: 
“Nós vamos contigo”. Saíram de casa 
e subiram para o barco, mas naquela 
noite não apanharam nada. Ao romper 
da manhã, Jesus apresentou-Se na 
margem, mas os discípulos não sabiam 
que era Ele. Disse-lhes Jesus: “Rapazes, 
tendes alguma coisa de comer?”. Eles 
responderam: “Não”. Disse-lhes Jesus: 
“Lançai a rede para a direita do barco 
e encontrareis”. Eles lançaram a rede 
e já mal a podiam arrastar por causa 
da abundância de peixes. O discípulo 
predilecto de Jesus disse a Pedro: “É o 
Senhor”. Simão Pedro, quando ouviu 
dizer que era o Senhor, vestiu a túnica 
que tinha tirado e lançou-se ao mar. Os 
outros discípulos, que estavam apenas 
a uns duzentos côvados da margem, 
vieram no barco, puxando a rede com os 
peixes. Quando saltaram em terra, viram 
brasas acesas com peixe em cima, e pão. 

primeira vez. Antes, havia sido num dia 
de tempestade que aprenderam a confiar 
naquele que dormia na barca. Agora, é 
“ao romper da manhã”, e não no meio da 
noite da tormenta, que Jesus Cristo volta 
a chamar os discípulos. Não é a noite da 
morte, mas a manhã da ressurreição. Já 
passou a noite, agora é tempo de viver a 
manhã do novo dia: o Mestre convida-os 
a deixar a obscuridade da cruz e a noite da 
desilusão, para viver a esperança na vida 
ressuscitada e a confiança da vitória.
A leitura orante desta cena, mais do 
que uma “aparição” do Ressuscitado, 
evidencia a “ressurreição dos discípulos: 
uma narração em que a passagem da 
noite para a manhã, portanto, das trevas 
para a luz, é acompanhada da passagem 
da ignorância ao conhecimento 
de Jesus, da esterilidade à pesca 
abundante, de não ter nada para comer 
a participar na refeição farta de Jesus. 
A presença do Ressuscitado produz 
estas mudanças e recria a comunidade” 
(Luciano Manicardi). Hoje, é no meio dos 
nossos desânimos e fracassos que Jesus 
Cristo nos chama a uma nova atitude 
para também o reconhecermos presente 
junto de nós: “É o Senhor”.

Alargar
A presença e o reconhecimento do 
Ressuscitado transforma o fracasso em 
abundância, a fome em saciedade. No 
contexto arquidiocesano, esta semana 
convida a alargar os horizontes da 
missão a partir da fome e sede de justiça 
como caminho de felicidade (cf. GE 77-
79): “«Fome e sede» são experiências 
muito intensas, porque correspondem a 
necessidades primárias e têm a ver com 
o instinto de sobrevivência. Há pessoas 
que, com esta mesma intensidade, 
aspiram pela justiça e buscam-na com 
um desejo assim forte. Jesus diz que 
elas serão saciadas, porque a justiça, 

III DOMINGO Páscoa 

CONCRETIZAÇÃO: O ambiente florido permanece na Igreja, assim 
como o cartaz do Ano Pastoral com as atitudes de cada Tempo Litúrgico. 
Particular destaque, no presbitério, continua a ter a árvore desta caminhada 
litúrgica, onde se colocará o dístico JUSTIÇA, que se fundamenta na bem-
aventurança “felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão 
saciados”.
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“É o Senhor”

mais cedo ou mais tarde, chega e 
nós podemos colaborar para o tornar 
possível, embora nem sempre vejamos 
os resultados deste compromisso.
[…] Esta justiça começa por se tornar 
realidade na vida de cada um, sendo 
justo nas próprias decisões, e depois 
manifesta-se na busca da justiça para os 
pobres e vulneráveis. […] Buscar a justiça 
com fome e sede: isto é santidade”.

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

Elementos celebrativos  
a destacar
Ser comunidade acolhedora
Epiclese de consagração
Depois de o presidente da celebração 
proclamar o vere sanctus, na Oração 
Eucarística, será conveniente ler a 
seguinte admonição:
Felizes os que têm fome e sede de justiça, 
porque serão saciados.
O reconhecimento da presença do 
Ressuscitado alimenta a nossa vida, 

porque o Espírito Santo faz acontecer 
maravilhas em nós, faz com que o pão 
se transforme em alimento de vida 
abundante, renova o amor simples e 
humano em entrega radical por Aquele 
que acreditamos como Senhor.
Assim, é a acção do Espírito Santo que 
sacia a nossa vida. Por isso é que o 
invocamos para transformar o pão e o 
vinho em Corpo e Sangue de Cristo, como 
continuidade da celebração do mistério do 
Senhor Ressuscitado. Prestemos atenção 
à simplicidade do gesto e das palavras que 
fazem o Espírito derramar-se nestes dons, 
que estão sobre o altar e que justificarão a 
nossa fome e a nossa sede.
No final da admonição, os membros do 
conselho económico colocarão o dístico 
JUSTIÇA na árvore da caminhada. 

Instituição da Eucaristia e Fracção 
do Pão
Sugere-se que, para valorizar a 
transubstanciação do pão e do vinho em 
Corpo e Sangue de Cristo, entregue pela 
salvação de todos, se cante a narrativa 
da instituição da Eucaristia, bem como o 
Agnus Dei, aquando da fracção do pão.

Ser comunidade missionária
1. Homilia
. Jesus, vivo e ressuscitado, acompanhará 
sempre a sua Igreja em missão, 
vivificando-a com a sua presença e 
orientando-a com a sua Palavra.
. A proposta de Jesus não pode deixar 
ninguém indiferente, deve questionar, 
transformar os corações adormecidos 
em corações cheios do Espírito Santo, 
capazes de iluminar a história humana com 
a luz de Deus. Jesus deve ser o centro da 
comunidade, à volta do qual, esta se reúne 
em cada Domingo. 
. Cristo, hoje, como a Pedro, continua 
a perguntar-nos: “tu amas-Me?” Estás 
disposto a deixar (pai, mãe, irmãos, terra, 
casa, amigos) para Me seguir? Tenho a 
coragem de responder com sinceridade, 
como Pedro? “Senhor, Tu sabes tudo, bem 
sabes que Te amo!” Só a presença de Jesus 
torna a missão fecunda.

2. Envio missionário
V. Ide, porque o Pai faz justiça aos que d’Ele 
têm fome e sede.
R. Ámen.
V. Ide, porque Jesus Cristo se dá a 

conhecer pelas provas do seu amor.
R. Ámen.
V. Ide, porque é o Espírito Santo que vos 
dá força nas adversidades.
R. Ámen.

Oração Universal
Caríssimos fiéis: voltemos para Jesus 
o nosso olhar e peçamos-Lhe que dê 
coragem aos que trabalham pela Igreja 
e aos que sofrem humilhações pelo seu 
nome, dizendo (ou: cantando), com alegria:
R. Cristo ressuscitado, ouvi-nos.

1. Pelo Papa Francisco a quem Jesus pede 
que O ame, pelas ovelhas e cordeiros que 
ele apascenta e pelos bispos que com ele 
seguem a Cristo, oremos.
2. Pelos que semeiam a Palavra e 
lançam as redes, pelos que obedecem a 
Deus antes que aos homens e pelos que 
sofrem por fidelidade à sua fé, oremos.
3. Pelos homens públicos, construtores 
da paz, pelos que têm poder e procuram 
servir bem e pelos povos que anseiam 
por mais pão, oremos. 
(…)

Eucologia
Orações presidenciais: Orações próprias 
da Missa do III Domingo de Páscoa (Missal 
Romano, 342)
Prefácio: Prefácio Pascal III (Missal Romano, 
471)
Oração Eucarística: Oração Eucarística V/B 
(Missal Romano, 1164ss)

Viver na esperança
Ao iniciar esta Semana de Oração pelas Vocações, 
sentiremos fome e sede de oração pelos jovens que 
estão à procura, em discernimento, da sua vocação. 
Para que se faça justiça na vida deles, somos 
chamados a rezar pelas vocações, bem como a ler e 
refletir, ao longo de toda a semana, nos números 77-
79 da exortação apostólica Gaudete et Exsultate do 
Papa Francisco.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Aclamai o Senhor, J. Santos
— Apresentação dos Dons: O hino da alegria, 
M. Faria
— Comunhão: O Cordeiro que foi imolado, A. 
Cartageno
— Final: Rainha dos céus, alegrai-vos, F. Silva
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livro da semana

Livraria diário do minho

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

Obra destinada às crianças, conta a 
história de três amigos que vão passar 
uma semana de férias na companhia 
da avó – tempo que servirá para rezar 
e conhecer a mensagem de Fátima, por 
um lado, e para descansar e descobrir 
o lugar dos acontecimentos, por outro. 
Os três amigos, guiados em cada dia 
por uma “pista” bíblica, vão descobrir 
a importância e o significado de vários 
locais de Fátima. 

* Na entrega deste cupão. Campanha válida 
de 25 de Abril a 2 de Maio de 2019.

João 
Manuel 
Ribeiro 
Fátima no 
Coração

10€10% 
Desconto

O programa Ser Igreja entrevista esta 
semana José Rodrigues dos Santos, 

director artístico do Festival de Órgão 
de Braga.

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

Domingo, das 10h00 às 11h00

Agenda

FÓRUM BRAGACONCERTO GEN VERDE21H00

27
abr

ESPAÇO VITALÁMIRÉ11H00

28
abr

Iniciativa (re)partindo tem lugar 
em barcelos a 11 de maio

Visita da Virgem Peregrina 
do Sameiro acontece em Maio

“(Re)partindo” é o nome de 
uma concentração de institu-
tos religiosos de costela mis-
sionária, masculinos e femi-
ninos. Cada congregação terá 
um espaço – mesa, placard, 
meios audiovisuais – para ex-
plorar os seus materiais de 
divulgação.
A iniciativa acontece no dia 11 
de Maio, entre as 10h00 e as 
17h00, no espaço polivalente 
da Escola Básica Gonçalo Nu-
nes, em Barcelos.
“A ideia é que cada um dê a 
conhecer aspectos da sua fun-
dação, história, carisma, espi-
ritualidade, actividades, paí-
ses onde se encontra, etc. As 
«bancas» funcionarão em si-
multâneo, ou seja, o povo du-
rante o dia vai passando pelo 
espaço e sendo introduzido à 
dimensão missionária pró-
pria a cada instituto”, explica a 
equipa da Pastoral Arciprestal 

À semelhança do que aconte-
ceu no ano passado, em que a 
Virgem Peregrina do Samei-
ro visitou as paróquias da Vei-
ga de Penso da Zona Pastoral 
Veiga/Oeste do Arciprestado 
de Braga, este ano a Confraria 
de Nossa Senhora do Sameiro 
lançou o mesmo desafio às co-
munidades paroquiais da zona 
pastoral oeste.
A visita começa no dia 1 de 
Maio, a Cabreiros, e termina no 
dia 31, pelas 21h30, com a Pro-

de Barcelos das Vocações 
e Missões.
A actividade conta com mú-
sica ambiente e dois grupos 
de jovens a dinamizar os mo-
mentos de abertura e encerra-
mento. Os jovens e a cateque-
se são os principais destinatá-
rios do evento.

cissão de Velas a percorrer a ci-
dade de Braga. A imagem sairá 
de cada paróquia às 20h30.
“Com esta visita pretende-se 
alcançar, pelo menos, dois im-
portantes objectivos: por um 
lado, reavivar, cada vez mais, a 
devoção e o amor à Virgem Ima-
culada. Por outro, sensibilizar e 
comprometer mais os cristãos 
das comunidades paroquiais na 
Grande Peregrinação ao Samei-
ro”, adiantou o Pe. Delfim Coe-
lho, reitor do Santuário.

BARCELOSPROCISSÃO DA INVENÇÃO DA SANTA CRUZ17H30

3
mai


