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Breves

Papa quer que a Páscoa seja 
uma festa do perdão
O Papa Francisco disse ontem no Vaticano que 
a próxima Páscoa deve ser uma festa do perdão, 
com Deus e com os próximos, projectando as ce-
lebrações principais do calendário católico.
“Podemos pedir uma destas graças: viver os nos-
sos dias para a glória de Deus, isto é, viver com 
amor; sabermos confiar-nos ao Pai nas prova-
ções, chamá-lo «papá», e descobrir no encon-
tro com o Pai o perdão e a coragem de perdoar”, 
declarou, perante milhares de pessoas reunidas 
na Praça de São Pedro, para a audiência pública 
semanal.
Na véspera do início do Tríduo Pascal, o ciclo ce-
lebrativo que assinala os momentos centrais da 
fé católica, ligados à morte e ressurreição de Je-
sus Cristo, Francisco deixou outro desafio aos 
peregrinos e visitantes: “Peçamos ao Pai para ti-
rar os véus dos nossos olhos e para que, nestes 
dias, olhando para o Crucifixo, possamos com-
preender que Deus é amor”. 

Bispo das Forças Armadas 
visitou militares na República 
Centro-Africana
O bispo das Forças Armadas e de Segurança visi-
tou no passado Sábado os militares portugueses 
em acção na República Centro-Africana (RCA), 
destacando o contributo destes homens e mulhe-
res enquanto “obreiros da paz”.
D. Rui Valério salientou que encontrou um país 
que, “não obstante os longos anos de conflito, 
não está resignado ao catastrofismo do destino, 
mas quer viver, quer voltar a página da sua histó-
ria e construir um novo amanhã”.
A República Centro-Africana vive desde 2013 um 
contexto de guerra civil. “Há aqui uma força inte-
rior que faz as pessoas quererem seguir em fren-
te, e é exactamente em nome deste horizonte que 
nós aqui estamos”, frisou o prelado.
Para D. Rui Valério, a forma positiva como são 
vistos os militares portugueses além-fronteiras 
“é sem dúvida um motivo de muito orgulho”.

opinião

Olhares (40) - O que fez o Amor

João Aguiar Campos
Padre

1Quinta-feira Santa.
Hoje é Quinta-feira 

Santa. Sei que todos o 
sabem… O que muitos 

não sabem é como difícil es-
crever, hoje, para o jornal.

Não se pode/deve escrever 
esquecendo dia tão grande; 
mas pelo menos eu não sei 
como dizer em palavras a sua 
grandeza…

Diante do mistério euca-
rístico, ajoelho, por isso, cheio 
de espanto agradecido por-
que o Amor atou uma toalha 
à cintura e, sem medo dos pés 
sujos, disse: “Fico convosco!”

Agradeço e rezo:

Sei donde veio o trigo:
trouxe-o comigo
do campo distante

para a eira do sol
e a pressa da mó.
Vi-o ser pó…

Vi-o ser massa
no vigor dos braços
e sofrer cansaços
num forno de dor.

Ouvi a Palavra…
Agora sei o que não vejo:
num milagre de amor,
o peso e o sabor
são aparência
de uma outra essência!…

2. Sexta-feira Santa
Olho a Tua cruz, onde as-

sumes  nosso quotidiano, fei-
to de sombras e desejos de 
luz.

Assumes a cruz da mulher 
que suporta, sozinha, a educa-
ção de um filho que o pai não 
reconhece. A cruz do idoso 
que diz preferir morrer, ape-
nas porque os olhos e as pa-
lavras o fazem sentir um pe-
so sem espaço. A cruz do imi-
grante e refugiado que andam 
de Anás para Caifás, num la-
birinto de muros e papéis. A 
cruz dos ombros cansados do 
sacerdote que gostaria de co-
lher frutos imediatos das suas 
renúncias e, afinal, estende os 
olhos sobre um resto de cren-

tes envelhecidos. A cruz de 
todos os feridos da vida que, 
desiludidos, já não acreditam 
no amor… Ai de quantas cru-
zes é feita a Tua cruz!… Mas 
a todas carregas para que to-
dos os crucificados contigo 
ressuscitem!…

3. Sábado Santo
Olho os campos, da minha 

janela.
As flores que a Primavera 

abriu ajudam-me — também 
elas — a fazer memória da-
quele Sábado em que trans-
formaste em bênção a maldi-
ção da morte.

Hoje celebro o grande si-
lêncio adormecido segundo a 
carne, que “despertou os que 
dormiam há séculos”.

4. Ressurreição
A luz intensa não deixa 

olhá-la; no entanto, mostra os 
contornos e ajuda os passos a 
seguir seguros…

A Luz definitiva nasceu 
neste jardim onde os homens 
choraram — pensando que a 
noite teria todo o poder. 

Mas, afinal, a noite nada 
pode; não pode sequer man-
ter fechada a porta de um 
túmulo!… 

Aleluia!…
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opinião

Dar a dor

Incêndio em notre-dame

Relíquias mais importantes 
da catedral foram salvas
A Coroa de Espinhos de Jesus Cristo e a túnica 
de S. Luís, assim como outros objectos sagra-
dos, foram recuperados da Catedral de Notre-
-Dame antes de serem atingidos pelas chamas 
ou pelos destroços do incêndio que deflagrou ao 
final da tarde desta Segunda.
O incêndio foi declarado extinto pela Terça de 
manhã, e causou a perda do telhado de chumbo 
e de elementos arquitectónicos como a "floresta" 
de vigas de carvalho que suportava o telhado e o 
pináculo da catedral. Parte das abóbadas ficou, 
também, destruída.
O galo que encimava o pináculo foi ontem en-
contrado mas não foi possível, até à hora de fe-
cho desta edição, confirmar o estado das três re-
líquias contidas no galo – uma parte da Coroa 
de Espinhos, uma relíquia de São Dinis e uma 
relíquia da Santa Genoveva.
O altar, a cruz do presbitério e a escultura da 
Pietá resistiram ao incêndio e destroços, assim 
como, de acordo com o arcebispo de Paris, as 
três rosáceas da catedral. As estátuas do piná-
culo tinham sido removidas, para trabalhos de 
restauro, quatro dias antes do incêndio.

Papa francisco

15 DE ABRIL 2019 · Por amor, Cristo 
entregou-Se até ao fim para te salvar. 
Os seus braços abertos na cruz são o 
sinal mais precioso dum amigo capaz 
de levar até ao extremo o seu amor. 
#SemanaSanta

D. Jorge Ortiga

17 DE ABRIL 2019 ·  “Tu o disseste”. Dian-
te de um mundo que culpa sempre os 
outros, que descarta as próprias respon-
sabilidades, o Senhor trata-nos como 
adultos e obriga-nos a assumir as nos-
sas escolhas.
#Twittomilia #EvangelhoDiário #Qua-
resma #Responsabilidade

Jorge Vilaça
padre

1 Siddharta (Buda, ilu-
minado), vivia fe-
chado no seu palá-
cio. Por quatro vezes 

saiu quando adolescente. Na 
primeira viu um homem ve-
lho. Na segunda, um doen-
te. Na terceira, um funeral. 
No quarto um monge dedi-
cado à renúncia do mundo. 
Aos 29 anos, deixou o palá-
cio, o título real, a esposa e o 
filho. Foi para a floresta pra-
ticar os exercícios corporais 
mais duros. Sentou-se por 
sete semanas em cima de 
uma árvore para descobrir a 
raiz do mal. Pela meditação 
descobriu que tudo era so-
frimento. Através de uma vi-
da ascética, atingiu a ilumi-
nação, isto é, a libertação do 
sofrimento. A pessoa, por is-
so, deveria esvaziar-se inte-
riormente (nirvana) até dei-
xar de ter sensações, todas 
elas causa de sofrimentos. O 
mal superar-se-ia, nessa li-
nha, pela meditação. Assim 
alguém (não cristão) ensaiou 
no antigamente uma frincha 
de esperança com actuais re-
vivalismos a pulular na nos-
sa praça. 

2. Há que repetir, primei-
ramente, para afastar equí-
vocos. Em Jesus há essen-
cialmente três modos de 
olhar o sofrimento: a) evi-
tar o sofrimento desneces-

sário; b) superar, curar, ven-
cer o sofrimento que é pos-
sível vencer; c) integrar o 
sofrimento inevitável, inte-
grando-o na vida de comu-
nhão e de fidelidade, trans-
formando-o em aconteci-
mento salvador para todos. 
A esse respeito, afirma Enzo 
Bianchi: “Não devemos ofe-
recer a Deus os nossos sofri-
mentos como se Deus gos-
tasse que soframos; mas de-
vemos oferecer aquilo em 
que nos tornámos ao passar 
através do sofrimento, dan-
do sentido ao sofrimento, 
ao amarmos e sermos ama-
dos. Cumprimos o desejo de 
Deus não quando Lhe ofe-
recemos o nosso sofrimen-
to, mas quando a nossa vida, 
mesmo no sofrimento, se 
torna dom de nós no amor.”

3. A Santinha de Balasar, 
descreveu assim, com a lin-
guagem da época, a sua mais 
alta missão: “Os meus sofri-
mentos continuam a ser ca-
da vez mais, mas eu não te-
mo, porque o meu querido 
Jesus sofre comigo; antes pe-
lo contrário, me sinto alegre 
e satisfeita porque, aumen-
tando-me os sofrimentos, 
melhor posso acudir os po-
bres pecadores e desagravar 
a Nosso Senhor (20.12.1934). 
Baptizada no Sábado de Ale-
luia de 1904, beatificada a 
25 de Abril de 2004, a mãe 
dos pobres foi beatificada 
pelo Papa João Paulo II. Es-
te mesmo Papa escreveu: “o 
Homem que sofre é sujei-
to activo e responsável pela 
obra de evangelização e de 
salvação”.

4. Bento XVI acende a 
nossa esperança: “Gostaria 
de acrescentar ainda uma 
pequena observação, não 
sem importância para os 
acontecimentos de todos os 
dias. Fazia parte duma for-

ma de devoção (...) a ideia de 
poder oferecer as pequenas 
canseiras da vida quotidia-
na (...) dando-lhes assim um 
sentido. Nesta devoção, hou-
ve sem dúvida coisas exage-
radas e talvez mesmo estra-
nhas, mas é preciso interro-
gar-se se não havia de algum 
modo contido nela algo de 
essencial que poderia ser-
vir de ajuda. O que significa 
oferecer? Estas pessoas esta-
vam convencidas de pode-
rem inserir no grande com-
-padecer de Cristo as suas 
pequenas canseiras, que en-
travam assim, de algum mo-
do, a fazer parte do tesouro 
de compaixão de que o gé-
nero humano necessita. (...) 
Deveríamos talvez interro-
gar-nos se verdadeiramen-
te isto não poderia voltar a 
ser uma perspectiva sensata 
também para nós”. Pellegri-
no concretiza a provocação: 
“Há muito tempo que não 
se acredita que o sofrimento 
aqui na terra vá ser recom-
pensado no céu. Então hoje 
sofre-se por quê, para quê?”

5. Acabo de ler um livro 
de um homem que testemu-
nha a paixão, morte e ressur-
reição da sua esposa e, con-
sequentemente, da sua fa-
mília. Testemunha o longo 
Sábado entre a Sexta da pai-
xão e morte e o perfume do 
Domingo da ressurreição. 
Ao terminar a leitura, é im-
possível não ser tocado por 
um indefinível sentimen-
to de ternura: apetece cor-
rer ao encontro de algumas 
pessoas para reparar feridas 
e indiferenças, ensaiar pala-
vras não ditas e compensar 
as ausências. O tempo ficou 
imediatamente mais lento, 
mais sóbrio, mais substan-
cial. Aquele homem deu-me 
a sua dor. Cabe-me ser dela 
leitor competente.
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EXPLICADOR

O QUE É O 
TRÍDUO PASCAL?
JOÃO PEDRO QUESADO (TEXTO)

O Tríduo Pascal da Paixão e Ressurreição do Senhor 
– assim é o seu nome completo – é o tempo litúrgico 
mais importante de todos, o culminar do ano litúrgico, 
e começa hoje, Quinta-Feira Santa, com a missa 
vespertina da Ceia do Senhor. Como chegamos ao 
Tríduo Pascal actual? E o que acontece em cada uma 
das celebrações?

Uma breve história do Tríduo

A Igreja primitiva celebrava a festa da Páscoa em duas fases, 
começando com um tempo de jejum e terminando com a celebração 
eucarística no meio de grande alegria. Uma liturgia de estrutura 
simples, indicando e significando a unidade da morte e ressurreição 
de Cristo.

Com o passar do tempo a Igreja deixa de separar as fases do 
Mistério pascal e considera-as de forma particular, sempre dentro 
de um contexto de unidade. Surgem assim celebrações novas que 
apresentam de maneira mais detalhada os acontecimentos históricos, 
em linha com o realismo do século IV: a comemoração da Ceia do 
Senhor, na Quinta-Feira Santa; a celebração da Paixão de Cristo, na 
Sexta-Feira Santa; e a ressurreição no Domingo de Páscoa. O Tríduo 
passou assim a abranger a Quinta-Feira, centrando-se na morte de 
Cristo, enquanto a Páscoa passa a designar apenas o Domingo da 
Ressurreição.

Na Idade Média, no entanto, a liturgia foi sobrecarregada com vários 
ritos secundários e as celebrações passaram para a parte da manhã, 
em detrimento do sentido litúrgico e em contradição com as narrações 
evangélicas. E no século XVII, com a decisão do Papa Urbano III de 
reduzir os dias do Tríduo de dias festivos para feriais ou de semana, os 
cristãos deixam em largos números de assistir aos ritos do tríduo.

Foi apenas nos anos 50 do século passado que a Igreja restaurou 
a ordem nos ritos do tríduo e colocou depois, em consequência da 
constituição Sacrosanctum Concilium, o Tríduo Pascal da Paixão e 
Ressurreição do Senhor no primeiro lugar da tabela de precedência 
dos dias litúrgicos. Os dias do tríduo não têm autonomia, nem 
o tríduo é uma preparação para a festa da Páscoa. O conjunto 
dos dias – cada um deles salientando um aspecto particular do 
Mistério Pascal – é que constitui a Páscoa.

O Tríduo começa, então, na missa vespertina da Ceia do Senhor, 
alcança o seu auge na Vigília Pascal, e encerra com as vésperas do 
Domingo de Páscoa.

A missa vespertina da Ceia do Senhor é a Missa por excelência. 
Porquê? Ela é o “aniversário” da última refeição de Cristo, sendo 
por isso a mais chegada às suas fontes. Sendo vespertina, esta 
missa deve ser celebrada na “hora mais conveniente” para “plena 
participação de toda a comunidade local”. É a partir deste momento 
que a Quinta-Feira Santa ganha a sua importância, começando o 
Tríduo Pascal, que já pertence ao dia seguinte.

A ideia central é a hora de Jesus, como indica o início do Evangelho: 
a hora de passagem da morte à vida, do mundo ao Pai. É nessa 
hora em que Jesus, pelo sacramento da Eucaristia que é, nesse 
momento, instituída, se afirma como “triunfador da humanidade na 
luta contra o demónio”.

Ritos 

Procissão de entrada: A missa começa com uma procissão de 
entrada encabeçada pela Cruz “levada em triunfo enquanto a 
assembleia canta um hino em sua honra”. Ao cantar “Toda a nossa 
glória está na Cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. N’Ele está a nossa 
salvação, vida e ressurreição. Ele nos salvou e libertou”, a liturgia 
proclama Cristo como vitorioso, vivo e ressuscitado.
Lava-pés: Depois da homilia o sacerdote que preside à missa refaz 
o gesto de Cristo, lavando os pés a doze fiéis. Jesus deixou claro, 
com esse gesto perante os apóstolos, que se fez servo e também 
nós devemos ser servos uns dos outros; que o seu amor é um amor 
de serviço.
Comunhão sob as duas espécies: As palavras “Tomai e comei” e 
“Tomai e bebei” recordam o gesto de Cristo e convidam a participar 
na comunhão sob as duas espécies, que neste dia é aconselhada, 
comungando o Corpo e Sangue do Senhor. É um gesto muito 
próprio deste dia.
Transladação do Santíssimo Sacramento: Terminada a missa, a 
Reserva Eucarística é levada com “uma certa solenidade” para o 
“lugar da reposição preparado em alguma capela convenientemente 
ornamentada” para ser distribuída no dia seguinte. O Santíssimo 
pode ficar exposto para adoração e vigília após a missa.
Desnudação dos altares: A desnudação é realizada de forma 
discreta. Se o altar fica sem toalhas é porque a Eucaristia só 
voltará a celebrar-se naquele altar na Vigília Pascal. Este momento 
representa a entrada no mistério da entrega de Jesus e a Sua 
agonia no Jardim das Oliveiras.

Quinta-Feira Santa
Ceia do Senhor
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Este é o momento em que a Igreja celebra mais especialmente a 
Paixão e a Morte de Cristo. É o momento de comungar do sacrifício 
do Filho de Deus cuja morte é a vida do mundo. Mas a ideia 
dominante é clara: por maior que seja o luto, os eventos do dia 
fazem brotar alegria.

A Celebração da Paixão do Senhor tem a intenção de fazer os fiéis 
entrar mais profundamente no Mistério Pascal e a sua estrutura 
guarda a das celebrações mais antigas. Mas não é de carácter 
fúnebre. Não adoramos um morto, mas um Homem que está vivo 
porque é Deus. Celebrar a Cruz de Jesus não é celebrar a morte, 
porque a Cruz conduziu-O à Ressurreição e à Vida. A Sexta-
Feira Santa celebra em simultâneo a morte de Cristo e a sua 
Ressurreição, presente tanto no carácter glorioso da Adoração da 
Cruz, como na comunhão que nos dá Cristo ressuscitado.

Neste dia não há celebração eucarística e a unidade dos dois ofícios 
de Quinta e Sexta-Feira Santa fica mais sublinhada pelo facto de o 
pão que se comunga ter sido consagrado na missa vespertina do 
dia anterior.

Ritos 

Entrada em silêncio: A celebração começa às 15 horas — hora da 
morte de Jesus — e o celebrante e os ministros chegam em silêncio 
diante do altar, prostrando-se em oração silenciosa.
Evangelho da Paixão: A celebração da Palavra é o elemento 
fundamental e universal da liturgia deste dia. A liturgia é simples, 
solene e sóbria. O Evangelho da Paixão, com os seus muitos 
pormenores, não isola o mistério da morte de Cristo da sua 
glorificação. Escrito por S. João, ele descreve a Paixão do Senhor 
como uma marcha real de Jesus para a sua morte, onde é elevado 
ao mesmo tempo na Cruz e na glória. João insiste na obediência à 
vontade do Pai e sublinha, também, a realeza de Cristo, afirmada 
até sobre a Cruz com a frase “Jesus de Nazaré Rei dos judeus”.
Oração Universal: A Oração Universal deste dia é feita segundo a 
forma mais antiga. Distingue-se de outras orações dos fiéis pela 
sua estrutura e pela universalidade do seu conteúdo, precisamente 
no dia em que Cristo orou sobre a Cruz por toda a humanidade. 
Ora-se por todas as necessidades espirituais e materiais, por 
todas as situações dos homens, por todas as suas angústias e 
divergências.
Adoração da Cruz: A Cruz é descoberta em três fases, 
mostrando-a aos fiéis para que a possam contemplar e adorar. 
Esta elevação da Cruz e a adoração que se segue afirmam a vitória 
decisiva de Cristo. “Vinde, adoremos”, diz a assembleia.

A Sagrada Escritura coloca a Ressurreição do Senhor no 
terceiro dia. E é a Vigília Pascal que dá origem ao terceiro dia. 
Vigília significa o tempo da noite em que não se dorme, mas 
se vigia. No caso da liturgia, é uma celebração nocturna.

A Vigília Pascal é anterior ao próprio cristianismo. Ela 
remonta à noite do êxodo. Aí, antes de partirem para a Terra 
prometida, os Israelitas comeram o cordeiro pascal num 
vigília nocturna, atravessando depois o Mar Vermelho. Desde 
então que a vigília é celebrada tanto por judeus como por 
cristãos. Isto porque a Páscoa é a “passagem”, a saída de um 
lugar de escravidão e morte para a terra da libertação e vida. 

Jesus também celebrou a Vigília Pascal, celebrando-a, pela 
última vez, “na noite em que Ele ia ser entregue”. Sabendo 
que era a sua hora, entregou-se aos seus como verdadeiro 
Cordeiro pascal, mandando que celebrem aquela nova Ceia 
em memória d’Ele, da sua passagem, da sua Páscoa, “até 
que Ele venha”. Porque a Ceia pascal do Novo Testamento 
continua a ser da expectativa da passagem definitiva “deste 
mundo para o Pai”.

A Vigília, mais do que uma festa comemorativa da 
Ressurreição, é uma vigília iniciática, acentuadamente 
baptismal.

Ritos 

Liturgia da Luz: É o acender do Círio. O gesto é celebrado 
com o Precónio Pascal, que celebra o mistério daquela noite, 
anuncia a festa pascal. Alguns elementos rodeiam o acender 
do Círio, como o acender do lume novo e a sua bênção e a 
preparação do Círio com a gravação da cruz, do Alfa e do 
Ómega e do ano corrente. Há também a procissão até ao 
presbitério.
Liturgia da Palavra: É a parte fundamental da Vigília, última 
preparação para a renovação dos votos baptismais. São 
propostas nove leituras: sete do Antigo Testamento e duas do 
Novo (Epístola e Evangelho). O número de leituras do Antigo 
Testamento pode ser reduzido se as “circunstâncias pastorais” 
o exigirem. As leituras fazem um resumo da história da 
salvação, desde a primeira criação (primeira leitura) até à 
Ressurreição, passando pelo sacrifício de Abraão e o êxodo do 
Egipto.
Liturgia Baptismal: É feita a bênção das fontes baptismais e 
a renovação das promessas do Baptismo. É também realizado 
o canto da ladainha dos santos, a bênção da água, a aspersão 
de toda a assembleia com a água benta e a oração universal. A 
Igreja antiga baptizava os catecúmenos nesta noite – e ainda 
hoje o faz.
Liturgia Eucarística: É o momento culminante da Vigília, 
qual sacramento pleno da Páscoa, isto é: a memória do 
sacrifício da Cruz, a presença de Cristo Ressuscitado e o auge 
da Iniciação cristã.

Sábado Santo 
O dia da espera
Este é um dia particular e único, um dia de silêncio contemplativo junto 
do sepulcro de Cristo. A característica mais notória é a do vazio: altares 
despidos, sacrário aberto, igrejas desertas. Jesus não está. 

O Sábado Santo é o dia de Cristo no túmulo, mas também o dia 
da sua descida à “mansão dos mortos”, abrindo “aos justos, que 
O tinham precedido na morte, as portas do Céu”. É isso que diz ao 
bom ladrão: “Hoje mesmo estarás comigo no Paraíso”. Esta descida 
é também o cumprimento do anúncio da salvação na sua totalidade. 

A Igreja permanece imóvel, junto do sepulcro, mas já está em 
paz. É no sentido deste repouso de Cristo que a Igreja acredita na 
Ressurreição e canta Aleluia nos funerais. A vitória de Cristo é a 
vitória dos cristãos.

Vigília Pascal 
Noite de Luz

Sexta-Feira Santa
Paixão do Senhor

Fonte: O Tríduo Pascal, Secretariado Nacional de 
Liturgia, 2018; Missal Romano
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Actos 5, 12-16 
Leitura dos Actos dos Apóstolos 
Pelas mãos dos Apóstolos realizavam-
se muitos milagres e prodígios entre o 
povo. Unidos pelos mesmos sentimentos, 
reuniam-se todos no Pórtico de Salomão; 
nenhum dos outros se atrevia a juntar-
se a eles, mas o povo enaltecia-os. Uma 
multidão cada vez maior de homens e 
mulheres aderia ao Senhor pela fé, de tal 
maneira que traziam os doentes para as 
ruas e colocavam-nos em enxergas e em 
catres, para que, à passagem de Pedro, 
ao menos a sua sombra cobrisse alguns 
deles. Das cidades vizinhas de Jerusalém, 
a multidão também acorria, trazendo 
enfermos e atormentados por espíritos 
impuros e todos eram curados. 

Salmo responsorial
Salmo 117 (118), 2-4.22-24.25-27ª (R. 1)
Refrão: Dai graças ao Senhor, porque 
Ele é bom, porque é eterna a sua 
misericórdia. 

LEITURA II Ap 1, 9-11a.12-13.17-19 
Leitura do Livro do Apocalipse 
Eu, João, vosso irmão e companheiro nas 
tribulações, na realeza e na perseverança 
em Jesus, estava na ilha de Patmos, 
por causa da palavra de Deus e do 
testemunho de Jesus. No dia do Senhor 
fui movido pelo Espírito e ouvi atrás de 
mim uma voz forte, semelhante à da 
trombeta, que dizia: “Escreve num livro o 
que vês e envia-o às sete Igrejas”. Voltei-
me para ver de quem era a voz que me 
falava; ao voltar-me, vi sete candelabros 
de ouro e, no meio dos candelabros, 

“Felizes os que acreditam sem terem visto”

itinerário ATITUDE
Alargar

lado; e não sejas incrédulo, mas crente”. 
Tomé respondeu-Lhe: “Meu Senhor e 
meu Deus!”. Disse-lhe Jesus: “Porque Me 
viste acreditaste: felizes os que acreditam 
sem terem visto”. Muitos outros milagres 
fez Jesus na presença dos seus discípulos, 
que não estão escritos neste livro. Estes, 
porém, foram escritos para acreditardes 
que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e 
para que, acreditando, tenhais a vida em 
seu nome.

REFLEXÃO

Disse Jesus a Tomé: 
Com a tua mão reconhece o lugar dos 
cravos. 
Não sejas incrédulo, mas fiel. Aleluia. 
cf. João 20, 27

O Ressuscitado é o Crucificado. As 
marcas dos cravos são sinais do amor 
que reconcilia com o escândalo da cruz. 
A alegria da fé brota desta reconciliação 
que prepara para a missão, para uma 
visão bem mais profunda da vida. A 
Páscoa restaura a esperança, representa 
a antecipação daquele “Aleluia” vitorioso 
que há-de ser proclamado aquando da 
“visão” definitiva de Jesus Cristo. 

“Felizes os que acreditam sem terem 
visto”
Hoje, como Tomé, continuamos 
hesitantes, paralisados pelas dúvidas. 
Uma e outra vez, gostaríamos que se 
nos fosse dado a ver. É, na verdade, 
uma grande falta de visão (em sentido 
figurado) que nos impede de viver a 
fé com entusiasmo e de a comunicar 
com alegria. Esquecemo-nos que “«ser 
crente» não significa poder alijar para 
sempre o fardo das questões árduas e 
espinhosas. Por vezes, significa tomar 

alguém semelhante a um filho do homem, 
vestido com uma longa túnica e cingido 
no peito com um cinto de ouro. Quando 
o vi, caí a seus pés como morto. Mas ele 
poisou a mão direita sobre mim e disse-
me: “Não temas. Eu sou o Primeiro e o 
Último, o que vive. Estive morto, mas eis-
Me vivo pelos séculos dos séculos e tenho 
as chaves da morte e da morada dos 
mortos. Escreve, pois, as coisas que viste, 
tanto as presentes como as que hão-de 
acontecer depois destas”.  
    
EVANGELHO Jo 20, 19-31 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São João
Na tarde daquele dia, o primeiro da 
semana, estando fechadas as portas da 
casa onde os discípulos se encontravam, 
com medo dos judeus, veio Jesus, 
apresentou-Se no meio deles e disse-
lhes: “A paz esteja convosco”. Dito isto, 
mostrou-lhes as mãos e o lado. Os 
discípulos ficaram cheios de alegria ao 
verem o Senhor. Jesus disse-lhes de 
novo: “A paz esteja convosco. Assim como 
o Pai Me enviou, também Eu vos envio a 
vós”. Dito isto, soprou sobre eles e disse-
lhes: “Recebei o Espírito Santo: àqueles 
a quem perdoardes os pecados ser-
lhes-ão perdoados; e àqueles a quem os 
retiverdes ser-lhes-ão retidos”. Tomé, um 
dos Doze, chamado Dídimo, não estava 
com eles quando veio Jesus. Disseram-
lhe os outros discípulos: “Vimos o 
Senhor”. Mas ele respondeu-lhes: “Se não 
vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se 
não meter o dedo no lugar dos cravos e 
a mão no seu lado, não acreditarei”. Oito 
dias depois, estavam os discípulos outra 
vez em casa e Tomé com eles. Veio Jesus, 
estando as portas fechadas, apresentou-
Se no meio deles e disse: “A paz esteja 
convosco”. Depois disse a Tomé: “Põe 
aqui o teu dedo e vê as minhas mãos; 
aproxima a tua mão e mete-a no meu 

sobre si a cruz da dúvida e, com esta cruz, 
seguir ainda fielmente a Jesus. A força da 
fé não consiste na «imperturbabilidade 
da convicção», mas na capacidade 
de suportar também as dúvidas, as 
obscuridades, de suster o peso do 
mistério — mantendo a lealdade e a 
esperança” (Tomáš Halík). Eis então que 
de novo ecoa no coração desse Tomé que 
nos habita: “Felizes os que acreditam sem 
terem visto”.
O medo e a dúvida convertem-se 
em alegria. O medo dos discípulos, 
entrincheirados dentro do Cenáculo, dá 
lugar a uma valorosa alegria ao acolher 
o Ressuscitado. A dúvida de Tomé dá 
lugar à profissão de fé. E, cheios do 
Espírito Santo, já não têm medo de abrir 
as portas para proclamar a Boa Notícia. 
É o Evangelho da alegria, a alegria do 
Evangelho.
A nova bem-aventurança aponta para 
uma dinâmica transversal à Sagrada 
Escritura. Luigi Maria Epicoco, presbítero 
italiano, assinala que “o verbo mais 
importante da Bíblia não é «ver», mas 
«escutar»” (“Sal, não mel”, Paulus 
Editora). A fé acontece quando passamos 
do desejo de ver à disponibilidade para 
escutar. É a revelação de uma Presença 
que “só se pode ver escutando-a. Os 
nossos olhos, na realidade, coincidem 
com a nossa capacidade de escutar. 
Esta obediência profunda, esta escuta 
profunda e radical, é aquilo a que 
chamamos discipulado. Uma pessoa é 
discípula quando escuta a sua Presença”.

Alargar
Em Domingo da Divina Misericórdia 
evocamos outro alegre fruto: “felizes 
os misericordiosos, porque alcançarão 
misericórdia” (cf. GE 80-82). O Papa 
Francisco apresenta dois aspectos 
próprios da misericórdia: “dar, ajudar, 
servir os outros, mas também perdoar, 

II DOMINGO de Páscoa 

CONCRETIZAÇÃO: Mantendo o aspecto florido do espaço litúrgico e o 
cartaz do Ano Pastoral com as atitudes a viver em cada Tempo Litúrgico, de 
forma particular com a da Páscoa – ALARGAR –, acrescentar-se-á o dístico 
MISERICÓRDIA à árvore desta caminhada litúrgica, tendo por base a bem-
aventurança “felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia”.
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“Felizes os que acreditam sem terem visto”

compreender. […] Dar e perdoar é tentar 
reproduzir na nossa vida um pequeno 
reflexo da perfeição de Deus, que dá 
e perdoa superabundantemente. […] É 
necessário pensar que todos nós somos 
uma multidão de perdoados. […] Olhar e 
agir com misericórdia: isto é santidade”.

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

Elementos celebrativos  
a destacar
Ser comunidade acolhedora
1. Anamnese
Antes da anamnese, na Oração 
Eucarística, será conveniente ler a 
seguinte admonição, como mote 
explicativo:
Felizes os misericordiosos, porque 
alcançarão misericórdia.
Neste Domingo da Divina Misericórdia, 
sentimos que o encontro com Jesus 
Ressuscitado nos faz acreditar na sua 
capacidade de transformar a nossa 
vida, a partir do amor com que plenifica 

o nosso coração, que se realiza e 
actualiza na celebração do mistério 
pascal.
Por isso, obedientes ao mandato 
recebido do Ressuscitado, fazemos 
memória da sua bem-aventurada 
Paixão, Crucifixão, Morte, 
Ressurreição e Ascensão.
Sejamos missionários da misericórdia 
do Senhor, que Ele nos concede 
sempre que celebramos o memorial 
da sua Paixão e Ressurreição na 
Eucaristia.
No final da admonição, alguns 
membros do grupo de catequistas 
colocarão o dístico MISERICÓRDIA na 
árvore da caminhada.

2. Mistério da Fé
Depois da narração da Eucaristia, 
sugere-se que se cante a aclamação 
“Mistério da fé para a salvação do 
mundo”.

Ser comunidade missionária
1. Homilia
. Continuamos a celebrar com 
frescura e alegria o Mistério central 

da nossa Fé, o Mistério Pascal de Jesus 
Cristo.
. A Páscoa do Senhor é a grande 
manifestação do misericórdia do nosso 
Deus. Assumiu, assume e assumirá a 
nossa humanidade!
. O Texto do livro dos Actos faz- 
-nos contemplar a multidão dos que 
abraçam a fé. Este continua a ser o 
sonho da nossa Páscoa hoje. Que a 
nossa sombra seja pascal e a todos 
dê motivos para em todos despertar e 
avivar a fé. Queremos “ser Esperança”.
. A segunda leitura, do livro do 
Apocalipse, traz-nos a grande 
revelação de presença e da 
manifestação do ressuscitado. Ele está 
aqui.
. O Ressuscitado, na Sua infinita 
Misericórdia, vence as barreiras das 
portas fechadas e do medo, traz a Paz, 
envia e capacita os enviados com o 
dom do Seu Espírito.  
. A dificuldade em acreditar na vitória 
da vida e na força da ressurreição 
continuará a existir, mas o Senhor 
jamais desistirá de “aparecer”. “Ele 
vive!”

2. Envio missionário
V. Ide! O Pai vos encha da sua 
misericórdia e vos conceda a paz.
R/ Ámen.
V/ Ide! O Filho é o Primeiro e o Último, 
o que vive pelos séculos dos séculos.
R/ Ámen.
V/ Ide! O Espírito divino realiza em vós 
maravilhas, ao aderirdes ao Senhor 
pela fé.
R/ Ámen.

Oração Universal

Irmãs e irmãos: nestes dias 
santíssimos da Páscoa, elevemos a 
nossa oração ao Pai celeste pela Igreja 
e pelo mundo, dizendo (ou: cantando), 
com toda a confiança:
R. Pela ressurreição do vosso Filho, 
tende misericórdia de nós, Senhor. 

1. Pelos bispos, presbíteros e 
diáconos que servem os crentes e os 
que procuram a Cristo, ensinando, 
perdoando e dando a paz, oremos.
...

Eucologia
Orações presidenciais: Orações próprias 
da Missa do II Domingo da Páscoa (Missal 
Romano, 335-336)
Prefácio: Prefácio Pascal I (Missal Romano, 
469)
Oração Eucarística: Oração Eucarística III 
(Missal Romano, 529ss)

Viver na esperança
Continuando a proclamar a alegria pascal do Senhor 
Jesus Ressuscitado, que vem ao nosso encontro, para 
n’Ele acreditarmos verdadeiramente, vamos procurar 
sentir-nos felizes, exercendo uma obra de misericórdia. 
Para que o exercício dessa obra de misericórdia seja 
mais feliz, somos chamados a ler e reflectir, ao longo 
de toda a semana, nos números 80-82 da exortação 
apostólica Gaudete et Exsultate do Papa Francisco.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Exultai de alegria, F. Silva
— Ap. Dons: Misericordes sicut Pater, Paul 
Inwood
— Comunhão: Porque me vês, acreditas, Az. 
Oliveira 
— Final: Aleluia! Louvor a Vós, ó Cristo, M. 
Luís
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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

A presente obra é constituída por três 
ensaios relacionados de especialistas 
sobre o diaconado, que examinam 
o conceito de mulheres diáconos na 
Igreja Católica a partir de perspectivas 
históricas, contemporâneas e futuras. Ela 
é composta por capítulos independentes, 
escritos por autores diferentes, e dela 
se pode dizer que serviu de incentivo a 
muitas fogueiras de discussão. É, porém, 
de leitura acessível para não-teólogos.

* Na entrega deste cupão. Campanha válida 
de 18 a 25 de Abril de 2019.

Vários 
autores 
Mulheres 
diáconos

13,50€10% 
Desconto

O programa Ser Igreja entrevista 
esta semana o Cónego Roberto 

Rosmaninho Mariz.

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

Sexta-feira, das 23h00 às 24h00

Agenda

IGREJA DA MISERICÓRDIAPROCISSÃO DO SENHOR "ECCE HOMO" 21H30

18
abr

SÉ CATEDRALPROCISSÃO DO ENTERRO DO SENHOR21H30

19
abr

Festival do Órgão acontece em Maio

Cuca Roseta e João Só dão voz ao Passo- 
-a-Rezar

Braga é, pelo sexto ano con-
secutivo, palco do “Festival In-
ternacional de Órgão”, organi-
zado pela Arquidiocese, Mu-
nicípio, Irmandade de Santa 
Cruz e Santa Casa da Miseri-
córdia de Braga. 
O Festival, com direcção ar-
tística de José Rodrigues, tem 
potenciado a utilização e a re-
cuperação dos órgãos histó-
ricos, ao mesmo tempo que 
aproxima as pessoas deste 
instrumento. “Tem sido pres-
tado acompanhamento na re-
cuperação e valorização deste 
Património, tanto para o uso 
litúrgico como em utilizações 
de índole cultural e artística”, 
refere a organização.
O Festival vai dar este ano “a 
oportunidade de formação so-
bre o funcionamento do ór-
gão, desmistificando a ideia 
de complexidade, clarificando 
alguns conceitos/técnicas de 
acompanhamento e de regis-
tação (escolha adequada dos 
«sons» do órgão)”.

O Passo-a-Rezar apresentou 
a sua proposta para o Trí-
duo Pascal, que conta com a 
participação da fadista Cuca 
Roseta e do compositor João 
Só. As meditações são es-
critas por D. José Tolentino 
Mendonça e as propostas de 
oração são para serem reza-
das na Quinta e Sexta-fei-
ra Santas e no Domingo de 
Páscoa.

A sessão de esclarecimentos 
decorre na igreja dos Tercei-
ros, no dia 18 de Maio, entre 
as 10h e as 12h e destina-se 
a todos os organistas, inde-
pendentemente do grau de 
formação ou conhecimentos 
musicais.
A inscrição, gratuita, deve ser 
realizada nos Serviços Cen-
trais da Arquidiocese, através 
do e-mail festivalorgaobra-
ga@gmail.com ou por telefone 
(966353343). 

Através das meditações, o res-
ponsável pelo Arquivo Secre-
to do Vaticano e pela Biblioteca 
Apostólica convida os católicos 
a viverem de forma particular-
mente intensa os dias maiores 
da Semana.
O Passo-a-Rezar nasceu, em 
Portugal, em Fevereiro de 2010, 
por iniciativa da Rede Mundial 
de Oração do Papa (Apostolado 
da Oração).

FORUM BRAGACONCERTO GEN VERDE21H00

27
abr


