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Com o intuito de assinalar e celebrar a
Páscoa, a festa mais importante do calendário cristão, o município de Vieira do Minho
preparou um programa de atividades de cariz
cultural e religioso.
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No próximo dia 27, a paróquia de Belinho (Esposende) revive a tradição da Procissão do Senhor
aos Enfermos. A Procissão do Senhor aos Enfermos
de Belinho cumpre um trajeto entre 3,5 a 4 quilómetros completamente embelezados por tapetes
floridos.

semana santa de braga
Balasar

10 anos Beatificação de Alexandrina

O Santuário de Alexandrina de Balasar
está preparado para assinalar, no próximo dia 25, os 10 anos da beatificação
de Alexandrina Maria da Costa, pelo
Papa João Paulo II. “Como Alexandrina,
Celebrar a Fé” é o tema da peregrinação evocativa da beatificação de
Alexandrina de Balasar este ano. O programa pode ser consultar no site http://
www.alexandrinadebalasar.com

S. Vicente

Cortejo de Guiões

O centro da cidade de Braga parou,
na tarde de sábado, para apreciar o “II
Cortejo de Guiões dos Passos do Concelho”, uma iniciativa da Irmandade do
Mártir São Vicente de Braga. Realizado
pela primeira vez o ano passado, este
cortejo integrou os Guiões das cinco
paróquias que realizam Procissão dos
Passos fora da cidade - Cabreiros, Celeirós, Crespos, Figueiredo e Real- e o
da Irmandade de Santa Cruz, que faz a
Procissão de Passos da Cidade integrada na Semana Santa.

Vila Verde

Exposição Alusiva à Páscoa

No edifício dos Paços do Concelho
de Vila Verde está patente ao
público uma exposição de arte Sacra
subordinada ao tema “A Páscoa”.
A mostra, que pode ser apreciada até
ao dia 23 de abril, tem por objetivo
divulgar as solenidades pascais, que
são vividas com «grande intensidade»
naquele concelho.

Concertos de Páscoa
Quarteto Arte Música

A igreja matriz de Vila Verde, a igreja
de S. Miguel em Gualtar, Braga, e a do
Espírito Santo em Arcos de Valdevez
receberam esta semana concertos de
Páscoa pelo Quinteto ArteMusica, que
irá interpretar Stabat Mater, de G.B.
Pergolesi.

V. N. Famalicão

Procissões de Semana Santa

Em plena Semana Santa, a Confraria
das Santas Chagas de Sto. Adrião (V.
N. Famalicão) realiza algumas das
iniciativas mais importantes previstas
no seu programa para esta Quaresma
/ Páscoa, nomeadamente as tradicionais procissões de quinta e sexta-feira Santa, entre as quais a procissão
Ecce Homo, na quinta-feira às 21h30
(presidida por D. Jorge Ortiga), e a
procissão do enterro do Senhor na
sexta-feira, às 21h30 (presidida por D.
António Moiteiro).

tríduo pascal constitui a celebração maior do ano litúrgico
Em pleno coração da Semana Santa, a celebração do
Tríduo Pascal da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus
constitui o centro e o cume do Ano Litúrgico. A reforma
litúrgica promovida pelo Concílio Vaticano II retomou
esta centralidade, afirmando que “a obra da redenção
dos homens e da glorificação perfeita de Deus, realizou-a
Cristo Senhor, principalmente pelo mistério pascal da sua
bem-aventurada Paixão, Ressurreição dos mortos e gloriosa Ascensão” (Sacrossanctum Concilium). A Vigília Pascal,
na noite de Sábado para Domingo, constitui a mais antiga
Vigília celebrada pela Comunidade Cristã, remontando
as suas origens aos primeiros séculos da Igreja. Até 1951,
esta celebração encontrava-se em decadência, sendo
celebrada na manhã de Sábado - daí a expressão “Sábado
de Aleluia” - até que o Papa Pio XII a restituiu à sua forma
original retomando, também, o seu carácter baptismal: nos
primeiros séculos da história da Igreja, era nesta Vigília
que se dava o baptismo dos catecúmenos adultos.
Da Vigília emana o Tríduo Pascal, com as celebrações da
Ceia do Senhor (Quinta-Feira Santa), da Morte do Senhor
(Sexta-Feira Santa) e da Ressurreição (Vigília Pascal). Do
Tríduo tem início o Tempo Pascal que, com a duração
de cinquenta dias ou sete semanas (até à Solenidade de
Pentecostes), constitui o Tempo Maior do Ano Litúrgico,
convidando as comunidades cristãs a re-descobrir e aprofundar o sentido do Mistério da Ressurreição de Jesus.
“A diferença cristã, como consequência ética da ressurreição de Cristo, evidencia-se naquela capacidade de
perdoar, naquele gesto que desencadeia a alegria, naquele
silêncio que evita confusões, naquele sorriso que embeleza o dia, naquela palavra que anima a esperança, naquela
escuta que acolhe o desabafo, naquele sentimento que
desperta para a liberdade, naquela memória que guarda
os milagres da vida, naqueles passos que se desviam do
caminho do egoísmo, naquela oração que recorda os que
sofrem e naquela qualidade que potencia o amor. (D. Jorge Ortiga, Homília de Domingo de Páscoa de 2013).

Dia Arquidiocesano da Juventude: Pensar o Futuro
Meio milhar de jovens da maioria dos Arciprestados da Arquidiocese de
Braga juntaram-se ontem em Cabeceiras de Basto para celebrar o Dia da
Juventude da Arquidiocese de Braga, que concidiu com o Dia Mundial da
Juventude. Tendo como tema de fundo o lema “N’ Ele me basto”, os participantes conjugaram momentos de lazer com espaços de reflexão sobre o
papel da juventude na construção da Igreja Católica. Do vasto programa
que animou o município de Cabeceiras constaram também iniciativas
orientadas para o auto-conhecimento, disse o coordenador do Dia da
Juventude, Alberto Gonçalves, acrescentando que os jovens tiveram aiknda
acesso a iniciativas de caráter cultural que possibilitaram o conhecimento da história e dos valores do Arciprestado anfitrião da jornada. Sobre a
reflexão ontem realizida, Alberto Gonçalves sublinhou que ela foi girou em
torno da questão se os os jovens quererem ou não estar na Igreja.

Aplicação IBreviary disponível em Português
“A versão portuguesa do iBreviary, aplicação que permite o acesso através de
um smartphone ou tablet à Liturgia das Horas, a todos os textos da liturgia
diária, principais orações católicas e rituais dos sete sacramentos, está disponível desde sábado. A aplicação gratuita, que pode ser instalada no iPhone (a
única disponível até agora em português), iPad, Android, Windows Phone 7 e 8,
Blackberry 5 e Kindle Fire, permite também rezar em árabe, espanhol, francês,
inglês, italiano, latim, romeno e turco. Os conteúdos estão também disponíveis
em português para quem não tem nenhum daqueles equipamentos na página
http://www.ibreviary.org, que também oferece a possibilidade de colocar o iBreviary num site ou blogue, oferecendo aos visitantes a possibilidade de rezar.”
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O Papa encontrou-se esta semana no Vaticano com um grupo de seminaristas do Colégio Pontifício
Leoniano de Anagni, instituição que reúne alunos de toda a Diocese de Roma. Segundo a Rádio Vaticano, durante a audiência Francisco destacou a importância dos candidatos ao sacerdócio serem formados num “clima de oração e fraternidade”, para que possam ser “bons pastores” à imagem de Jesus
Cristo, marcados pelo “amor a Deus, à Igreja e às pessoas”. O Papa motivou os seminaristas a serem
“homens de oração” e a prepararem-se para uma missão e não uma função.

vaticano: sexta-feira santa reflecte crise
Via-Sacra presidida por papa francisco com textos sobre crise social
Na Sexta-feira Santa, 18 de Abril, no Coliseu, a Via Sacra presidida pelo Papa convidará a reflectir sobre a crise económica
e as suas graves consequências, sobre as
histórias dos imigrantes, sobre os males
que ceifam a vida de muitos jovens. Os
textos das meditações - publicados nesta
terça-feira pela Livraria Editora do Vaticano - foram escritos por Dom Giancarlo
Bregantini, Arcebispo de Campobasso, que
nas 14 estações da Paixão evoca as pragas
do mundo de hoje e todos os dramas
que conheceu como pastor de Dioceses
do Sul da Itália: as mortes causadas pelo
lixo tóxico, as condições dos detidos em
prisões superlotadas. No madeiro da cruz
de Cristo estão os pecados do homem, as
injustiças produzidas pela crise económica, “com as suas graves consequências
sociais”, tais como a insegurança no
emprego, o desemprego, a especulação
financeira, os suicídios dos empresários, a
corrupção e a usura. Jesus leva-os consigo
ao Calvário, para ensinar que a vida deve
ser vivida não na injustiça, mas criando
“pontes de solidariedade”: “vencer o medo
do isolamento, recuperando a estimativa
pela política” e procurando soluções comuns para os problemas sociais.
Nas meditações escritas para a Via Sacra
da Sexta-Feira Santa no Coliseu, Dom
Giancarlo Bregantini traz as pragas do
mundo de hoje. Nas suas reflexões estão
os dramas dos imigrantes, as feridas das
mulheres que são vítimas de violência,
os traumas das crianças abusadas, a dor
daquelas mães que perderam os seus

Função do Senhor dos Passos

Na paróquia de Pias, Arciprestado de
Monção, realizou-se ontem à tarde a
Função do Senhor dos Passos, procissão
com mais de 300 anos. Todos os anos,
no Domingo de Ramos, centenas
de figurados e milhares de pessoas
participam nesta cerimónia religiosa
única naquele concelho.

Açores

Artistas preparam Via-Sacra
filhos em guerras, no abismo das drogas
ou do álcool. Mas em Jesus que cai por
três vezes no caminho para o Gólgota, o
Arcebispo de Campobasso faz ver também a certeza da esperança: dentro da
prova, a oração intensa a Deus torna mais
leve toda a cruz de cada um. E assim de
Cristo se aprende a aceitar as fragilidades,
a não desanimar por qualquer falha. Pelo
contrário, Simão de Cirene, o homem
que ajudou o Filho de Deus a levar a
cruz, diz-nos hoje que ir ao encontro
do outro, oferecer a própria ajuda, cria
fraternidade, e faz descobrir Deus em
cada ser humano. E estão também as
realidades do Sul da Itália na Via Sacra
de Dom Bregantini: as crianças mortas
por cancros causados pelos incêndios de
resíduos tóxicos, as necessidades daqueles que pedem asilo, procuram uma nova
pátria mas encontram as portas fechadas.
Os últimos da sociedade de hoje estão
lá, nas várias estações da Via Sacra, onde

os sofrimentos de Cristo recordam os sofrimentos dos detidos em prisões superlotadas - com excesso de burocracia e uma
justiça lenta - ou em institutos penitenciários sombrios, onde a tortura é, por vezes,
ainda uma prática. Mas está também a
Igreja na Paixão de Jesus, e símbolo dela é
a sua túnica que permanece intacta, que
remete à unidade que deve ser recuperada, àquela harmonia que se deve alcançar
com um “caminho paciente, numa paz
artesanal, construída dia após dia” através
da fraternidade, a reconciliação e o perdão
mútuo. E se a imagem dolorosa de Jesus
deposto da cruz e nos braços de Maria
tem percorrido os séculos, outra coisa nos
diz este ícone chamado “Pietà”: “a morte
não quebra o amor. Porque o amor é mais
forte que a morte ... Quem está pronto
para sacrificar a sua vida por Cristo, vai
encontrá-la novamente. Transfigurada,
depois da morte. “ (DACS/Rádio Vaticana)

S. Tomé e Príncipe: Crianças são prioridade pastoral
O bispo de São Tomé e Príncipe, D. Manuel António dos Santos conta que tem como
prioridade pastoral “em primeiro lugar as crianças” num país muito jovem em que 40
por cento da população tem menos de 15 anos. “Quando me perguntam digo sempre
que a prioridade são as crianças porque este país está cheio de crianças e por vezes
dói muito a forma como são tratadas e o modo de vida em que vivem algumas”,
conta D. Manuel António dos Santos em entrevista à Agência ECCLESIA. O bispo
de São Tomé e Príncipe, que em sua casa com a ajuda da sua irmã cria duas crianças, depara-se com “muitos casos dramáticos” e dá o exemplo de uma criança que
chegou à Cáritas de São Tomé “com 9 meses e apenas 2,3 quilos de peso”. O ‘Banco
de Leite’ é um projeto já em andamento “que inicialmente pensado pelo Frei Ventura”
tem tido “andamento” dado que têm chegado “de vários pontos de Portugal” várias
caixas de leite, azeite e outros bens que são doados à ‘Casa dos Pequeninos’.
Sudão do Sul: Missionário Comboniano
pede orações pelo fim do conflito
O padre brasileiro Raimundo Rocha é missionário comboniano no Sudão do Sul há 4
anos, mas desde que a guerra civil começou
teve de suspender a missão em Leer e por
isso apela à oração de todos pelo fim deste
conflito. O padre Raimundo Rocha conta
à Agência Ecclesia que no final do mês de
janeiro vários grupos rebeldes os visitaram
“querendo levar os carros da missão” e foi aí
que resolveram partir para o mato junto com
o resto da população onde ficaram “durante
18 dias”, tempo durante o qual “a missão e
as estruturas foram todas saqueadas”.

Monção

Vietname: inauguração do novo Seminário
Maior de S. José, na capital Ho Chi Min.

“É bom que nos façamos uma
pergunta: quem sou eu, quem
sou eu diante do meu Senhor,
quem sou eu diante de Jesus
que entra em festa em
Jerusalém? Sou capaz
de exprimir a minha
alegria, de o louvar,
ou ponho-me à
distância? Quem sou
eu diante de Jesus
que sofre?”
13 de Abril

O Serviço Diocesano da Pastoral da
Cultura, a ideia de convidar artistas
locais, naturais, residentes ou ligados aos Açores, que, generosamente,
abraçaram o projeto, doando e dotando
a Sé de uma Via-sacra fiel à narrativa
evangélica e às marcas do nosso tempo.
É um conjunto novo, que nada pretende imitar, a não ser dizer a Paixão
de Cristo, conjunto saído das mãos e
do lado de catorze artistas distintos,
nas tendências, linguagens e processos
criativos contemporâneos

Leiria

Mês de Maio dedicado às Vocações

O Serviço de Animação Vocacional
(SAV) da Diocese de Leiria-Fátima está a
propor às paróquias, comunidades religiosas e outros grupos um mês especial
de oração pelas vocações, intitulado
‘Maio, mês vocacional’.Habitualmente
realizada em abril, a iniciativa vai este
ano “decorrer durante o mês de maio,
também dedicado a Nossa Senhora,
com o lema ‘Família, berço de vocações,
como no lar de Jesus, Maria e José’”

Algarve

Centros Sociais com Plano Pastoral

Teve lugar no dia 8 de Abril o IV Encontro dos Centros Sociais Paroquiais
e outras Instituições Sociais da Igreja
do Algarve, subordinado ao tema “Plano Pastoral e Formação de colaboradores nas Instituições Sociais da Igreja”,
foi promovido pelo Secretariado da
Pastoral Social da Diocese do Algarve
e contou com cerca de 70 responsáveis
daquelas instituições.

Coimbra

Catequese de Adultos

O recentemente criado Serviço de
Catequese de Adultos, do Secretariado
Diocesano de Evangelização e Catequese, promoveu no dia 6 de abril,
pelas 15:00, no Seminário Maior de
Coimbra, um encontro de animadores
de catequese de adultos. Este encontro tem como finalidade a formação
daqueles que, localmente, nas comunidades paroquiais, terão a missão de
dinamizar os encontros de catequese
para adultos.
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Paula Moura Pinheiro nasceu em Coimbra em 1966. É
jornalista desde 1987, tendo-se estreado no pequeno ecrã
em 1992. Entre os programas onde trabalhou, destaca-se
o magazine Câmara Clara, do qual foi editora e apresentadora entre 2006 e 2012. É mãe de dois filhos.
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Na imprensa, Paula Moura Pinheiro trabalhou como repórter, entrevistadora e cronista; na televisão e na rádio como autora, editora e apresentadora de programas.
Entre 2006 e 2012 foi subdirectora da RTP2, sendo licenciada em Comunicação
Social pela Universidade Nova de Lisboa e pós-graduada em Direito Comunitário
pelo Instituto Europeu da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

“CONTINUO
SEM ENCONTRAR
UMA PALAVRA
MAIS ADEQUADA
DO QUE ‘GRAÇA’
PARA EXPRESSAR
A BÊNÇÃO DA FÉ
Paula Moura Pinheiro
Jornalista
Texto DACS; Fotos DACS e FÉ E ARTE 2014

Falar de Paula Moura Pinheiro é falar de uma jornalista de renome
nacional, que passou pelas principais estações televisivas, rádios
e jornais portugueses. De subdirectora da RTP2 a escritora, de
cronista a promotora de comunidades de leitura, com ela conversamos sobre o actual paradigma jornalístico, o papel da mulher na
Sociedade e na Igreja, a cultura e a liturgia. Ao vivermos a Semana
Maior do nosso calendário litúrgico, dispomos hoje de um belo testemunho sobre o que significa ser cristão num ambiente bastante
adverso, onde a principal oposição à fé não é a razão, mas a dúvida
(permanente).
Num encontro promovido na Capela
do Rato, em Lisboa, em Novembro de
2012, referiu que “a fé é uma Graça
com que fui abençoada” e interrogouse por que razão “nem todos foram
abençoados com a Graça da Fé”. Já
encontrou resposta para esta pergunta?
As palavras são o meu instrumento.
Para um pintor o seu instrumento são as
tintas e os pinceis, através dos quais se
expressa; no meu caso são as palavras. E
por mais que pense, leia, escute, reflicta,
continuo sem encontrar uma palavra
mais adequada do que Graça para
expressar a Bênção da Fé. De facto, eu
não escolhi – fui escolhida! E a minha
perplexidade é sobre porque não o
fomos todos?! No ensinamento de Jesus
percebemos que somos todos iguais aos
olhos de Deus; então, porque não fomos
todos agraciados com a Fé? A pergunta

mantém-se para mim. É evidente que
há aqui um elemento de livre-arbítrio
e ainda bem. Mas o livre-arbítrio tem a
ver com o modo como vivemos a Fé,
não resolve o problema de não se ter Fé!
No meio jornalístico em geral e no meio
dos criadores intelectuais e artísticos em
particular não somos muitos os crentes
– o que se compreende, pois somos
pessoas cujo sentido crítico é muito
agudo, pessoas que fomos treinadas
para colocar tudo em causa. O trabalho
dos jornalistas são as perguntas; de
alguma maneira, a desconfiança. A
primeira missão dos criadores e dos
intelectuais é duvidar. Portanto, acho
relativamente compreensível que sejam
uma comunidade, um perfil de pessoas
que por norma não são crentes. Ainda
que, na maioria dos casos, não sejam
ateus mas agnósticos. Por isso, é muitas
vezes visto com alguma perplexidade o

facto de eu me descrever como crente
e como cristã. No meu entendimento,
forçosamente limitado, vejo o facto de
nem todos sermos abençoados com
a Graça da Fé como um “buraco”
na generosidade de Deus! Acho
triste, trágico não gozar dessa Graça.
Compadece-me.
Passou recentemente por Braga,
com uma bela reportagem sobre
o Cálice de S. Geraldo, no âmbito
do programa “Visita Guiada”. O
que mais a fascinou em Braga,
nomeadamente na Sé Catedral e no
seu “Tesouro”?
Como espero que tenha ficado bem
expresso no programa, Braga é um
dos berços da portugalidade. Tem, por
isso, uma espécie de densidade muito
bonita. Sobretudo na sua zona histórica.
Não gosto da maneira como a cidade
cresceu, apesar de não ter sido a única
cidade em que tal aconteceu. Em muitas
cidades temos centros históricos bonitos
e potencialmente muito interessantes
mas, em Portugal, raramente as cidades
souberam crescer de uma forma
harmoniosa com os seus núcleos
fundadores. Quando penso em Braga
penso no seu centro histórico: acho a
Sé maravilhosa, não conhecia bem a Sé
nem o Museu da Sé que é fantástico. O

Museu do Tesouro da Sé de Braga teve
uma intervenção contemporânea muito
bem feita, toda a museologia (não só o
espólio como a maneira como o espólio
está exposto) é muito qualificada. Na
visita guiada que o programa fez ao
Museu e na atenção que deu ao Cálice
de São Geraldo, um objecto mais antigo
que a própria fundação de Portugal
(foi encomendado pelo tetra-avô de D.
Afonso Henriques!) ficou claro algo que
nem sempre temos presente: o facto
de sermos, desde o início da nação,

“No meio jornalístico e dos
criadores intelectuais e
artísticos não somos muitos
os crentes”
mestiços. A maioria dos portugueses vê
a presença dos árabes na nossa história
como um corpo estranho, mas isso não
é verdade. Tendo as confissões religiosas
constituído uma barreira, a verdade é
que tivemos séculos de co-habitação
que provocaram fusões culturais que
ainda pulsam na nossa identidade.
Acho isso muito ecuménico. O cálice
representa essa fase germinal, anterior
à nacionalidade, onde, mesmo nas
suas bolsas de resistência à presença
muçulmana na Península Ibérica, os
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Responsável pelo “Guia de Leitura 2003” do Instituto Português do Livro e das Bibliotecas; como
membro das A4, realizou durante anos com a Fundação Calouste Gulbenkian “Os Clássicos”. Fez o
programa cultural da Feira do Livro de Lisboa em 2004 e em 2005 e publicou “Portugal no Futuro
da Europa”, um livro sobre a primeira versão do Tratado Constitucional Europeu. Em 2002 saíra o
seu primeiro livro, “27/08”, em 2006 “Estória da Pré-História do Chapitô”, uma biografia de Teresa
Ricou, e em 2010, “Viagem de Regresso”.
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“Visita Guiada” é um programa de televisão e de rádio sobre
os tesouros do património cultural português. Tesouros com
reconhecido valor universal - peças que qualquer país ocidental
se orgulharia de integrar no seu património e pouco conhecidos
dos portugueses. Na RTP 2 às segundas-feiras, às 21h25.

Entre 2006 e 2012 PMP foi subdirectora da RTP2.

cristãos estavam influenciados pela
estética e pela cultura islâmicas. E o
cálice, com inscrições de desenhos
árabes, será depois usado na liturgia!
Acho esta história tão contemporânea
e tão ecuménica, tão bonita... Essa
foi uma das razões pelas quais quis
começar o programa ‘Visita Guiada’
pela Sé de Braga. Mas fomos também

“No ensinamento de Jesus
percebemos que somos
todos iguais aos olhos de
Deus; então, porque não
fomos todos agraciados com
a Fé?”
a Tibães (cujo programa irá para o
ar brevemente). Portugal e o Norte
de Portugal em particular tem um
património maravilhoso.
Numa década de crise económica e
de cortes orçamentais do Estado, a
Cultura, nas suas múltiplas dimensões,
tem sido fortemente atingida. Do seu
trabalho como jornalista, que reflexos e
consequências tem encontrado na vida
das pessoas que se dedicam aos diversos
âmbitos das actividades culturais?
Depende das áreas de actividade.
Se falarmos de cineastas a situação
é muito grave, porque o cinema
é uma arte que requer dinheiro –
porque é caro, é um dispositivo
pesado, envolve muitas pessoas,
tecnologia, tempo. Escritores: das
duas uma: ou são herdados, ou
alguém lhes paga a renda de casa,
ou são pobres porque ninguém no
nosso país vive confortavelmente só
da escrita. Portanto, se os escritores
já eram pobres, continuam pobres.
A mesma coisa com os artistas
visuais e plásticos: há dois ou três
consagrados que podem viver bem
apenas do seu trabalho. De resto, ou
dão aulas ou então já eram pobres e
continuam pobres. Pobres no sentido
em que não são pessoas com níveis
de consumo sequer médios. Ainda
que, por definição, sejam pessoas
para quem o consumo não é algo
de relevante. Em Portugal os artistas
habituaram-se há muito a viver
com pouco. Em relação à área do
património, é muito complicado,
porque nos Museus estão a dispensar
as pessoas que estão a recibos-verdes,
é algo dramático. Por outro lado, o
que verifico é como as pessoas, na
esmagadora maioria dos casos, são
maravilhosas. Isto porque, ganhando
tão pouco como ganham, a maneira
como vestem a camisola dos locais
em que estão a trabalhar, dos museus
por exemplo, de certeza que não é
pelo que ganham: é porque gostam
mesmo do que estão a fazer. Gostam
do património que têm de conservar,

têm tanto brio! Por todo o país temos
gente fantástica, uma nova geração
muito comprometida, claro que com
posições acesamente críticas sobre
o que se passa e muito críticas por a
cultura não ser nunca uma prioridade.
Mas independentemente dessa leitura
crítica, não adoptam uma posição
derrotada nem demissionária: lá estão,
a fazer o melhor que podem e sabem,
e isso é uma lição. Inventam, puxam
pela cabeça e pela imaginação, fazem
horas a mais, arranjam patrocinadores,
pedem ajuda a amigos. Gosto (e tenho
podido) dar boas notícias. Basta olhar
e ver: o jogo jornalístico está viciado
na disfuncionalidade na tragédia, mas
há boas notícias para dar.
A celebrar os 40 anos do 25 de
Abril, acha que continua a ser bom e
necessário reflectir sobre o lugar da
Mulher na sociedade portuguesa? E na
Igreja?
Essa é uma discussão que tem de
continuar. E não apenas a discussão
como também as suas consequências
Na Arquidiocese de Braga estamos a
dedicar um ano pastoral à Liturgia. Que
sugestões aponta para que tornemos as
nossas celebrações litúrgicas mais belas e
atraentes para os fiéis?
Francamente, gosto imenso da liturgia. E
gosto da variedade: gosto de ir à missa em
todos os lugares por onde passo, sobretudo nos mais longínquos. Ouvir o Pai-Nosso, por exemplo, em outras línguas,
acho maravilhoso e comovente. No Cairo,
por exemplo. Gosto tanto da pluralidade
que até percebo o que dizia o Ratzinger
(uma coisa inesperada, vinda de mim) do
regresso ao latim: claro que não subscreveria uma obrigação, mas a possibilidade
de voltar, pontualmente ou em alguns
sítios, a rezar em latim, também achava
bonito. Por exemplo, comparar uma missa
no Brasil ou uma missa em Santiago de
Compostela levaria um budista, por exemplo, a perguntar-se se se trata da mesma
religião! Não acho que deveria ser emanado da cúpula da Igreja alguma normativa
a dizer como se deveria mudar ou fazer na
liturgia, deve-se continuar antes a viver à
medida de cada comunidade, respeitando
na mesma uma grelha-base. Os padres e
as dioceses têm de conhecer as comunidades com quem estão a trabalhar, e não se
trata de adequar-se num sentido mercantil,
mas no sentido do diálogo, da proximidade. Eu vou à Capela do Rato porque é
onde me sinto em casa, onde a linguagem
me é mais próxima: há outras igrejas onde
tenho de fazer um grande esforço cristão
para não me vir embora a meio, porque
há ainda um discurso castigador, quando
a Igreja deve ser um lugar de amor, não
de dedo em riste. Há homilias que escuto
que me são agressivas e agrestes. Mas a
diversidade é uma das maiores riquezas
da Igreja.

práticas. A discussão decorre
formalmente, no ocidente, há um
século. Na Igreja, penso que a
discussão decorre desde o Vaticano
II, embora tenha havido sempre
quem levantasse a questão ao longo
dos séculos. Se me pergunta se
eu acho que as mulheres deverão
poder ser ordenadas, respondo-lhe
que não é o tipo de assunto que me
preocupe pessoalmente. Mas, salvo
raríssimas excepções, não gosto de
interdições, muito menos baseadas
no género sexual. A minha leitura
do que Cristo nos veio ensinar não é
uma lista interminável de interdições,
de ameaças e de castigos - não
é assim que leio os Evangelhos.
Vejo nos Evangelhos uma presença
extraordinária das mulheres, e mais
do que isso: vejo uma fidelidade e
uma audácia únicas por parte das

“Ouvir o Pai-Nosso
em outras línguas,
acho maravilhoso
e comovente”

“Acho esta história do
cálice de S. Geraldo tão
contemporânea e tão
ecuménica”
mulheres que acompanharam Jesus
até ao fim – os homens não estiveram
lá da mesma maneira. Toda a leitura
posterior do lugar da mulher na Igreja,
para mim, é um absurdo. Não se trata
de menosprezar o lugar que a mulher
tem tido no edifício católico, não acho
menor o papel que as mulheres têm
desenvolvido no quadro da Igreja; mas
acho menor o papel que a política da
Igreja lhes tem atribuído. São coisas
diferentes. As mulheres sempre foram
maiores, como foram maiores com
Cristo; mas é menor o estatuto que
lhes é dado. Como é que repor a
justiça nesta matéria se traduziria na
prática? Bem, para isso há pessoas
muito mais competentes do que eu, e
não é um assunto que me interesse de
sobremaneira: trata-se de uma questão
de princípio. E volto a dizer: leiam
os Evangelhos! Deixem de lado toda
a normatividade que veio depois a
ser acrescentada a este edifício. Não
acho que a normatividade seja toda
má, e acho que os rituais são coisas
importantes, mas a Igreja não pode ser
só isso.
Regressando ao seu testemunho
partilhado na Capela do Rato, referiu
acreditar que “em todos os instantes
acontecem milagres” e que “Deus pode
tudo”. Continua firme nesta convicção?
Não se trata de uma convicção, porque
a fé não é uma ideologia: o cristianismo
não é uma construção cerebral, é
uma certeza com corpo. É anterior ao
intelectual, é uma confiança. Total.
(DACS)

GOSTOS

“ERNESTINA” DE
RENTES DE CARVALHO
Livro

J.S.BACH
Música

“O NOVO MUNDO”
DE TERRENCE MALICK
Filme

DESERTO (QUALQUER
UM)
Lugar

TEATRO MERIDIONAL,
“O SENHOR IBRAHIM
E AS FLORES DO
CORÃO”
Peça de Teatro

ARROZ DE CABIDELA
Gastronomia

6

IGREJA VIVA

LITURGIA
DOMINGO DE PÁSCOA

LITURGIA da palavra
I LEITURA 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
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Tríduo Pascal:
“O sagrado Tríduo da Paixão e Ressurreição do Senhor é o
ponto culminante de todo ano litúrgico, porque a obra da
redenção humana e da perfeita glorificação de Deus foi
realizada por Cristo especialmente no seu Mistério Pascal.”

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 Sal. 117(118)
Refrão: Este é o dia
que o Senhor fez: exultemos
e cantemos de alegria.
Dai graças ao Senhor,
porque Ele é bom,
porque é eterna a sua misericórdia.
Diga a casa de Israel:
é eterna a Sua misericórdia.
A mão do Senhor fez prodígios,
a mão do Senhor foi magnífica.
Não morrerei, mas hei-de viver,
para anunciar as obras do Senhor.
A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular.
Tudo isto veio do Senhor:
e é admirável aos nossos olhos.

II LEITURA 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 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 S. 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

Diário do Minho

Sugestão de Cânticos

ENT: Aleluia Cristo ressuscitou / J. Santos
OFER: Nasceu o Sol da Páscoa / M. Luís
COM: Felizes os convidados / C. Silva
AG: Toda a terra cante ditosa / L. Deiss
FINAL: Ressuscitou aleluia / A. Cartageno

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.

a Igreja alimenta-se da palavra
A liturgia deste domingo celebra a ressurreição e garante-nos que a vida em
plenitude resulta de
uma existência feita
dom e serviço em favor dos irmãos. A
ressurreição de Cristo é o exemplo concreto que confirma tudo isto.
A primeira leitura apresenta o exemplo de Cristo que “passou pelo mundo
fazendo o bem” e que, por amor, Se deu
até à morte; por isso, Deus ressuscitou-O. Os discípulos, testemunhas desta
dinâmica, devem anunciar este “caminho” a todos os homens.
A segunda leitura convida os cristãos,
revestidos de Cristo pelo baptismo, a
continuarem a sua caminhada de vida
nova até à transformação plena (que

acontecerá quando, pela morte, tivermos
ultrapassado a última barreira da nossa
finitude).
O Evangelho coloca-nos diante de duas
atitudes face à ressurreição: a do discípulo obstinado, que se recusa a aceitá-la porque, na sua lógica, o amor total
e a doação da vida nunca podem ser
geradores de vida nova; e a do discípulo ideal, que ama Jesus e que, por isso,
entende o seu caminho e a sua proposta
(a esse não o escandaliza nem o espanta
que da cruz tenha nascido a vida plena,
a vida verdadeira). O texto começa com
uma indicação aparentemente cronológica, mas que deve ser entendida sobretudo em chave teológica: “no primeiro
dia da semana”. Significa que começou
um novo ciclo – o da nova criação, o
da Páscoa definitiva. Aqui começa um

novo tempo, o tempo do homem novo,
que nasce a partir da doação de Jesus. A
primeira personagem em cena é Maria
Madalena: ela é a primeira a dirigir-se ao túmulo de Jesus, ainda o sol não
tinha nascido, na manhã do “primeiro
dia da semana”. Ela representa a nova
comunidade que nasceu da acção
criadora e vivificadora do Messias; essa
nova comunidade, testemunha da cruz,
acredita – inicialmente – que a morte
triunfou e vai procurar Jesus no sepulcro:
é uma comunidade perdida, desorientada, insegura, desamparada, que ainda
não conseguiu descobrir que a morte
foi derrotada; mas, diante do sepulcro
vazio, a nova comunidade apercebe-se de que a morte não venceu e que
Jesus continua vivo.Na sequência, João
apresenta uma catequese sobre a dupla

atitude dos discípulos diante do mistério
da morte e da ressurreição de Jesus. Essa
dupla atitude é expressa no comportamento de dois discípulos que, na manhã
da Páscoa, correm ao túmulo de Jesus:
Simão Pedro e um “outro discípulo”
não identificado (mas que parece ser
esse “discípulo amado”, apresentado no
Quarto Evangelho como modelo ideal
do discípulo). Esse “outro discípulo” é,
portanto, a imagem do discípulo ideal,
que está em sintonia total com Jesus,
que corre ao seu encontro com um total
empenho, que compreende os sinais
e que descobre (porque o amor leva à
descoberta) que Jesus está vivo. Ele é o
paradigma do Homem Novo, do homem
recriado por Jesus.
Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org
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OPINIÃO
Viver a alegria do
ressuscitado

por pe. Dário Pedroso
Secretariado Nacional do Apostolado da Oração

Dia Arquidiocesano da Juventude		
Cabeceiras de Basto, 13/Abril/2014		
(fotos: Departamento Arquidiocesano de Pastoral Juvenil)

Não sabemos em que momento
e sobre a morte e nos dão a graça de viver
ressuscitou, como foi a ressurreição,
o dom da ressurreição através dos séculos,
nem entendemos bem o que é o
sempre e em toda a parte.
corpo ressuscitado e glorioso. Mas
A “Via luminosa”, “Via gloriosa” que
acreditamos que a ressurreição de
fazemos infelizmente muito poucas vezes,
Jesus, testemunhada por muitos que O
fixando-nos mais na via-sacra e no caminho
viram, tocaram, ouviram, falaram com
da cruz, é a alegre meditação das muitas
Ele, é a fonte da nossa fé, da nossa
aparições do Ressuscitado. Essa “Via
vida cristã, fonte da vida da Igreja e da
gloriosa” deve ser contínua presença dos
salvação da humanidade. Ele apareceu
dons pascais e aumento de fé nas diversas
ressuscitado logo no Domingo de Páscoa,
aparições. São Paulo, além das que já
a Madalena, às Santas Mulheres, aos
citámos acima, nos fala ainda da aparição
discípulos de Emaús, a Pedro, aos dez
a Pedro, de uma aparição a Tiago, bispo
apóstolos reunidos no Cenáculo. Depois
de Jerusalém, da aparição a um grupo de
vão suceder-se mais aparições que nos
discípulos que descreve como mais de
testemunham a sua vida nova, a sua
quinhentas pessoas. Temos ainda a aparição
vitória sobre a morte e o mal, a sua fonte
a Tomé e aos outros apóstolos em Domingo
de graça e de santidade, a sua presença
de Pascoela, e a aparição na praia junto
connosco até ao fim dos séculos.
ao mar da Galileia na pesca milagrosa,
Vivo, glorioso e ressuscitado Jesus está
renovando no fim o primado de Pedro, e a
presente de muitos modos em nós, na
última aparição no dia da sua Ascensão aos
Igreja, no mundo,
Céus.
pois a ressurreição
É tão extraordinária
é fonte de presenças
e fecunda a gloriosa
A “Via luminosa”, “Via
diversas, cada uma
ressurreição que
das quais fruto do
nós, cristãos, pelo
gloriosa” que fazemos
seu amor. Presente
do baptismo, já
infelizmente muito poucas dom
em nós, no nosso
ressuscitámos com
vezes, fixando-nos mais na Cristo, já estamos
interior, pela sua
vida, pelo dom da
via-sacra e no caminho da mergulhados n’Ele e
graça, da acção do
sua vida mergulhada
cruz, é a alegre meditação em nós. Ainda a viver
Espírito. Presente
na sua Palavra que
das muitas aparições do
num corpo morto,
é letra viva, Palavra
mas verdadeiramente
Ressuscitado.
que dá fé, que
participantes da vida e
cura, que ilumina
da família divina pelo
nossos caminhos,
poder da graça que nos veio da vida do
que salva, que liberta. Presente na Igreja
Ressuscitado e que Ele partilhou connosco,
sua Esposa, presente na comunidade e na
seus irmãos e irmãs. Ressuscitados com
família quando se reúne em seu nome.
Cisto devemos buscar as coisas do Alto
Presente na Eucaristia, na celebração, na
onde Jesus vive à direita do Pai. Pelo poder
comunhão e no sacrário, em milhões de
e graça que o Pai Lhe deu Jesus merece todo
sacrários. Presente nos acontecimentos
o louvor e toda a glória e diante d’Ele se
onde seu amor e sua vida se manifestam
deve dobrar todo o joelho no céu, na terra
como fonte da vida e de graça. Presente
e nos abismos, e toda a língua proclamar
em cada pessoa, em cada irmão e irmã,
que Jesus é o Senhor, para glória de Deus
sobretudo no mais pobre, mais doente,
Pai. E nós participantes da sua ressurreição,
mais frágil, marginal, faminto, nu, etc.
da sua vida divina, devemos caminhar na
Com os olhos da fé podemos descobrir o
santidade, na alegre certeza que seremos
Ressuscitado nestas presenças e viver a fé
vitoriosos com Jesus.
n’Ele e a união com Ele.
A ressurreição, a vida e a presença do
Ressuscitado é fonte de todos os dons,
verdadeiros folares da Páscoa. O dom
do Pai para nosso Pai, o dom do Espírito
Santo como continuador da sua obra de
salvação, o dom da Igreja com os sete
sacramentos, o dom da fé, da esperança e
da caridade, e dom do seu Coração aberto
sempre a jorrar torrentes de misericórdia
e de graça, o dom do perdão concedido
aos Apóstolos no Domingo de Páscoa na
aparição no Cenáculo, o dom do envio,
da missão que nos lança para o mundo
inteiro como suas testemunhas, o dom da
paz e da alegria que nos dá, que partilha
connosco, que nos convida a partilhar
com os outros e são sinais sensíveis da
sua presença e do seu amor. Estes dons
actualizam a sua vitória sobre o maligno
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Leituras

stamos no pórtico da Semana
Santa. Milhões de crentes têm
diante dos olhos o drama do
justo que morreu na cruz. Milhões de crentes de outras religiões têm
diante dos olhos o calvário que atravessaram os povos subjugados para chegar
à liberdade. Ele que era a Vida, «gustó
la muerte, soledad divina», (Unamuno).
Jesus sofreu a Cruz por sua atitude e
postura de homem livre frente à estereotipia morta de uma religião legal,
frente à ignorância com que o levaram
à morte (não sabiam o que faziam). Para
testemunhar da Vida sem fim. Para contrariar a linguagem do mundo, hipócrita, niilista. Fazer do fracasso um êxito,
converter a Cruz em esperança foi o
que fizeram os primeiros cristãos, isto
é, aqueles que reconheceram em Cristo
o seu estandarte, o seu caminho, a sua
Cruz. Esta festa coloca-nos nos antípodas dum cristianismo militante, também
chamado social, e que traz com ele
a tentação de esquecer a Cruz para
restaurar uma imagem carnavalesca de
um Cristo Rei dominador. Para esquecer
a fragilidade de Deus e o escândalo
que marca o Cristianismo, impedindo
que nele se revelasse o invisível. A festa
de Ramos traz consigo a inquietante
questão: «Onde está o teu Deus?», e as
contradições que a nossa vida conhece:
nós somos os crucificados pascais, marcados pela assinatura da alegria-triste
que está em tudo, pela treva luminosa
em que se faz a vida.

AGENDA
17 Abril: Missa Crismal e Bênção Óleos (Sé 10h)
Missa da Ceia do Senhor (Sé 16h)
Procissão Ecce Homo (Misericórdia 22h)
18 Abril: Oficío de Laudes (Sé 10h)
Celebração da Paixão do Senhor (Sé 15h)
Procissão do Enterro do Senhor (22h)
19 Abril: Celebração da Reconciliação (Sé 10h)
Vigília Pascal (Sé 21h)
20 Abril: Missa de Domingo de Páscoa (Sé 11h30)
Visita Pascal

quinta-feira, 17.4.2014
– MISSA CRISMAL
Sé Catedral de Braga (10H00)
– MISSA DO LAVA-PÉS
Sé Catedral de Braga (16H00)
– PROCISSÃO DO SENHOR «ECCE
HOMO»

Itinerário: Sai da Igreja da
Misericórdia, Rua D. Diogo de
Sousa, Arco da Porta Nova, Av.
S. Miguel-o-Anjo, Rua D. Paio
Mendes, Rua D. Gonçalo Pereira, Largo de S. Paulo, Largo de
Paulo Orósio, Rua do Alcaide,
Campo de Santiago, Rua do
Anjo, Rua de S. Marcos, Largo
Barão de S. Martinho, Rua do
Souto, Largo do Paço, Igreja da
Misericórdia

sexta-feira, 18.4.2014
– OFICIO DE LAUDES
Sé Catedral de Braga (10 horas)
– CELEBRAÇÃO DA MORTE DO
SENHOR
Sé Catedral de Braga (16 horas)
- PROCISSÃO DO ENTERRO

Itinerário: Sai da Sé, Rua D. Gonçalo Pereira, Largo de S. Paulo,
Largo de Paulo Orósio, Rua do
Alcaide, Campo de Santiago,
Rua do Anjo, Rua de S. Marcos,
Largo Barão de S. Martinho, Rua
do Souto, Largo do Paço, Rua D.
Diogo de Sousa, Arco da Porta
Nova, Av. S. Miguel-o-Anjo, Rua
D. Paio Mendes, Sé

sábado,19.4.2014

José A. Mourão, “Quem vigia o Vento
não Semeia”, Lisboa 2012

– OFICIO DE LAUDES
Sé Catedral de Braga (10 horas)

LiVRo
Título: «Procissão dos
Passos»
Autor: Abel Varzim
Editora: Cáritas
Preço: 15,00 euros
Resumo: «Procissão dos
Passos» é a narrativa na primeira pessoa do
processo de conversão vivido pelo pe. Abel
Varzim ao lidar com o mundo da prostituição do Bairro Alto, em Lisboa. Fundador
da Acção Católica e da Rádio Renascença,
deputado entre 1938 e 1942, Abel Varzim
relata neste livro o seu encontro com a
realidade, lendo-a à luz dos Evangelhos.

Título: Trinta e um dias
com Maria
Autor: Seminários
Arquidiocesanos
de Braga
Preço: 5,00 euros
Resumo: Ao aproximar-se o mês de Maio, os Seminários
Arquidiocesanos apresentam uma nova
edição deste livro com reflexões próprias
dos mistérios do Rosário, que, mais do
que um subsídio pastoral, pretende ser
uma petição arquidiocesana ao Senhor
da messe, através da intercessão de
Nossa Senhora, para que interpele ao
coração dos jovens aquela pergunta
vocacional.

Título: Jesus e o Dinheiro
Autor: José A. Pagola
Editora: Paulus
Preço: 7,50 euros
Resumo: Diante da crise
atual, que não é apenas
uma crise económico-financeira, mas uma crise
da humanidade, em Jesus e Dinheiro, o
autor propõe-nos uma reflexão lúcida,
inspiradora e revolucionária, que parte do
Evangelho e do exemplo dado por Jesus
para a transformação da realidade social,
económica e política, mas sobretudo humana. José Antonio Pagola é um sacerdote
e teólogo espanhol. Os seus numerosos
escritos são seguidos por muitos leitores.

O Departamento arquidiocesano
para as comunicações sociais
deseja a todos os leitores do
igreja viva uma feliz páscoa.

– VIGILIA PASCAL E PROCISSÃO
DA RESSURREIÇÃO
Sé Catedral de Braga (21 horas)

domingo, 20.4.2014
– MISSA SOLENE DO DOMINGO
DE PÁSCOA
Sé Catedral de Braga (11h30)

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

sexta-feira, das 23h00 às 24h00

A Programação desta semana da Rádio
SIM será dedicada à Semana Santa de
Braga.
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