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Breves

Papa reza pelas vítimas do 
coronavírus
O Papa apelou à oração pelas vítimas do coronaví-
rus, agora denominado COVID-19, que já provocou 
mais de mil mortes, em particular na China.
“Uma oração pelos nossos irmãos chineses que 
sofrem com esta doença cruel. Que eles encon-
trem o caminho da recuperação o mais rapida-
mente possível”, desejou Francisco, no final da au-
diência pública semanal.
Perante milhares de pessoas reunidas no auditório 
Paulo VI, do Vaticano, o Papa recordou ainda a cri-
se que atinge a Síria.
“Gostaria que todos nós rezássemos pela amada e 
atormentada Síria. Tantas famílias, tantas pessoas 
idosas, tantas crianças têm de fugir por causa da 
guerra. A Síria está a sangrar há anos. Vamos re-
zar pela Síria”, pediu, conduzindo os presentes 
num momento de oração em silêncio.

Representantes de nove 
confissões religiosas unem-
se contra despenalização da 
eutanásia
O Grupo de Trabalho Inter-Religioso | Religiões-Saú-
de, com representantes de nove confissões religiosas 
em Portugal, assumiu ontem em Lisboa uma posi-
ção conjunta contra a despenalização da eutanásia.
“A possibilidade legal da morte assistida por eutaná-
sia ou suicídio assistido equivale a empurrar para a 
opção pela morte”, assinala o comunicado apresen-
tado aos jornalistas.
Segundo os signatários, a legalização da eutaná-
sia “constituiria um tremendo e grave acto de de-
missão colectiva” perante quem sofre.
O Grupo de Trabalho Inter-Religioso | Religiões-
-Saúde tinha publicado, em 2018, a Declaração 
conjunta “Cuidar até ao fim com compaixão”. Os 
responsáveis voltaram a posicionar-se a partir da 
sua “experiência de proximidade aos doentes no 
quotidiano das instituições hospitalares”.

opinião

Valeu a pena?

Carla rodrigues
advogada

A fugacidade do tempo 
anda de mãos dadas 
com a nossa ceguei-
ra. Ainda que de for-

ma inconsciente considera-
mos sempre que temos tem-
po. Tempo para estar com as 
nossas pessoas. Tempo pa-
ra saborear os melhores mo-
mentos da vida. Tempo para 
assistir ao brotar da primave-
ra. Tempo para sentir os raios 
de sol acariciar a pele. Tem-
po para passear com os filhos. 
Tempo para conversar com 
os pais. Tempo para namo-
rar a vida. Tempo para viajar. 
Tempo para amar. Tempo pa-
ra dizer gosto de ti! 

Mas, como canta Mariza, 
“o tempo não pára, o tempo 
é coisa rara, e a gente só re-
para quando ele já passou”. 
O tempo vai-nos sussurran-
do sobre o tempo que se es-
gota e nós, ocupados, teima-
mos em não ver os sinais, 
em não ouvir os gemidos do 
tempo que se evapora. Te-
mos de aprender a dar sen-
tido ao tempo, a vivê-lo co-
mo coisa rara que é! A sabo-
reá-lo como quem abraça 

os primeiros dias de um ro-
mance e com a segurança de 
quem conhece as suas prio-
ridades. E na busca de mais e 
melhor tempo, numa tenta-
tiva de o segurar num abra-
ço prisioneiro, vivemos mo-
mentos únicos, quantas ve-
zes pautados pela mais per-
feita das simplicidades. Não é 
isto que acontecia quando os 
nossos pais e avós jogavam 
à sueca ou à malha com os 
amigos? Entre falas grossas, 
malgas de vinho e palavrões, 
as amizades saíam fortaleci-
das, as pessoas sabiam umas 
das outras e amparavam-se 
mutuamente. E, nos dias de 
hoje, não é isto que aconte-
ce quando nos sentamos com 
a família a jogar ao Stop, ao 
Monopólio ou ao Party & 
Co? Vamos desfiando o no-
velo do tempo, dando-lhe 
sentido, e entre gargalhadas 
contagiantes e acusações de 
batota (a regra é nunca faci-
litar, na certeza que por trás 
de um olhar cândido se po-
de esconder um grande bato-
teiro!), fortalecemos laços de 
cumplicidade que perdura-
rão para quando já não fizer-
mos parte do tempo.

Estes dias, num funeral, 
o Celebrante numa belíssi-
ma homília em que deu ré-
dea solta ao coração deixan-
do-o falar aos familiares, aos 
amigos e aos amigos dos fa-
miliares, a páginas tantas lan-
ça a questão “Oh moça, valeu 
a pena viver?”. Acabou a cele-
bração, despedi-me das pes-
soas, abracei quem tinha de 
abraçar e caminhei com es-
ta questão, “Oh moça, valeu 

a pena viver?”. No rosto dos 
mais próximos era visível a 
convicção na resposta afirma-
tiva e a gratidão por essa vida 
se ter cruzado e gerado outras 
vidas. E isto vale tanto, até va-
le tudo!

Questionamo-nos, mui-
tas vezes, sobre aspectos iso-
lados da vida: se valeu a pena 
estudar, se valeu a pena traba-
lhar, se valeu a pena arriscar, 
se valeu a pena amar, se valeu 
a pena sofrer. Mas o “valeu 
a pena viver” não se fica pe-
la superfície, pela epiderme, 
atravessa a derme até che-
gar à hipoderme, destapando 
a alma, sem rede nem pho-
toshop, sem adereços nem 
subterfúgios. Elimina o su-
pérfluo da vida e retém o es-
sencial. Retém o que damos. 
Retém o Amor com que da-
mos. E é aqui, e só aqui, que 
se faz valer a pena.

Se Moniz Pereira já havia 
partilhado, no fado que es-
creveu, “com voz serena per-
guntaram-me, ao ouvido, va-
leu a pena vir ao mundo e ter 
nascido?” (…) “Valeu a pena ter 
vivido o que vivi, valeu a pe-
na ter sofrido o que sofri, va-
leu a pena ter amado quem 
amei, ter beijado quem bei-
jei valeu a pena”; Por seu tur-
no, Fernando Pessoa conside-
rava que “Tudo vale a pena se 
a alma não é pequena. Quem 
quer passar além do Bojador 
tem de passar além da dor”.

Quando chegar a nossa 
hora, à pergunta “Valeu a pe-
na viver?”, que possamos res-
ponder sim, mil vezes sim, 
transportando um coração 
cheio de nomes…
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notícia

Papa Francisco descreve quatro sonhos para a Amazónia 
na nova exortação apostólica

Um sonho social, um so-
nho cultural, um sonho ecoló-
gico e um sonho eclesial. São 
estes os sonhos que o Papa 
Francisco enumera e explica 
na nova exortação apostólica, 
“Querida Amazónia”, lançada 
em sequência do Sínodo espe-
cial dos bispos para a Amazó-
nia que teve lugar em Outubro 
de 2019.

No novo documento, o su-
mo pontífice pretende expres-
sar “as ressonâncias” provoca-
das pelo “percurso de diálogo 
e discernimento” do Sínodo, 
colocando “na realidade ama-
zónica uma síntese de algu-
mas grandes preocupações já 
manifestadas” em documen-
tos anteriores.

Grande parte da exortação 
é dedicada ao “sonho eclesial” 
de Francisco, que pede uma 
maior presença de missioná-
rios neste território e formas 
de liderança que envolvam lei-
gos, religiosas e diáconos per-
manentes, sem abordar a or-
denação sacerdotal de homens 
casados – tema que paira des-
de o encerramento do Sínodo.

Mais diáconos e mais 
relevância para os leigos
“Nenhuma comunidade cris-
tã se edifica sem ter a sua raiz 
e o seu centro na celebração 
da Santíssima Eucaristia”, de-
clara Francisco, solicitando 
depois a “todos os bispos, es-
pecialmente os da América 
Latina, a promover a oração 
pelas vocações sacerdotais e 

também a ser mais genero-
sos, levando aqueles que de-
monstram vocação missioná-
ria a optarem pela Amazónia” 
– sublinhando a ironia de 
mais missionários serem en-
viados da Amazónia para os 
Estados Unidos da América e 
para a Europa do que no sen-
tido inverso.

O Papa Francisco aponta 
também a necessidade de or-
denação de um maior número 
de diáconos permanentes, pri-
meiro grau do sacramento da 
Ordem ao qual podem aceder 
homens casados.

O serviço das religiosas e 
leigos é valorizado por Fran-
cisco, que pede que estes “as-
sumam responsabilidades im-
portantes em ordem ao cres-
cimento das comunidades e 
maturem no exercício de tais 
funções”, especificando que 
“uma Igreja de rostos amazó-
nicos requer a presença está-
vel de responsáveis leigos, ma-
duros e dotados de autorida-
de, que conheçam as línguas, 
as culturas, a experiência es-
piritual e o modo de viver em 
comunidade de cada lugar, ao 
mesmo tempo que deixem 
espaço à multiplicidade dos 
dons que o Espírito Santo se-
meia em todos.”

“Não se trata apenas de fa-
cilitar uma presença maior de 
ministros ordenados que pos-
sam celebrar a Eucaristia. Isto 
seria um objectivo muito li-
mitado, se não procurássemos 
também suscitar uma nova vi-

da nas comunidades. Precisa-
mos de promover o encontro 
com a Palavra e o amadureci-
mento na santidade por meio 
de vários serviços laicais, que 
supõem um processo de ma-
turação – bíblica, doutrinal, 
espiritual e prática – e dis-
tintos percursos de formação 
permanente”, diz Francisco, 
que reconhece que este é um 
exercício que "requer na Igre-
ja capacidade para abrir estra-
das à audácia do Espírito, con-
fiar e concretamente permitir 
o desenvolvimento duma cul-
tura eclesial própria, marcada-
mente laical.”

O Papa avisa ainda contra 
uma visão que reduz “a nossa 
compreensão da Igreja a me-
ras estruturas funcionais”, re-
jeitando também “concepções 
parciais sobre o poder na Igre-
ja” que levam a “clericalizar 
as mulheres”, mas salvaguar-
da que estas devem “ter acesso 
a funções e inclusive serviços 
eclesiais que não requeiram a 
Ordem sacra”.

“O modo de configurar a 
vida e o exercício do ministé-
rio dos sacerdotes não é mo-
nolítico, adquirindo matizes 
diferentes nos vários lugares 
da terra. Por isso, é importante 
determinar o que é mais espe-
cífico do sacerdote, aquilo que 
não se pode delegar. A respos-
ta está no sacramento da Or-
dem sacra, que o configura a 
Cristo sacerdote. E a primeira 
conclusão é que este carácter 
exclusivo recebido na Ordem 

o deixa só a ele habilitado para 
presidir à Eucaristia”, explica.

Francisco abre também 
a porta à criação de um rito 
amazónico, proposto no Sí-
nodo de 2019, dizendo que é 
possível “receber na liturgia 
muitos elementos próprios da 
experiência dos indígenas no 
seu contacto íntimo com a na-
tureza e estimular expressões 
autóctones em cantos, dan-
ças, ritos, gestos e símbolos. O 
Concílio Vaticano II solicitara 
este esforço de inculturação da 
liturgia nos povos indígenas, 
mas passaram-se já mais de 
cinquenta anos e pouco avan-
çamos nesta linha.”

Uma continuação de 
Francisco – social, cultural 
e ecológica
Contrariando todas as expec-
tativas que pesavam sobre o 
lançamento desta exortação 
apostólica, Francisco não to-
mou decisões: “Querida Ama-
zónia” não tem novas leis, 
doutrinas, estatutos ou estru-
turas. O documento final do 
Sínodo mantém-se e os bispos 
da região continuam livres pa-
ra fazer as suas próprias pro-
postas – cuja maioria depende 
mais da sua iniciativa do que 
do consentimento da Santa Sé.

Duas das propostas que 
necessitariam de aprovação 
papal – uma conferência de 
bispos da Amazónia e um ri-
to litúrgico amazónico – são 
positivamente referidas no 
documento como sugestões 
de como aprofundar a colabo-
ração e inculturação, mas de-
pende dos bispos da Amazó-
nia solicitar o avanço destas 
propostas.

O que o Papa Francisco 
deixa claro nesta exortação – a 
quinta do pontificado – é que, 
para a Igreja estar presente da 
melhor forma num contexto 
desafiante como o da Amazó-
nia, aquilo que deve fazer é ver 
e reconhecer o que o Espírito 
Santo já está a fazer na região.

Algo que também fica cla-
ro é que, para Francisco, nada 
disto fará sentido sem os te-
mas que lhe são tão queridos e 
que têm marcado o pontifica-
do. No penúltimo parágrafo, o 
Papa questiona, depois de re-
ferir a necessidade do ecume-
nismo e diálogo inter-religio-
so na região, “como não re-
zar juntos e trabalhar lado a 

lado para defender os pobres 
da Amazónia, mostrar o ros-
to santo do Senhor e cuidar da 
sua obra criadora?”

“Sonho com uma Amazó-
nia que lute pelos direitos dos 
mais pobres, dos povos nati-
vos, dos últimos, de modo que 
a sua voz seja ouvida e sua dig-
nidade promovida”, diz o Pa-
pa sobre a componente social, 
em que denuncia “graves vio-
lações dos direitos humanos 
e novas escravidões”, o tráfi-
co de droga e de pessoas que 
“procura submeter os indíge-
nas” e “que se aproveita da-
queles que foram expulsos do 
seu contexto cultural”.

“Não podemos permitir 
que a globalização se transfor-
me num novo tipo de colonia-
lismo”, refere o Papa.

É esse colonialismo que o 
Papa também quer evitar na 
cultura, apelando à unidade 
e sensibilidade para com as 
mais de cem culturas indíge-
nas da região. Francisco refe-
riu uma das polémicas do Sí-
nodo de Outubro, quando um 
símbolo indígena foi atirado 
ao rio após ser roubado do in-
terior de uma igreja em Ro-
ma: “É possível receber (...) um 
símbolo indígena sem o qua-
lificar necessariamente como 
idolátrico. Um mito denso de 
sentido espiritual pode ser va-
lorizado, sem continuar a con-
siderá-lo um extravio pagão.”

Já no capítulo da ecologia, 
Francisco é claro ao alertar pa-
ra o “desastre ecológico” na re-
gião e afirma que “o equilíbrio 
da terra depende também da 
saúde da Amazónia”.

O Papa apela a mudanças 
para um estilo de vida “me-
nos voraz, mais sereno, mais 
respeitador, menos ansioso, 
mais fraterno” e afirma que a 
solução não está “numa «in-
ternacionalização» da Ama-
zónia”, mas classifica como 
louvável “a tarefa de organis-
mos internacionais e organi-
zações da sociedade civil que 
sensibilizam as populações 
e colaboram de forma críti-
ca, inclusive utilizando legíti-
mos sistemas de pressão, pa-
ra que cada governo cumpra 
o dever próprio e não-delegá-
vel de preservar o meio am-
biente e os recursos naturais  
do seu país, sem se vender a 
espúrios interesses locais ou 
internacionais”.

João Pedro quesado

“Querida Amazónia” é a nova exortação apostólica pós-sinodal de 
Francisco, que pede uma “cultura eclesial” própria para a região 
que seja “marcadamente laical”.
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[Igreja Viva] Para aqueles que 
não conhecem, o que é o Do-
mingo SALICUS?
[Pe. Juvenal Dinis] O Domin-
go SALICUS é uma iniciativa 
que surgiu do Departamen-
to Arquidiocesano de Músi-
ca Sacra para dar a conhecer 
um pouquinho a Revista SA-
LICUS e também ser um mo-
mento de formação para os 
nossos coros, para os salmis-
tas, para os organistas e tam-
bém para os sacerdotes. Pre-
tendo ser uma dinamização 
das pessoas, para nós também 
conhecermos as pessoas, os 
directores corais, dar a conhe-
cer quem somos, o que exis-
te e dizer que estamos para 
ajudar.

[Igreja Viva] O que é que 
acontece em particular neste 
evento?
[Pe. Juvenal Dinis] Esta já vai 
ser a terceira edição do Do-
mingo SALICUS e este ano 
decorre em Barcelos. Vai ser 
na paróquia de Manhente, de 
São Martinho de Manhente. 
Vai haver dois momentos de 
formação, dois temas de for-
mação: um primeiro momen-
to feito pelo professor João 
Duque, da Universidade Cató-
lica, e outro feito pelo Cónego 
Hermenegildo, também ele 
membro do Departamento 
Arquidiocesano da Música Sa-
cra. Entre estes dois momen-

tos, no sentido de colocarmos 
um pouco a revista nas mãos 
das pessoas, quatro coros do 
arciprestado de Barcelos vão 
interpretar uma peça, tanto 
da antiga revista como da re-
vista SALICUS. Cada coro irá 
interpretar duas peças, peças 
que nós não escolhemos mas 
que demos liberdade de es-
colha dentro daquilo que está 
publicado, para que apresen-
tam algo para tomarmos co-
nhecimento da revista.

[Igreja Viva] Sendo assim, é 
maioritariamente um evento 
de formação...
[Pe. Juvenal Dinis] É, é for-
mativo, sim.
[Igreja Viva] Que formação é 
que as pessoas levam do Do-
mingo SALICUS?
[Pe. Juvenal Dinis] Portanto, 
é uma tarde de dinamização 
musical. Quem quiser apro-
fundar mais terá que ir acom-
panhando o que vai saindo 
na revista e, também, quem 
quiser depois uma formação 
mais completa, tem na Esco-
la Arquidiocesana uma gran-
de ajuda para essa parte.

[Igreja Viva] Qual é o balanço 
destes últimos dois anos?
[Pe. Juvenal Dinis] Tem havi-
do bastante boa adesão, sim, 
da parte dos coros paroquiais. 
Nós temos convidado um ar-
ciprestado a organizar con-

nosco – portanto, isto é uma 
organização conjunta do De-
partamento Arquidiocesano 
de Música Sacra, do departa-
mento arciprestal que, no ca-
so deste ano, é de Barcelos, e 
depois também da Revista.

[Igreja Viva] Há algum fo-
co específico, algum tema na 
edição deste ano?
[Pe. Juvenal Dinis] O foco é 
precisamente a formação dos 
coros paroquiais. Tudo vai es-
tar ligado a essa dinâmica do 
coro, daquilo que o coro faz.

[Igreja Viva] E com o que é 
que as pessoas podem con-
tar, mais precisamente, den-
tro desse tema?
[Pe. Juvenal Dinis] Não sei o 
que é que os conferencistas 
irão tratar, isso deixo ao crité-
rio deles, mas sei que um dos 
conferencistas irá abordar um 
pouco a vida coral, um pouco 
dentro desta temática do co-
ro e da comunhão eclesial, e 
outro irá abordar um pouco 
o coro como educação, tam-
bém, do silêncio das nossas 
assembleias, isto é, como aju-
dar a celebrar melhor através 
de momentos de silêncio e 
também do canto.

[Igreja Viva] Isto porque 
os coros têm uma missão 
específica...
[Pe. Juvenal Dinis] Têm 
uma missão. Têm uma mis-
são na celebração litúrgica 
que é ajudar a celebrar me-
lhor através do canto e tam-
bém, de alguma maneira, em 
alguns momentos, através do 
silêncio. O coro faz parte da 
assembleia, não está fora da 
assembleia, mas tem um pa-
pel determinante na celebra-
ção, sobretudo, logicamente, 
através do canto, quando são 

convidados a intervir. Numa 
assembleia litúrgica o coro 
tem o seu papel, mas ele faz 
parte da assembleia, portan-
to não deve cantar sozinho. 
A assembleia deve participar 
cantando e o coro é para aju-
dar a assembleia precisamen-
te a cantar e a participar me-
lhor. Daí que se dediquem, 
sobretudo... O coro pode ter 
um momento mais impor-
tante como, por exemplo, 
num momento de ofertó-
rio, em que o coro pode can-
tar mais sozinho, mas nou-
tros momentos, como o cân-
tico de entrada, a comunhão, 
o santo, entre outros, toda a 
gente deve cantar. Tem que 
haver um esforço e essa mis-
são pertence ao coro.

[Igreja Viva] Há mais algu-
ma novidade face às edições 
anteriores?
[Pe. Juvenal Dinis] Não. A 
nossa a ideia é um pouco con-
tinuar este lançamento de 
sementes. Ao fim e ao cabo 
é aquilo que nós pretende-
mos, lançar sementes e tam-
bém colocar nas pessoas este 
desafio de conhecerem a SA-
LICUS e também ir colocan-
do novo repertório nas nossas 
liturgias.

[Igreja Viva] Essas sementes 
estão a dar fruto?
[Pe. Juvenal Dinis] Aos pou-
quinhos. Isto não é um pro-
jecto que se implementa num 
ano ou dois, portanto vai aos 
poucos, aos pouquinhos.

[Igreja Viva] Qual é o pano-
rama da música sacra na Ar-
quidiocese de Braga?
[Pe. Juvenal Dinis] Isso é uma 
pergunta complicada (risos). 
É uma pergunta muito com-
plicada. Creio que houve um 
bom trabalho que foi feito pe-
lo Departamento nos anos an-
teriores e nós agora continua-
mos esta missão de dinamizar 
a música sacra. Sabendo que 
há muito a fazer, também.

[Igreja Viva] Para além des-
ses encontros, o que é que 
se pode fazer para chegar ao 
objectivo?
[Pe. Juvenal Dinis] Primeiro, 
é preciso começar pelos sacer-
dotes nas paróquias, animan-
do a paróquia e os coros pa-
roquiais, ajudando, procuran-
do formar pessoas que possam 
estar à frente dos grupos... Es-
se tem sido o nosso desafio, ir 
pedindo a um pároco ou ou-
tro para que vá formando gen-
te, para depois poderem servir 

O Domingo salicus tem lugar no final do 
mês, a 23 de fevereiro. O igreja viva falou 
com o padre juvenal dinis, do departamento 
arquidiocesano de música sacra, que 
explicou em que consiste este evento e como 
está a música sacra na Arquidiocese.

ENTREVISTA

“NÓS CONTINUAMOS 
ESTA MISSÃO DE 
DINAMIZAR A 
MÚSICA SACRA”
JOÃO PEDRO QUESADO (TEXTO E FOTOS)
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melhor a comunidade. Claro 
que isso não é um trabalho que 
é feito de um dia para o outro, 
leva algum tempo. Mas que é 
por aí que temos que ir, é, e a 
revista procura também, de al-
guma maneira, ajudar a poten-
ciar os nossos organistas com 
outros recursos pedagógicos, 
também para ajudar os nossos 
coros, no sentido de servir me-
lhor as nossas liturgias.

[Igreja Viva] Nem todas as 
comunidades e paróquias têm 
a possibilidade de ter sem-
pre música nas eucaristias, 
infelizmente...
[Pe. Juvenal Dinis] Quase to-
das têm pelo menos alguém 
que cante alguma coisa. Não 
digam que tenham um direc-
tor de coro, que se calhar não 
têm, mas têm sempre alguém 
que começa os cânticos e aju-
da a solenizar um pouquinho 
a celebração...

[Igreja Viva] E como é que se 
pode ir além disso?
[Pe. Juvenal Dinis] Depende-
rá sempre muito dos sacer-

É preciso começar 
pelos sacerdotes nas 
paróquias, animando 
a paróquia e os coros 
paroquiais, ajudando, 
procurando formar 
pessoas que possam 
estar à frente dos 
grupos... 
Esse tem sido o nosso 
desafio, ir pedindo a 
um pároco ou outro 
para que vá formando 
gente, para depois 
poderem servir melhor 
a comunidade.

dotes e do incentivo que vão 
dando.

[Igreja Viva] Como é que se 
renova a música sacra?
[Pe. Juvenal Dinis] Renova-
-se através da formação. Nós 
propomos a revista que é um 
meio. Não é o único, mas é 
um meio que a Arquidiocese 
propõe para que possa servir 
de educação para os nossos 
organistas, directores corais 
e que depois possa também 
ajudar, através do canto e da 
execução das peças, a celebrar 
melhor.

[Igreja Viva] Essa renova-
ção dá-se apenas a nível gera-
cional ou também através de 
uma mudança no estilo e na 
linguagem musical utilizada?
[Pe. Juvenal Dinis] A músi-
ca faz parte de uma tradição 
da Igreja e nós temos procu-
rado, também através da Re-
vista SALICUS, renovar um 
pouquinho, num estilo des-
te tempo, mais contempo-
râneo, tentando ir também 
nesse sentido. Temos pedido 

aos nossos compositores, por 
exemplo, que nos façam vá-
rias versões do mesmo cân-
tico para que os organistas, 
conforme as suas potenciali-
dades, possam executar pe-
ças mais fáceis ou mais difí-
ceis, mais arrojadas e com-
plexas, procurando servir as 
capacidades de cada um e ele-
var aqueles que vão mais atrás 
para que também comecem 
a andar um pouquinho mais 
para a frente.

[Igreja Viva] A eucaristia, sem 
a música litúrgica, ficaria um 
pouco mais pobre?
[Pe. Juvenal Dinis] Um pouco 
mais pobre, sim. Não perde o 
seu elemento essencial, como 
é claro, mas ficaria mais po-
bre. A música ajuda-nos... Ele-
va o espírito. Portanto a mú-
sica deve ajudar, de facto, a 
celebrar a glória de Deus e a 
santificação dos fiéis. Daí que 
a música deve ser, também 
ela, santa, e ajudar a transmi-
tir a mensagem de cada Do-
mingo, sendo adequada à li-
turgia de cada dia.
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Lev 19, 1-2.17-18 
Leitura do Livro do Levítico
O Senhor dirigiu-Se a Moisés nestes 
termos: “Fala a toda a comunidade dos 
filhos de Israel e diz-lhes: «Sede santos, 
porque Eu, o Senhor, vosso Deus, sou 
santo». Não odiarás do íntimo do coração 
os teus irmãos, mas corrigirás o teu 
próximo, para não incorreres em falta 
por causa dele. Não te vingarás, nem 
guardarás rancor contra os filhos do teu 
povo. Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo. Eu sou o Senhor”.      

Salmo responsorial
Salmo 102 (103), 1-2.3-4.8.10.12-13 (R. 8a)  
Refrão: O Senhor é clemente e cheio de 
compaixão. 

LEITURA II 1 Cor 3, 16-23 
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo 
S. Paulo aos Coríntios
Irmãos: Não sabeis que sois templo de 
Deus e que o Espírito de Deus habita 
em vós? Se alguém destrói o templo 
de Deus, Deus o destruirá. Porque o 
templo de Deus é santo, e vós sois 
esse templo. Ninguém tenha ilusões. 
Se alguém entre vós se julga sábio aos 
olhos do mundo, faça-se louco, para 
se tornar sábio. Porque a sabedoria 
deste mundo é loucura diante de 
Deus, como está escrito: «Apanharei 
os sábios na sua própria astúcia». E 
ainda: «O Senhor sabe como são vãos 
os pensamentos dos sábios». Por isso, 
ninguém deve gloriar-se nos homens. 
Tudo é vosso: Paulo, Apolo e Pedro, 
o mundo, a vida e a morte, as coisas 

“Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem”

itinerário

Perdoar e amar
Com exemplos práticos, mostra que 
a violência deixa de ter cabimento ou 
justificação. O perdão rompe com a justiça 
retributiva: “olho por olho e dente por 
dente”.
O mal não se paga com o mal. A lógica é 
invertida pela dinâmica do perdão: “Se 
alguém te bater na face direita, oferece-lhe 
também a esquerda”. Trata-se, portanto, 
de uma estratégia activa e criativa para 
despertar uma nova relação com o outro, 
seja adversário ou até inimigo.
Eis o tema maior: amor que procura 
a perfeição sem limites. A meta é o 
próprio Deus: “como o vosso Pai celeste 
é perfeito”. Uma vez que o amor divino é 
infinito e incondicional, assim há de ser 
o amor cristão, amor capaz de superar 
todas as barreiras criadas nas relações 
interpessoais, mesmo pelos que se 
apresentam como adversários e/ou 
inimigos.
O amor nasce da fé e leva ao compromisso: 
“amar como Jesus amou, / sonhar como 
Jesus sonhou, / pensar como Jesus 
pensou, / viver como Jesus viveu, / sentir o 
que Jesus sentia, / sorrir como Jesus sorria. 
/ E, ao chegar ao fim do dia, eu sei que 
dormiria muito mais feliz”.
“Amai os vossos inimigos” não é um 
preceito natural entre nós. Só a graça divina 
nos pode levar à plenitude do amor, essa 
expressão do nosso sim incondicional a 
Deus.

‘O que é preciso para ser feliz?’
É difícil perdoar e, às vezes, amar custa 
muito mais; bem mais difícil quando se 
propõe amor universal e incondicional. 
Os nossos sentimentos com frequência 
se podem tornar em ressentimentos 
que conduzem ao ódio e ao desejo de 
vingança.
Este episódio, que encerra ‘a arte de 
evitar pessoas’, é o final adequado 

presentes e as futuras. Tudo é vosso; 
mas vós sois de Cristo, e Cristo é de 
Deus.  
    
EVANGELHO Mt 5, 38-48
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Mateus
Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: “Ouvistes que foi dito aos 
antigos: «Olho por olho e dente por 
dente». Eu, porém, digo-vos: Não 
resistais ao homem mau. Mas se alguém 
te bater na face direita, oferece-lhe 
também a esquerda. Se alguém quiser 
levar-te ao tribunal, para ficar com a 
tua túnica, deixa-lhe também o manto. 
Se alguém te obrigar a acompanhá-
lo durante uma milha, acompanha-o 
durante duas. Dá a quem te pedir e 
não voltes as costas a quem te pede 
emprestado. Ouvistes que foi dito: 
«Amarás o teu próximo e odiarás o teu 
inimigo». Eu, porém, digo-vos: Amai 
os vossos inimigos e orai por aqueles 
que vos perseguem, para serdes filhos 
do vosso Pai que está nos Céus; pois 
Ele faz nascer o sol sobre bons e maus 
e chover sobre justos e injustos. Se 
amardes aqueles que vos amam, que 
recompensa tereis? Não fazem a mesma 
coisa os publicanos? E se saudardes 
apenas os vossos irmãos, que fazeis de 
extraordinário? Não o fazem também os 
pagãos? Portanto, sede perfeitos, como 
o vosso Pai celeste é perfeito”.    

REFLEXÃO
O perdão e o amor estão em destaque 
neste Sétimo Domingo (Ano A), o último 
episódio desta série sobre ‘a arte de evitar 
pessoas’. Jesus Cristo vai mais longe do 
que as normas em vigor, ousa fazer uma 
proposta para sustentar a vida pessoal e 
comunitária.

para resumir tudo o que vivemos ao 
longo desta ‘série’. Não é o fim, mas 
desafio a concretizar em pleno a arte do 
acolhimento.
Há que promover o perdão, a não 
violência, a paz, o acolhimento a todos. 
São valores urgentes para a nossa 
comunidade (e para a vida pessoal). 
Sem acolhimento mútuo e, se possível, 
incondicional, não seremos capazes 
de uma autêntica renovação pastoral e 
paroquial.
O perdão e o amor podem resplandecer 
mais e melhor na nossa vida quotidiana 
e na nossa comunidade (paroquial). 
Exemplos: ser mais tolerantes para 
acolher e servir; ter coração aberto para 
rezar por todos, em especial pelos que 
nos ofendem e são considerados nossos 
inimigos; ousar pequenos gestos que 
demonstram desejo de reconciliação; 
promover, no seio da família, entre os 
mais novos, a educação para o perdão e 
para o amor.
Custa tanto acolher a todos, perdoar e 
amar. Talvez possa tornar-se mais fácil 
se, em cada dia e cada circunstância, 
fixarmos o exemplo de Jesus Cristo, se 
contemplarmos, com regularidade, a 
força que brota da cruz.
O que é que eu preciso para ser feliz? 
Uma dica: experimenta conduzir a tua 
vida à luz da Palavra de Deus. Até à 
próxima ‘série’!

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

Semear esperança
Acólitos
Aproximar-se de Deus pelo serviço do 
Altar é abeirar-se da sua santidade que 
se transforma em apelo à nossa própria 
santidade. De que forma o meu serviço 

VII Domingo comum

Continuar a sublinhar, com particular destaque, a presença  
do Círio Pascal, onde se colocarão as palavras: “Amar e orar  
pelos inimigos”.
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“Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem”

no templo interpela o meu desejo de 
santidade pessoal, para além da pureza 
ritual, sabendo que nós somos o 
verdadeiro Templo de Deus?

Leitores
Proclamar a Palavra de Deus significa 
anunciar não uma sabedoria, mas 
uma loucura. De que modo a minha 
proclamação se torna louca aos olhos 
do mundo para manifestar toda a 
sabedoria de Deus e o poder da sua 
Palavra?

Ministros Extraordinários 
da Comunhão
Nós somos o verdadeiro Templo de 
Deus. Ao levar a Eucaristia, podemos 
aprofundar ainda mais a consciência 
desta realidade: pela incarnação do 
Verbo e pelo dom do Espírito, nós 
somos de facto habitação de Deus. 
Quase ousamos dizer que a lâmpada 
do Santíssimo poderia estar junto de 
cada um de nós. De que forma eu olho 
para os irmãos como “sacrários” da 
presença de Deus?

Celebrar com esperança
Momento celebrativo a destacar: 
Pai Nosso
A introdução à oração dominical (Pai 
Nosso) poderá ser feita de forma mais 
desenvolvida, com recurso à seguinte 
admonição:
Hoje, Jesus apresenta-nos o maior 
desafio de todos: amar aqueles de 
quem não gostamos tanto. A oração 
une-nos e ajuda-nos a cumprir esta 
vontade do Pai. 
Vamos rezar o Pai Nosso de mãos de 
dadas. Mas o que nos une não serão 
as nossas mãos, nem as palavras que 
iremos meditar, carinhosamente, a 
uma só voz… o que nos une é o amor. 
Aquele amor que vem de Deus e nos faz 
perdoar e amar… Aquele amor divino 
que nos aproxima do Senhor e nos faz 
ser perfeitos como o Pai Celeste.

Homilia
. O Amor leva-nos sempre por um 
caminho de perfeição e de santidade, 
onde encontramos Cristo como pioneiro.

. Na primeira leitura o próprio Deus 
desperta em cada um de nós esse amor 
que nos faz ser felizes: “Amarás o teu 
próximo como a ti mesmo. Eu sou o 
Senhor”. O desafio é amar como nos 
amamos, mas é preciso que eu me saiba 
amar.
. Na segunda leitura, S. Paulo fala-nos da 
nossa condição de Santos, porque somos 
templo de Deus, pelo Espírito Santo que 
habita em nós. S. Paulo inquieta-nos com 
a máxima: “Se alguém entre vós se julga 
sábio aos olhos do mundo, faça-se louco, 
para se tornar sábio”.  Aí reside o amor 
verdadeiro, que vem de Deus e nos inunda 
de uma alegria plena, concretizando-se 
nos gestos mais simples do dia-a-dia, 
como um simples: “Olá! Como estás?”, 
que oferecemos até àqueles que não 
conhecemos ou de quem não gostamos 
tanto.
. No Evangelho, Jesus vai muito mais longe: 
coloca o dedo na ferida e faz com que tudo 
o que conhecemos sobre o amor e sobre 
amar vá para além do que julgamos: “Amai 
os vossos inimigos e orai por aqueles que 
vos perseguem, para serdes filhos do vosso 

Pai que está nos Céus”. Poucos são aqueles 
que estão dispostos a percorrer esta 
estrada dura e de terra batida e a aceitá-la 
de ânimo vigoroso e com um sorriso no 
rosto. Por isso, Jesus termina com o apelo: 
“Sede perfeitos, como o vosso Pai celeste 
é perfeito”. Não é fácil ser perfeito, mas 
porque somos Filhos de Deus, trazemos 
no coração a vontade de cumprir a vontade 
do Pai: a Eucaristia é isto! Por isso, o 
salmo deste domingo é a oração que nos 
apróxima de Deus, como filhos muito 
amados.

Oração Universal
Irmãos e irmãs: nós, que somos templo 
do Senhor e morada do Espírito 
Santo, peçamos a Deus Pai por toda a 
humanidade, dizendo, com humildade:
R. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, 
Senhor.

1. Pela nossa Arquidiocese de Braga e suas 
paróquias, para que acolham a santidade 
que vem de Deus e nelas reine o amor e o 
perdão, oremos.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Eu confio, Senhor, na Vossa bondade 
– F. Silva
— Comunhão: Sede perfeitos – C. Silva
— Pós-comunhão: O templo de Deus é santo – C. 
Silva
— Final: Quero cantar o Vosso nome – A. 
Cartageno

Eucologia
Orações presidenciais: Orações do VII 
Domingo do Tempo Comum (Missal 
Romano, 401)
Prefácio e Oração Eucarística: Oração 
Eucarística V/C com prefácio próprio (Missal 
Romano, 1169ss)

Viver na esperança
Durante esta semana vamos alimentar a nossa 
missão de santos: rezemos por todos os nossos 
irmãos que não gostamos tanto; rezemos pelos 
irmãos que nos deram algum desgosto; rezemos 
pelos irmãos que fazem com que cada um de nós 
seja verdadeiramente de Cristo!

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

Livraria diário do minho

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

Em ‘A nossa mãe Terra’ é abordado o 
actualíssimo tema do desafio ecológico, 
de que se ocupa também a Encíclica 
‘Laudato si’’, a que o Papa Francisco 
alude de forma recorrente. Aqui se 
reúnem frases, textos, discursos e 
homilias do Papa sobre a guarda da 
criação e a promoção de uma vida digna 
para todos.
O prefácio é do patriarca ecuménico 
Bartolomeu, que sublinha a perfeita 
sintonia entre ortodoxos e católicos 
na protecção do dom da criação e da 
vida humana – sobretudo nas suas 
manifestações de maior fragilidade e 
mais expostas.

* Na entrega deste cupão. 
Campanha válida de 13 a 20 de Fevereiro de 2020.

A nossa 
mãe Terra  

Papa Francisco

8,50€

10% 
Desconto

Guia do Sameiro é apresentado no dia 22

São martinho de brufe promove 
jantar solidário

No dia 22 de Fevereiro, Sába-
do, às 11h30, decorre na Sala 
da Confraria de Nossa Senho-
ra do Sameiro a apresenta-
ção do livro “Nossa Senhora do 
Sameiro – História /Guia”, da 
autoria do Cónego José Paulo 
Abreu.
A apresentação está a cargo de 
Luís Braga da Cruz e a entra-
da deve ser feita pela porta de 
acesso ao Zimbório. Este guia 
disponibiliza informação deta-
lhada sobre o Sameiro, recor-
rendo a textos, imagens, dados 
históricos e pequenos mapas.

A paróquia de Brufe organi-
za, no dia 22 de Fevereiro, um 
jantar solidário com a finalida-
de de ajudar o Centro Social e 
Paroquial de São Martinho de 
Brufe. O local do convívio será 
o Pavilhão Multiusos de Brufe.
Dinamizada pela Liga de Ami-
gos do Centro Social e Paro-
quial, a iniciativa tem-se repe-
tido ao longo dos anos.

“O Sameiro inspira paz, ine-
bria pela beleza, gera sensa-
ções de bonança interior. Mas 
o Sameiro é também devoção, 
é doutrina, é religiosidade po-
pular, é emoção, é fé. É, no feliz 
dizer de alguém, um novo Ce-
náculo – a Mãe com os filhos à 
volta, confortando-os, incutin-
do-lhes ânimo, sentando-os à 
mesa com Jesus. O Sameiro é 
vida, a de cada peregrino que 
escala o monte, com o que isso 
significa de pedidos, desejos, 
dores, lutas, dramas, também 
ações de graças, louvores, leni-
tivos ou curas, bênçãos…”, es-
creve o autor.
O Cónego José Paulo relem-
bra ainda que este segundo 
Santuário mariano de Portugal 
tem raízes até ao Papa Pio IX: 
“solidificando a crença gene-
ralizada de que Nossa Senho-
ra nunca pecou, foi preserva-
da de toda a mancha, é per-
feita no amor, os méritos da 
redenção de Cristo foram-lhe 
aplicados por antecipação, de 
toda a infidelidade foi liberta, 
o Santo Padre proclamou, em 
1854, o dogma da Imaculada 
Conceição”.

Agenda

ESPAÇO VITA
ESPAÇO VITAI ENCONTRO DA CATEQUESE DE ADOLESCENTES09H30

25
jan

CENTRO PASTORAL 
CENTRO PASTORAL DA ARQUIDIOCESE
DA ARQUIDIOCESEFORMAÇÃO SALAMA! PARA VOLUNTÁRIOS MISSIONÁRIOS

15
fev

CENTRO PASTORAL 
CENTRO PASTORAL DA ARQUIDIOCESE
DA ARQUIDIOCESEESCOLA DE FAMÍLIAS: 3ª SESSÃO
15H30

16
fev

fev15

O custo da inscrição é de 25 eu-
ros para adultos e de 15 euros 
para crianças até aos 12 anos. 
Estas devem ser realizadas até 
ao dia 16 de Fevereiro através 
dos serviços administrativos do 
Centro Social, para os contac-
tos 252 501 900 ou 968 790 
622, ou junto dos membros da 
Direcção ou dos delegados de 
zona.


