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Breves

Orgulho é a “atitude mais 
perigosa” do cristão, diz Papa
O Papa Francisco afirmou ontem na audiência 
pública, no Vaticano, que a “atitude mais perigo-
sa” da vida cristã é o orgulho e a soberba o peca-
do “mais desonesto”.
“É a atitude de quem se coloca diante de Deus 
pensando que têm sempre as contas em dia com 
Ele: o orgulhoso acredita que tem tudo em or-
dem”, afirmou.
Francisco disse depois que há “pecados que fa-
zem barulho” e “pecados desonestos, que se es-
condem no coração”, sem que o pecador se aper-
ceba disso. “O pior destes pecados é a soberba 
que até pode contagiar as pessoas que vivem 
uma vida religiosa intensa”, advertiu o Papa.
Francisco alertou para os pecados que impedem 
a fraternidade, quando uns presumem ser “me-
lhor que os outros”, acreditando até que são “se-
melhantes a Deus”.
“Diante de Deus somos todos pecadores”, afir-
mou o Papa.

Francisco: “O espírito de 
cansaço tira-nos a esperança”
O Papa Francisco alertou, na homilia da Missa 
que presidiu na Capela da Casa Santa Marta, pa-
ra o “espírito de cansaço” que “abala a esperança”, 
observando que alguns cristãos, às vezes, “prefe-
rem a falência”.
“O espírito de cansaço tira-nos a esperança. O 
cansaço é selectivo: faz-nos sempre ver o lado 
mau do momento que estamos a viver e esque-
cer as coisas boas que recebemos”, afirmou o 
Papa.
Na homilia, a partir da primeira leitura do Livro 
dos Números (Nm 21,4-9), Francisco destacou a 
frase “o povo de Deus não suportou a viagem”.
“Os cristãos não suportam a viagem. Os cristãos 
não suportam a esperança. Os cristãos não su-
portam a cura. Ficamos mais presos à insatisfa-
ção, ao cansaço, à falência. Que o Senhor nos li-
berte desta doença”, desenvolveu.

opinião

Olhares (39) - A política (também) segundo 
Manicardi

João Aguiar Campos
Padre

1Luciano Manicardi, 
prior da comunida-
de monástica de Bose, 
esteve, há menos de 

dois meses, entre nós, numa 
conferência realizada no Au-
ditório Vita. 

Na oportunidade, falou 
sobre como “tecer comuni-
dades de esperança” — uma 
reflexão estrategicamente  
enquadrada no Ano Pastoral 
da Arquidiocese de Braga.

Não tive oportunidade 
de o ouvir; mas o que vi ci-
tado abriu-me a vontade de 
conhecer o seu pensamen-
to. Deste modo, procurando 
aqui e ali, passei pelo  seu li-
vro “A caridade dá que fazer. 
A actualidade das obras de 
misericórdia” e por outros 
escritos.

Já esta semana, soube, en-
tretanto,  do seu novo traba-
lho, vindo a lume nas edi-
ções Qiqajon. Intitula-se 
“Espiritualidade e política”.

Interessou-me o tema, 
porque estamos num ano 
eleitoral, a política nacional 
ferve e referve de casos mais 
ou menos repetidos, algu-
mas sondagens mencionam 
o afastamento dos cidadãos 
e, sobretudo, dos jovens em 
relação à política e aos polí-
ticos; e estes  — os políticos 
— enredam-se em laços fa-
miliares e círculos fechados 
de interesses corporativos.

É certo que andam as bo-
cas cheias de “ética republi-
cana”, mas não é difícil  ter 
dúvidas ou, até, cair no co-
mentário fácil e provavel-
mente populista e pejorati-
vo: “Isto é, de facto, uma re-
pública das bananas!”…

Não, não cheguei ainda 
ao livro de Manicardi, que 
tanto desejo ler. Mas a busca 
levou-me ao encontro de al-
guns extratos já revelados e 

ao conhecimento do índice. 
Soube, por isso, que na 

obra se fala, por exemplo, 
de vida interior, imaginação, 
criatividade e coragem. E, 
ainda, da palavra em diver-
sas perspectivas — nomea-
damente da sua relação com 
a política.  Deixou-me água 
na boca o capítulo onde o lei-
tor é chamado a pensar nos 
elementos éticos da palavra 
política…

Das citações acedidas, re-
sulta que Manicardi relaciona 
a qualidade da política com a 
qualidade de quem a ela se 
entrega; e também com o 
modo como o político é ca-
paz de se governar exemplar-
mente a si mesmo (a sua pró-
pria vida) e suportar a adver-
sidade e a oposição.

Empenhada na convivên-
cia do que é diverso, a políti-
ca — salienta o prior de Bose 
— “afirma-se como relação”, 
de modo que, no espaço in-
terpessoal e social, encontra 
a sua dimensão espiritual.

Manicardi cita, neste con-
texto, Gandhi, de quem um 
biógrafo disse que a desco-
berta mais importante na 
sua formação foi esta: “pa-
ra poder transformar os ou-
tros, devemos, antes de mais 
nada, transformar-nos a nós 
mesmos”!

Olhando a imaginação na 
política como atitude críti-
ca e correctiva de desvarios 
totalitários, Manicardi con-
sidera que ela põe em cau-
sa a ideia de política “como 
tecnologia racional do po-
der”. À coragem   — de que 
os políticos tanto necessitam 
— chama-lhe  “acto criati-
vo» e «energia que faz passar 
da intenção a acto um gesto 
receoso, vencendo o cálculo 
racional das perdas que isso 
possa implicar”.

Por fim, uma referên-
cia à palavra (muito distinta 
do palavreado!…). Diz o au-
tor que se trata de “um ins-
trumento precioso que nos 
liga a nós mesmos (…) e aos 
outros: está no coração de 
todas as relações sociais e 
políticas”. 

Mas, naturalmente, que ao 
falarmos de políticos de pala-
vra estamos a pensar em algo 
distinto de gente bem-falan-
te… No sentido apertado da 
expressão, o que queremos é 

mesmo “gente de palavra!”.
No seu pensamento, Ma-

nicardi  (que tanto reflec-
te sobre o texto “A políti-
ca como profissão”, de Max 
Weber) está em linha com 
o fundador da comunidade 
de Bose, Enzo Bianchi. Es-
te, num artigo publicado em 
2 de Outubro de 2011 no ita-
liano “La Stampa”, pedia que 
a política redescubra os valo-
res cristãos; e reclamava que 
os católicos empenhados na 
política levem, muito a sério, 
precisamente estas três pala-
vras: “católico”, “empenha-
do” e “política”.

2. Não quero, entretanto, 
fechar estas linhas, sem uma 
referência à posição assumi-
da, no passado dia 14 de Fe-
vereiro, pelos membros da 
Comissão sos episcopados 
da União Europeia (COME-
CE), a propósito das eleições 
de Maio.

Em comunicado, faz-se 
um apelo à participação dos 
cidadãos, de modo que não 
se abstenham. É que, salien-
tam os bispos, os resultados 
do acto eleitoral condiciona-
rão as decisões políticas dos 
próximos cinco anos.

Com os pés boa terra, a 
COMECE reconhece que a 
UE não é perfeita; mas ad-
verte para a importância de 
“renovar a fraternidade en-
tre os povos”, num momen-
to em que o populismo er-
gue bandeiras e  fecha fron-
teiras — e muitas pessoas se 
fecham, com egoísmo, nos 
seus interesses.

Aos crentes cabe — acres-
centam os bispos europeus 
— questionar os candidatos 
sobre o seu compromisso 
em prol de dignidade huma-
na para todos e a promoção 
de opções que correspon-
dam a um novo humanismo 
cristão.

Orientações concretas a 
exigir?  Eis algumas: a pro-
tecção da família e dos mais 
vulneráveis; a construção 
da paz, do desenvolvimen-
to económico e sustentável 
e de uma verdadeira política 
de acolhimento — assentes 
no “pilar essencial”  do prin-
cípio da subsidiariedade.

3.Escrito isto, importa 
sair de casa, ouvir e discer-
nir. Não para decorar, mas 
para julgar e decidir!…
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opinião

Carvão em Brasa

Moçambique

Comissão Justiça e Paz apela 
a pôr em prática a “eco-
-justiça”
A Comissão Nacional Justiça e Paz (CNJP) afir-
ma que é necessário continuar a ajudar as ví-
timas do ciclone em Moçambique e refere a 
responsabilidade de todos pelo sucedido, di-
zendo que é necessário construir um mundo 
“eco-justo”.
Para a CNJP, os “desequilíbrios das condições 
climáticas, se atingem todos, atingem sobretudo 
os pobres, os mais fracos, os mais vulneráveis”, 
o que faz com que de todos sejam responsáveis 
pela “situação desastrosa em Moçambique” e 
torna urgente o princípio da “eco-justiça”.
“As principais vítimas de danos e desastres am-
bientais são os pobres e moram em países peri-
féricos. E isso não é mera «coincidência»: é fru-
to daquilo que todos nós provocamos com um 
egoísmo que nos limita, não querendo perder 
privilégios para que outros – e são milhões! – 
possam viver em condições mínimas de digni-
dade”, acrescenta.

Papa francisco

8 DE ABRIL 2019 · O jejum quares-
mal livra-nos de apegos às coisas, do 
mundanismo que anestesia o coração. 
#Quaresma

10 DE ABRIL 2019 · Dar esmola ajuda-
-nos a afastarmo-nos da tolice de vi-
ver e acumular tudo para nós mesmos, 
na ilusão de nos assegurar um futuro 
que não nos pertence. #Quaresma

D. Jorge Ortiga

10 DE ABRIL 2019 · "Ninguém é mais es-
cravo do que aquele que se julga livre 
sem o ser". (Johann Goethe)
#EvangelhoDiário #Twittomilia 
#Quaresma #Liberdade #Escravidão 
#Pecado

Miguel miranda
padre

Fui atrás do título por-
tuguês – informal, 
porque o filme era 
e continua inédito 

no nosso país: “Atormenta-
do pelo passado”. Estas coi-
sas normalmente ou aca-
bam numa grande “banha-
da” (bastas vezes atrelada a 
um qualquer “baseado em 
factos verídicos”) ou então 
em muito agradável surpre-
sa. Arrisquei. Há filmes que 
são o filme mais a história 
da nossa descoberta. Este é 
um desses casos. As imagens 
promocionais davam espa-
ço aberto à suposição: mos-
travam um homem a carre-
gar uma cruz. Cristo não era. 
O título original, “Romans”, 
ainda me fez por momen-
tos presumir que a coisa tal-
vez se relacionasse de algu-
ma forma com o império ro-
mano. Nada disso. Se o teu 
inimigo tem fome, dá-lhe de 
comer; se tem sede, dá-lhe 
de beber; porque, se fizeres 
isso, amontoarás carvões em 
brasa sobre a sua cabeça. É 
neste versículo da Carta aos 
Romanos (12,20) que o fil-
me dos norte-americanos 
Ludwig e Paul Shammasian 
(2017) vem a assentar.

Embora o insuspei-
to IMDB não atribua a “Ro-
mans” mais do que um mo-
destíssimo 5,2 (errar é hu-
mano), a verdade é que o 
filme apresenta múltiplos 

motivos de interesse, a co-
meçar no argumento, actua-
líssimo (um adulto que na 
infância foi vítima de abuso 
sexual por parte de um clé-
rigo confronta-se efectiva-
mente com as feridas aber-
tas por esse passado – daí o 
título português), a terminar 
na interpretação de Orlando 
Bloom, que veste a pele de 
Malky, o anti-herói de “Ro-
mans”, personagem que ir-
radia aquele tipo de conten-
ção que disfarça a tensão la-
tente de quem está prestes a 
explodir, mas que também é 
capaz de ir preso no lugar de 
um amigo. “Assumiu tudo”. 
Não é fácil transmitir em ci-
nema este tipo de emoções, 
e Bloom, eterna promessa 
adiada do campeonato da sé-
tima arte, consegue-o.

Mas o que faz mesmo de 
“Romans” um filme peculiar 
é o facto de, bem ao contrá-
rio do panfletarismo dou-
tras propostas que, claro, fi-
zeram as delícias das bilhe-
teiras (“O Caso Spotlight”, de 
2015, à cabeça), não padecer 
daquele anticlericalismo pri-
mário que mascara um pro-
fundo, preconceituoso e fun-
damentalista ressentimento 
relativamente à Igreja Cató-
lica enquanto instituição. Na 
verdade, é o perdão, cami-
nho sempre mais difícil, que 
acaba por ocupar o centro do 
filme dos Shammasian; per-
dão que, saído a saca-rolhas 
do coração de Malky numa 
cena de confessionário em 
que os papéis acabam por se 
inverter, atinge o pastor (um 
igualmente fantástico James 
Smillie) como um soco no 
estômago.

Pode ser forçado e exces-
sivo o final (o pároco, prati-
camente acabado de regres-
sar à comunidade onde cerca 
de 30 anos antes tudo acon-
tecera, resolve auto-imolar-
-se por não conseguir con-

viver com o perdão da víti-
ma), mas as feridas reabertas 
com o regresso são de fina 
psicologia e de indesmentí-
vel verosimilhança. É pesada 
a cruz do segredo que Malky 
carregara durante todos es-
ses anos, determinando-lhe 
um simbolicamente curio-
so percurso de vida laboral – 
demolidor de igrejas – e im-
pedindo-o de tecer relações 
normais, seja com a mãe – 
que a cada passo infantiliza 
o filho e lhe faz sentir uma 
culpa que não tem, embora 
ele invariavelmente lhe res-
ponda com comovente ter-
nura -, seja com a namorada, 
com a qual não consegue re-
lação sexual que não come-
ce, passe e acabe em sodo-
mia – ele próprio dirige a si 
próprio esse tipo de práticas, 
aliás.

“Romans” abunda em se-
quências de forte carga emo-
cional, como aquela em que 
Malky, que estivera à beira 
de esmagar o antigo preda-
dor com um martelo, diri-
girá ao invés a raiva contra 
a própria mão que levanta-
ra. O encontro com Paul, es-
pécie de cireneu, um enig-
mático pregador (que o es-
pectador chega a interrogar-
-se se realmente existe, ou 
apenas na cabeça de Malky) 
que carrega ele também uma 
história de abusos, acaba por 
ser determinante para a op-
ção assumida pelo perso-
nagem de Bloom. “Não vais 
conseguir derrubar todas as 
igrejas; não foi Deus que te 
abandonou, tu é que te aban-
donaste”, avisa-o, antes de o 
animar a confiar ao papel e 
ao gravador – “não vão jul-
gar-te nem deixar-te enver-
gonhado” - o que vai no seu 
íntimo, como após os abusos 
esteve 3 dias calado. “Eu es-
tava morto. Quando acordei, 
no dia seguinte, tinha 100 
anos”.
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[Igreja Viva] Quando é que 
surgiu o Igreja Viva pela pri-
meira vez?
[Damião Pereira] Por aqui-
lo que eu sei, que fui desco-
brindo ao longo do tempo 
mas também desde que co-
meçamos a traçar a história 
do Diário do Minho devido 
ao centenário, o Igreja Viva 
nasceu em Outubro de 1974. 
Nessa altura o Diário do Mi-
nho tinha apenas seis pá-
ginas e uma delas, uma das 
centrais, era o Igreja Viva. 

[Igreja Viva] Por que for-
matos é que o Igreja Viva já 
passou?
[Damião Pereira] Portanto, 
o Igreja Viva nasce apenas 
com uma página. Depois, 
em 1977, a partir de Outu-
bro, o Igreja Viva passa a ter 
quatro páginas. Como su-
plemento de facto do Diário 
do Minho não há certezas, 
mas a nossa pesquisa aponta 
para 1987 como a primeira 
aparição do Igreja Viva co-
mo suplemento. Mas disso 
não temos certezas absolu-
tas. Não sei se na altura es-
sas quatro páginas eram fei-
tas à parte e inseridas ou se 
faziam parte da edição nor-
mal do jornal.

[Igreja Viva] Quem é que te-
ve a ideia de criar o Igreja 
Viva?
[Damião Pereira] Penso que 
foi o Monsenhor Silva Araú-

jo. Ele foi director do Diário 
do Minho durante 28 anos e 
penso que foi uma das suas 
ideias iniciais quando che-
gou ao jornal como director.

[Igreja Viva] Antes do Depar-
tamento Arquidiocesano da 
Comunicação Social, quem 
já foi responsável pelo Igreja 
Viva?
[Damião Pereira] Embora o 
suplemento tivesse sempre 
como director o director do 
jornal, nem sempre foi fei-
to por gente ligada, de facto, 
à redacção. Primeiro foi o 
Monsenhor Silva Araújo, de-
pois o Cónego João Aguiar, 
depois o Pe. José Miguel Pe-
reira. Com a nomeação de 
um leigo para a direcção do 
jornal, o suplemento passou 
a ser feito por um jornalista 
do DM. Seguiu-se o Pe. Jo-
sé Miguel Cardoso, em con-
junto com o Rui Ferreira, do 
Departamento Arquidioce-
sano de Comunicação So-
cial. Em 2014 foi entregue 
ao Pe. Tiago Freitas e che-
gamos à forma de trabalho 
actual.

[Igreja Viva] Qual é a razão 
da presença do subsídio litúr-
gico no Igreja Viva?
[Damião Pereira] É um mo-
do de preparar as homilias, é 
uma ajuda para quem tem o 
dever e a tarefa de preparar 
as homilias – e não só – da 
semana seguinte e é também 

um motivo de reflexão. No 
fundo, é isso.

[Igreja Viva] A ideia de colo-
car a liturgia surgiu logo no 
início?
[Damião Pereira] Não tenho 
conhecimento disso. Quan-
do eu conheci o Igreja Viva 
ele já incluía a liturgia. Não 
tão desenvolvida como ago-
ra, mas tinha sempre refle-
xões que eram aproveitadas. 
Ou do responsável pelo Igre-
ja Viva ou de pessoas convida-
das a fazê-lo.

[Igreja Viva] O Igreja Viva 
sempre teve esta forma de 
abordar a actualidade?
[Damião Pereira] Não. No 
período em que foi da res-
ponsabilidade de um jor-
nalista do DM, o Igreja Viva 
preenchia-se muitas vezes 
com documentação da Igre-
ja difundida por agências 
noticiosas. Os conteúdos di-
versificaram-se muito desde 
que deixou de ser feito pe-
la redacção do jornal. Quan-
do era feito pela redacção 
do jornal, aparte da liturgia 
– que sempre fez parte do 
suplemento –, os temas que 
desenvolvíamos eram sem-
pre documentos, por vezes 
documentos publicados na 
íntegra. Depois não, depois 
começou a ter outra inter-
venção, onde se procurou 
um bocadinho sair do âmbi-
to da Igreja e procurou-se as 
pessoas mais comprometi-
das com os fundamentos da 
Igreja.

[Igreja Viva] Ou seja, no iní-
cio era mais uma forma de 
publicar documentos oficiais 
da Igreja, da Arquidiocese e 
do Arcebispo...

[Damião Pereira] Sim, fazia-
-se muito isso e nós tínhamos, 
por exemplo, a Zenit, usáva-
mos muito os documentos 
definidos pela Zenit e pe-
la Ecclesia, que tinha um bo-
letim, para preenchermos as 
páginas do Igreja Viva. Quan-
do o suplemento deixa de ser 
da responsabilidade da redac-
ção do jornal e passa para as 
mãos de responsáveis da Ar-
quidiocese, começam a surgir 
outros temas, aposta-se muito 
nas entrevistas e em trabalhos 
de fundo. Diversificou-se bas-
tante nos conteúdos.

[Igreja Viva] O Igreja Vi-
va sempre foi publicado à 
Quinta-Feira?
[Damião Pereira] Eu já não 
me lembro muito bem 
quando foi, mas houve uma 
altura em que passou a ser 
publicado ao Domingo, mas 
pouco depois voltou-se pa-
ra a Quinta-Feira. Porque há 
uma fase no Diário do Mi-
nho em que se criam vários 
suplementos e eles eram, na-
turalmente, distribuídos pe-
los dias da semana. Foi nessa 
altura que se passou o suple-
mento para o Domingo. Não 

sei durante quanto tempo, 
mas sei que pouco depois 
voltou para a Quinta-Feira.

[Igreja Viva] Porque é que is-
so aconteceu, porque é que 
o Igreja Viva voltou para a 
Quinta-Feira?
[Damião Pereira] Porque 
houve uma reacção negati-
va das pessoas à mudança, 
precisamente por causa de o 
subsídio litúrgico servir para 
ajudar na preparação das ho-
milias e não só. Com o Igre-
ja Viva a ser publicado ao Do-
mingo, por ser no próprio 
dia, as pessoas não tinham 
tempo para preparar o que 
precisavam e assim, pouco 
tempo depois, voltamos a pu-
blicar à Quinta. E mesmo aí 
houve duas fases: numa pri-
meira, a liturgia era publica-
da no Igreja Viva da Quinta-
-Feira imediatamente antes 
do Domingo em causa; e de-
pois passou a fazer-se como 
actualmente, publicando-se a 
liturgia sempre com mais de 
uma semana de antecedência. 
Porque realmente, para quem 
precisava daquelas reflexões 
na sua preparação, a mudan-
ça para o Domingo não foi 

Com a aproximação da data do centenário 
do diário do minho, o igreja viva esteve à 
conversa com o director damião pereira para 
explorar a história do suplemento e o lugar 
que foi ocupando no jornal.

ENTREVISTA

“SE SOUBERMOS 
EXPLICAR O QUE A 
IGREJA PENSA DE UMA  
MANEIRA SIMPLES, 
MELHOR”
JOÃO PEDRO QUESADO (TEXTO E FOTOS)
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benéfica, deixava as pessoas 
sem tempo. Aquilo serve co-
mo uma espécie de muleta, é 
uma parte do serviço do Igre-
ja Viva à comunidade.

[Igreja Viva] O que é que o 
Igreja Viva acrescenta ao Diá-
rio do Minho?
[Damião Pereira] Eu penso 
que acrescenta tudo. Na mi-
nha opinião, é de crucial im-
portância pelo simples facto 
de que o Diário do Minho é 
um jornal de inspiração cris-
tã. Só que o jornal diversifi-
ca muito o seu conteúdo no 
dia-a-dia. Por isso, eu vejo o 
Igreja Viva como uma opor-
tunidade que o Diário do Mi-
nho não pode desperdiçar 
para reafirmar a sua matriz 
cristã. Essencialmente pen-
so que é isso. E depois tam-
bém nos dá a oportunidade 
de publicar artigos que são 
de primordial importância 
para a vida da Igreja e que, se 
fossem publicados no jornal, 
talvez o tornassem um boca-
dinho mais pesado e dirigi-
do a um outro público. Deve-
-se continuar e valorizar cada 
vez mais o Igreja Viva porque 
realmente o Diário do Minho 

Acho que pode ser 
transformado num 
produto nacional.
Numa fase em que 
os jornais ligados 
à Igreja estão a 
desaparecer, não sei 
de que modo não se 
poderia aproveitar o 
Igreja Viva para dar 
eco do que se passa 
nas outras dioceses.

precisa de um suplemento 
assim, além de ser o nosso 
'menino querido' do jornal, 
porque foi o nosso primei-
ro suplemento e é de facto a 
ele que atribuímos a maior 
importância.

[Igreja Viva] Qual é a impor-
tância de explorar mais a fun-
do, em entrevistas ou em re-
portagens, os temas ligados à 
religião?
[Damião Pereira] Na minha 
opinião, o que eu gosto mais 
de ver é reportagem no Igre-
ja Viva. Porque na reporta-
gem conseguimos transmi-
tir o trabalho que de facto é 
feito. Enquanto na entrevista 
olhamos mais para a opinião 
do entrevistado, na reporta-
gem damos pelo trabalho da 
instituições, das próprias pes-
soas e claro, isso agrada-me 
muito mais, não só como di-
rector mas também como lei-
tor – e não falando apenas do 
Igreja Viva, mas a nível de ou-
tras publicações. Gosto sem-
pre mais de ver o trabalho 
feito, apesar do pensamento 
ser importante. Na entrevista 
centramo-nos sempre numa 
ou duas pessoas, na reporta-
gem podemos dar a conhecer 
o trabalho de várias pessoas, 
de toda uma comunidade. E 
nós temos obrigação de se dar 
a conhecer aquilo que se faz 
e aquilo que são as boas prá-
ticas dentro daquilo em que 
nós acreditamos.

[Igreja Viva] Achas que o 
Igreja Viva consegue explorar 
e explicar esses temas de for-
ma simples, perceptível por 
todos?
[Damião Pereira] Sim, uma 
das coisas que me agrada no 
Igreja Viva actualmente é pre-
cisamente essa capacidade de 
simplificar as coisas. Não se 
escolhem palavras difíceis, 
nem palavras dirigidas ape-
nas e só àqueles que têm mais 
cultura, mas procura-se che-
gar a todos os leitores. E isso 
a mim agrada-me muito por-
que quanto mais simplificar-
mos a linguagem, mais so-
mos capazes de chegar onde 
queremos, não é? E se quere-
mos que as pessoas percebam 
aquilo que nós queremos, se 
soubermos explicar o que é 
que a Igreja pensa e o que as 
pessoas ligadas à Igreja pen-
sam de uma maneira simples, 
melhor ainda, porque sere-
mos muito mais e muito me-
lhor compreendidos.

[Igreja Viva] Nos últimos 
anos o Igreja Viva tem entre-
vistado algumas personalida-

des mais conhecidas da so-
ciedade. Há alguma entrevis-
ta que se tenha destacado?
[Damião Pereira] Das en-
trevistas que eu gostei mais 
foi a do Fernando Santos, 
por exemplo. A simplicidade 
de um homem que é capaz 
de transmitir aquilo em que 
acredita e que, de facto, o faz 
vencer na vida.

[Igreja Viva] Há alguém que 
falte ser entrevistado pelo 
Igreja Viva?
[Damião Pereira] Vocês apro-
veitam sempre as personali-
dades que vêm cá a Braga fa-
lar, aproveitam sempre is-
so para fazer uma entrevista, 
para ficarmos a conhecer o 
trabalho deles sem ser apenas 
pela conferência. Têm tido 
essa preocupação de dar a co-
nhecer a pessoa e isso é fun-
damental para quem quiser 
seguir a vida da Igreja. Mas, 
assim de repente, lembro-me 
do Frei Bento Domingues, 
com quem acho que nunca 
falamos, e que é daqui da re-
gião e tem um percurso mar-
cado, como vimos com o re-
cente doutoramento honoris 
causa pela Universidade do 
Minho, e que tem uma no-
toriedade até nacional, com 
condecorações da Presidên-
cia da República e da Assem-
bleia da República.

[Igreja Viva] Que futuro é 
que projectas para o Igreja 
Viva?
[Damião Pereira] A primeira 
coisa é que, realmente, tenha 
futuro. Que continue sempre 
porque é demasiado necessá-
rio para deixar de ser feito. A 
outra coisa é que eu acho que 
pode ser transformado num 
produto nacional, que se ex-
pandisse mais um pouco pe-
lo resto do país, para além de 
Braga e da nossa Arquidioce-
se. Numa fase em que os jor-
nais ligados à Igreja estão a di-
minuir – aliás, muitos já en-
cerraram –, não sei de que 
modo não se poderia apro-
veitar o Igreja Viva para dar 
eco do que se passa nas outras 
dioceses. Alargaria-se o âmbi-
to geográfico do Igreja Viva, 
ao mesmo tempo tornando-
-o maior, no que diz respeito 
ao número de páginas. E cla-
ro, numa óptica de comple-
mentaridade, sem ter que ser 
necessariamente diferente do 
jornal impresso, fazer uso do 
online para dar as notícias de 
outra forma, de forma tam-
bém mais completa, assim 
como no caso da entrevistas e 
reportagens, porque todos sa-
bemos que o papel não estica.
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Act. 10, 34a, 37-43 
Leitura dos Actos dos Apóstolos 
Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e 
disse: “Vós sabeis o que aconteceu em 
toda a Judeia, a começar pela Galileia, 
depois do baptismo que João pregou: 
Deus ungiu com a força do Espírito 
Santo a Jesus de Nazaré, que passou 
fazendo o bem e curando a todos os 
que eram oprimidos pelo Demónio, 
porque Deus estava com Ele. Nós somos 
testemunhas de tudo o que Ele fez 
no país dos judeus e em Jerusalém; e 
eles mataram-n'O, suspendendo-O na 
cruz. Deus ressuscitou-O ao terceiro 
dia e permitiu-Lhe manifestar-Se, não 
a todo o povo, mas às testemunhas de 
antemão designadas por Deus, a nós 
que comemos e bebemos com Ele, 
depois de ter ressuscitado dos mortos. 
Jesus mandou-nos pregar ao povo e 
testemunhar que Ele foi constituído por 
Deus juiz dos vivos e dos mortos. É d'Ele 
que todos os profetas dão o seguinte 
testemunho: quem acredita n’Ele recebe 
pelo seu nome a remissão dos pecados”. 

Salmo responsorial
Salmo 117(118), 1-2, 16ab-17, 22-23
Refrão: Este é o dia que o Senhor fez: 
exultemos e cantemos de alegria. 

LEITURA II Col. 3, 1-4 
Leitura da Epístola do apóstolo S. 
Paulo aos Colossenses 
Irmãos: Se ressuscitastes com 
Cristo, aspirai às coisas do alto, 
onde Cristo Se encontra, sentado 
à direita de Deus. Afeiçoai-vos às 

“Viu e acreditou”

itinerário ATITUDE
Alargar

O acontecimento da Morte e 
Ressurreição de Jesus Cristo celebra-se, 
com solenidade, em toda a cinquentena 
pascal como se de um único dia se 
tratasse: cinquenta dias repletos de 
“Aleluia”. É a festa da “pureza e da 
verdade”. É a festa da libertação (do 
pecado e da morte) e da vida (eterna). 
Expressa o centro da nossa fé, o 
acontecimento que motiva o grito de 
vitória: Aleluia.

“Viu e acreditou”
“No primeiro dia da semana” — assim 
começa o fragmento evangélico do 
Primeiro Domingo de Páscoa (Ano 
C). De então para cá, cada Domingo 
é o primeiro dia da semana, o dia da 
ressurreição de Jesus Cristo. Celebrar 
o Domingo é assumir o núcleo da fé 
cristã: a vitória de Jesus Cristo sobre 
a morte, fonte da qual brota a nossa 
própria vitória. A eucaristia, no centro 
do primeiro dia da semana, lembra-
nos que somos salvos por Jesus Cristo 
morto e ressuscitado.
Pedro e o outro discípulo que Jesus 
amava correm ao sepulcro para 
confirmar o que lhes tinha sido 
anunciado por Maria Madalena: “viu e 
acreditou”.
A acção de ver e acreditar, mais do 
que uma realidade física, remete 
para a experiência pascal, não só 
dos primeiros, mas também dos 
discípulos de todos os tempos. Na 
verdade, o Evangelho segundo João 
está repleto de referências à ação de 
acreditar como resposta adequada 
diante de Jesus Cristo. De notar que a 
expressão “viu e acreditou” não está 
associada a um nome próprio, mas 
ao “outro discípulo que Jesus amava”, 
o que permite colocar-nos a todos 
nesse personagem. Para nós, a fé 
“aparece como um caminho do olhar 

coisas do alto e não às da terra. 
Porque vós morrestes e a vossa vida 
está escondida com Cristo em Deus. 
Quando Cristo, que é a vossa vida, 
Se manifestar, então também vós 
vos haveis de manifestar com Ele na 
glória. 
    
EVANGELHO Jo 20, 1-9 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São João
No primeiro dia da semana, Maria 
Madalena foi de manhãzinha, ainda 
escuro, ao sepulcro e viu a pedra 
retirada do sepulcro. Correu então 
e foi ter com Simão Pedro e com o 
outro discípulo que Jesus amava e 
disse-lhes: “Levaram o Senhor do 
sepulcro e não sabemos onde O 
puseram“. Pedro partiu com o outro 
discípulo e foram ambos ao sepulcro. 
Corriam os dois juntos, mas o outro 
discípulo antecipou-se, correndo mais 
depressa do que Pedro, e chegou 
primeiro ao sepulcro. Debruçando-
se, viu as ligaduras no chão, mas não 
entrou. Entretanto, chegou também 
Simão Pedro, que o seguira. Entrou 
no sepulcro e viu as ligaduras no chão 
e o sudário que tinha estado sobre a 
cabeça de Jesus, não com as ligaduras, 
mas enrolado à parte. Entrou também 
o outro discípulo que chegara primeiro 
ao sepulcro: viu e acreditou. Na 
verdade, ainda não tinham entendido a 
Escritura, segundo a qual Jesus devia 
ressuscitar dos mortos. 

REFLEXÃO

Cristo, nosso Cordeiro pascal, foi imolado: 
celebremos a festa com o pão ázimo da 
pureza e da verdade. 
Aleluia. 
1Coríntios 5, 7-8

em que os olhos se habituam a ver em 
profundidade” (LF 30).
A ressurreição de Jesus Cristo 
ultrapassa os limites do espaço e do 
tempo para iluminar todos os tempos 
e todos os lugares. Cada um de nós 
está envolvido neste acontecimento 
pascal que nos enche de gozo e 
de alegria. Cada uma das nossas 
histórias pessoais e comunitárias 
está atravessada pelo mistério da 
morte e ressurreição do Senhor. Por 
isso se aplica também a nós o mesmo 
processo vivido pelo discípulo que 
Jesus amava: “viu e acreditou”.

Alargar
A Páscoa não é uma mera referência ao 
passado, um aniversário, mas um facto 
presente, hoje e aqui, que impulsiona em 
direção ao futuro, à perspetiva eterna. 
Orientado por “um caminho de Páscoa”, 
o discípulo de Jesus Cristo é desafiado 
a “alargar os horizontes da missão” 
(cf. Programa Pastoral). E torna-se 
verdadeiramente discípulo missionário 
em todas as circunstâncias quando faz 
gerar frutos de alegria junto dos irmãos, 
por exemplo o fruto da consolação 
nos momentos de dor e sofrimento 
(cf. GE 75-76): “descobre que a vida 
tem sentido socorrendo o outro na sua 
aflição, compreendendo a angústia 
alheia, aliviando os outros”. Assim se 
manifesta a força do amor pascal!

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

I DOMINGO Páscoa 

CONCRETIZAÇÃO: Todo o espaço litúrgico deve estar revestido de flores, como 
sinal festivo e de alegria pascal. Coloque-se, em local de destaque, o cartaz do Ano 
Pastoral com as atitudes para cada Tempo Litúrgico, onde vai ser colocada a da 
Páscoa – ALARGAR – e também a árvore da caminhada deste Ano Pastoral, onde 
serão colocados, Domingo a Domingo, os “frutos” com as  bem-aventuranças que o 
Papa Francisco elenca na exortação apostólica Gaudete et Exsultate, suscitando em 
todos os cristãos o desejo à santidade, à vida feliz, alegre em Deus. Neste Domingo 
o fruto é CONSOLAÇÃO, a partir da bem-aventurança “felizes os que choram, 
porque serão consolados”.
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“Viu e acreditou”

Elementos celebrativos  
a destacar
Ser comunidade acolhedora
Comemoração dos defuntos
Antes da intercessão pelos defuntos na 
Oração Eucarística, será conveniente 
ler a seguinte admonição, como mote 
explicativo: 
Felizes os que choram, porque serão 
consolados. O encontro do túmulo 
vazio faz derramar lágrimas de 
ausência de Deus, que manifestam 
um coração sensível, feito de carne 
verdadeiramente humana. Por isso é 
que o reconhecimento da presença viva 
do Ressuscitado é fonte de consolação 
e júbilo. Porque acreditamos na 
Ressurreição, na vida nova instaurada 
em Cristo, queremos hoje sentir a 
sintonia com a Igreja Triunfante, com os 
irmãos e irmãs da nossa comunidade, 
que já participaram na Eucaristia 
connosco, nos bancos desta Igreja, e 
agora fazem-no junto de Deus. Com 
esta esperança, acreditamos que a 
Ressurreição é fonte de consolação feliz 

para todos nós. Rezemos por todos os 
defuntos, com esperança!
No final da admonição, uma 
família em luto colocará o dístico 
CONSOLAÇÃO na árvore da 
caminhada. Além disso, esta 
Eucaristia deve ser celebrada por 
todos os membros da comunidade 
que já morreram.

Ser comunidade missionária
1. Homilia
. Esta solenidade pascal não é 
somente o centro de todo o ano 
litúrgico: a Páscoa é o lugar para o 
qual tudo converge e a fonte de onde 
tudo emana. Toda a Liturgia é, pois, 
uma Páscoa contínua, passagem 
da morte à vida em Cristo Jesus, 
passagem do pecado à graça, à vida 
nova dos discípulos do Senhor.
. No Evangelho da Missa deste dia, 
tirado de S. João, podemos ler e ver 
os sinais pascais do túmulo aberto, 
mas não vazio. Se o túmulo estivesse 
vazio (como inadvertidamente 
dizemos), então estaríamos diante 
de uma ausência cega, muda, 

incomunicável. Mas, na verdade, são os 
sinais ali presentes, lidos à luz da fé, que 
é essa visão interior e mais profunda 
que permite ao discípulo predilecto “ver 
e acreditar”, que somos convidados a 
descobrir neste Domingo soleníssimo da 
Páscoa.
. A notícia da Ressurreição é, pois, 
o que devemos comunicar, como 
Maria Madalena, que desde cedo 
“põe a mexer” os Apóstolos. Páscoa é 
movimento e dinamismo que anuncia 
a Vida do Vivente. Comunicação 
que não se prende a um só dia, nem 
sequer a uma cinquentena de dias, 
por mais solenes que sejam. Não 
seremos autenticamente discípulos 
missionários sem este anúncio 
kerigmático e sem o movimento pascal 
assumido em nossas vidas.
  
2. Admonição para o envio dos 
compassos pascais
Convocam-se, junto do altar, todos 
os que participarão no compasso da 
visita pascal. Depois, o presidente da 
celebração proferirá estas palavras: 
Partimos, como os primeiros discípulos, a 

anunciar que Jesus Cristo ressuscitou 
verdadeiramente e está vivo, porque 
fizemos a experiência do túmulo vazio 
e, agora, somos enviados a mostrar 
os sinais da ressurreição em nós. Por 
isso, queremos alargar horizontes 
da missão que nos será confiada, 
levando a mensagem de esperança 
a cada casa, a cada família, a cada 
pessoa. Esta é a nossa missão: alargar 
horizontes! Por isso: 
- Apressai-vos a anunciar que Jesus 
Cristo está vivo! 
- Ide proclamar que o salvador 
ressuscitou verdadeiramente! 
- Apressai-vos a levar a todos a 
Boa Nova da alegria do Domingo de 
Páscoa! 
Neste momento, uma família coloca 
no placard do Ano Pastoral, a 
partir da última letra de PÁSCOA, a 
atitude para este Tempo Litúrgico: 
ALARGAR. Entretanto, pode cantar-
se um cântico festivo apropriado.

...

Eucologia
Orações presidenciais: Orações próprias 
da Missa do Dia do Domingo de Páscoa da 
Ressurreição (Missal Romano, 327-328)
Prefácio: Prefácio Pascal I (Missal Romano, 
469)
Oração Eucarística: Oração Eucarística II 
(Missal Romano, 524ss)

Viver na esperança
Nesta grande semana da alegria pascal, vamos 
procurar sentir-nos felizes, consolando alguma 
pessoa que esteja a precisar da nossa atenção. Para 
que a nossa acção de consolação seja mais fecunda, 
somos chamados a ler e reflectir, ao longo de toda a 
semana, nos números 75-76 da exortação apostólica 
Gaudete et Exsultate do Papa Francisco.

Sugestão de cânticos
— Entrada: O Senhor ressuscitou 
verdadeiramente, A. Cartageno
— Apresentação dos Dons: Às bodas do 
Cordeiro, M. Luís
— Comunhão: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, M. 
Simões
— Final: Ressuscitou! Aleluia! , A. Cartageno
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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

Um livro através do qual o autor 
pretende, sobretudo, apresentar Jesus, 
o Mestre. Ao abrir estas páginas, o leitor 
encontra 24 textos evangélicos, um 
comentário sobre cada um, sugestões 
para a oração pessoal a partir dos 
textos e orações. No final da Obra, são 
apresentados alguns termos menos 
óbvios que aparecem recorrentemente 
nos Evangelhos e uma série de mapas 
que ajudam a situar locais por onde Jesus 
andou. 

* Na entrega deste cupão. Campanha válida 
de 11 a 18 de Abril de 2019.

Textos para 
rezar 
Nuno Tovar de 
Lemos

12€10% 
Desconto

O programa Ser Igreja entrevista 
esta semana o Cónego João Aguiar 

Campos.

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

Sexta-feira, das 23h00 às 24h00

Agenda

ESPAÇO VITAMISSÃO EM ESPERANÇA21H00

11
abr

ESPAÇO VITAINTRODUÇÃO À INTELIGÊNCIA EMOCIONAL09H30

13
abr

lançada nova edição do concurso de 
fotografia da semana santa
A Comissão da Quaresma e 
Solenidades da Semana San-
ta de Braga lançou a edição de 
2019 do Concurso de Fotogra-
fia da Semana Santa de Braga, 
inaugurando duas exposições 
no Braga Parque.
O concurso está aberto tan-
to a fotógrafos amadores co-
mo profissionais, tendo como 
limite máximo os 250 parti-
cipantes. Os trabalhos de-
vem ser submetidos entre 
as 00h01 de 26 de Abril e as 
23h59 de 6 de Maio de 2019. 
O anúncio dos premiados está 
marcado para o dia 17 de Maio, 
às 21h00, numa conferência 
de imprensa na loja Fnac.
Os três primeiros classifica-
dos da edição deste ano do 
Concurso de Fotografia vão 
receber como prémio máqui-

nas fotográficas da Canon, as-
sim como uma assinatura di-
gital anual do jornal Diário do 
Minho, media partner do con-
curso. As Menções Honrosas 
receberão uma assinatura di-
gital do Diário do Minho.

ESPAÇO VITAWE FIND YOU22H00

13
abr

Nomeações Eclesiásticas
Dom Jorge Ferreira da Costa Ortiga, por mercê de 
Deus e da Santa Sé, Arcebispo de Braga e Primaz das 
Espanhas;
Perante novas necessidades pastorais e procurando 
responder às suas exigências, hei por bem proceder às 
seguintes nomeações:

- Padre Dex–Steve Goyéko, nomeado Administrador 
Paroquial de Fiscal, Arciprestado de amares, sem pre-
juízo das paroquialidades anteriormente assumidas.

- Padre Serafim de Sousa Fernandes, nomeado Admi-
nistrador Paroquial de São Vicente de Bico, Arcipresta-
do de Amares, sem prejuízo das paroquialidades ante-
riormente assumidas.

Braga e Cúria Arquiepiscopal, 10 de Abril de 2019

† Jorge Ferreira da Costa Ortiga, Arcebispo Primaz


