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 "UM LIVRO 
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Breves

Papa elogia “prece vocal” 
O Papa disse ontem que os católicos devem 
manter a “prece vocal” como referência nas suas 
orações, destacando a importância das palavras 
na tradição espiritual cristã.
“Nenhum de nós nasce santo, e quando estes 
sentimentos negativos batem à porta do nosso 
coração, devemos ser capazes de os desarmar 
com a oração e com as palavras de Deus”, indi-
cou, na audiência geral transmitida desde a bi-
blioteca do Palácio Apostólico.
Francisco deu continuidade ao ciclo de cateque-
ses semanais que tem dedicado à oração, apre-
sentando-a como “um diálogo com Deus”.
“No ser humano, a oração torna-se palavra, in-
vocação, cântico, poesia. A Palavra divina fez-se 
carne, e na carne de cada homem, a palavra re-
gressas a Deus na oração”, indicou. O Papa subli-
nhou a importância que a Bíblia dá às palavras, 
para iluminar os sentimentos e os sofrimentos do 
ser humano.

Maioria da Comissão da 
Liberdade Religiosa foi 
reconduzida
A grande maioria dos elementos da Comissão 
da Liberdade Religiosa foi reconduzido pela mi-
nistra da Justiça na passada quarta-feira. O des-
pacho foi publicado em Diário da República mais 
de um ano após a recondução, em Janeiro de 
2020, de José Vera Jardim como presidente do 
órgão.
Francisca Van Dunem homologou a indicação 
de Alfredo Teixeira e Pedro Vaz Patto por parte 
da Conferência Episcopal Portuguesa, e recon-
duziu Esther Mucznik – indicada pela Comuni-
dade Israelita de Lisboa –, Fernando Loja – in-
dicado pela Aliança Evangélica Portuguesa – e 
Mahomed Iqbal – pela Comunidade Islâmica de 
Lisboa.
Foram também renovadas as designações de 
Huzur Firozali, presidente do Conselho Nacio-
nal da Comunidade muçulmana Ismaili; Alpesh 
Ranchordas, “possuidor de profundo conheci-
mento em religião hindu e experiência em diálo-
go interconfessional”; Luciano Cruz, “possuidor 
de profundo conhecimento em religião budista 
e experiência em diálogo interconfessional”; Mi-
guel Raimundo, especialista em Ciências Jurídi-
co-Políticas; e Eduardo Ferreira, especialista em 
Ciências Jurídico-Políticas.
José Vera Jardim ocupa o cargo desde Setem-
bro de 2016, após ter sido ministro da Justiça no 
primeiro governo liderado por António Guterres 
e ser um dos autores da Lei de Liberdade Reli-
giosa, aprovada em 2001.

opinião

25 de Abril. Todos os dias

Carla rodrigues
Advogada

Domingo celebrare-
mos o 47º aniversá-
rio da Revolução dos 
Cravos, que é como 

quem diz, do grito de liber-
dade dos portugueses. Osten-
tando cravos vermelhos em 
detrimento das armas, em-
punhando a democracia em 
substituição da ditadura, exi-
bindo sorrisos em vez de ge-
midos, desfilando a vida em 
oposição à morte anunciada, 
os portugueses marcharam, 
sob a orientação dos militares, 
rumo à liberdade, desafian-
do as convenções, desafian-
do o regime ditatorial do Es-
tado Novo, que marcou a nos-
sa história durante mais de 40 
anos.  

Sempre me fez muita con-
fusão ouvir falar no desejo 
do regresso ao tempo de Sa-
lazar. No desejo do regresso 
ao tempo em que a liberda-
de não passava de uma uto-
pia, em que as amizades eram 
vividas às escondidas, em que 
as vozes eram silenciadas, em 
que a ignorância do povo era 
imposta pelo regime e em 

que a pobreza era (também) 
uma constante. No regres-
so ao tempo em que as esco-
las não tinham turmas mis-
tas, os alunos vestiam farda e 
eram separados por género; 
no regresso ao tempo em que 
as pessoas não podiam dizer o 
que pensavam (excepto se fos-
se consentâneo com as ideias 
proclamadas pelo regime po-
lítico); no regresso ao tempo 
da censura e da apreensão de 
livros, de músicas e de dese-
nhos; no regresso ao tempo 
em que o voto não era livre, 
a mulher só podia votar se ti-
vesse o ensino secundário; no 
regresso ao tempo em que os 
maridos tinham autoridade 
sobre as mulheres como ti-
nham sobre os filhos; no re-
gresso ao tempo em que algu-
mas actividades profissionais 
eram vedadas às mulheres 
excepto se estivessem muni-
das da autorização dos mari-
dos; no regresso ao tempo em 
que não era permitido que as 
pessoas se juntassem para fa-
lar e para discutir ideias, sen-
do proibidas as reuniões e as-
sociações. Durante 48 anos, 
António de Oliveira Salazar e 
Marcelo Caetano silenciaram 
tudo o que fosse considerado 
“propaganda subversiva”.

É certo que não sei o que 
é viver sem liberdade, e por 
desconhecer tal realidade, 
castradora dos direitos huma-
nos, sou grata, muito grata! 
Alguém empunhou por mim 
um cravo vermelho, em defe-
sa do meu e do vosso direito à 
liberdade, marchando ao som 
da voz de Zeca Afonso, que se 

fez ouvir durante a madru-
gada do 25 de Abril de 1974 e 
que, ainda hoje, ecoa no es-
pirito corajoso dos portugue-
ses, “Grândola, Vila Morena/ 
Terra da fraternidade/O povo 
é quem mais ordena/Dentro 
de ti, ó cidade”. Não conheço 
na pele os efeitos da ditadura 
nem as marcas da PIDE, não 
conheço na família os efeitos 
da prisão nem das persegui-
ções, não sei o que é não ser 
livre para opinar ou para par-
ticipar em tertúlias que têm 
tanto de bom e de enriquece-
dor, não sei o que é viver sob 
um regime opressor nem o 
que é queimar livros porque 
foram catalogados de diabó-
licos. Não conheço na pele a 
falta de liberdade (excepto a 
que foi ditada pelos meus pais 
quando era criança), mas a 
verdade é que não preciso de 
conhecer para saber a impor-
tância de ser livre. 

Que todos os anos, todos 
os meses e todos os dias sai-
bamos erguer e honrar a ban-
deira da liberdade. Uma li-
berdade que se quer casada, e 
bem casada, com a responsa-
bilidade.  Uma bandeira que 
deve ser ostentada em nome 
de todos os que foram (e são) 
perseguidos pelo mundo fora 
por regimes opressores, auto-
ritários, e tantas vezes, assassi-
nos. Que nunca nos falta voz 
e alma para alimentar regi-
mes democráticos, defensores 
da liberdade, da igualdade, da 
vida e da dignidade humana. 
Lutemos, todos os dias, na re-
volução que foi iniciada há 47 
anos. Com cravos.
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Papa francisco

18 DE ABRIL 2021 · Eu vos convido a re-
zar pela população da Ucrânia oriental. 
Faço votos sinceramente que se evite 
o aumento das tensões e, ao contrário, 
que sejam feitos gestos que promovam 
a confiança recíproca e favoreçam a re-
conciliação e a paz.

20 DE ABRIL 2021 · Para Deus, tu és 
aquela pequena moeda que o Senhor 
procura sem cessar: quer dizer que és 
precioso aos seus olhos, único. Ninguém 
te pode substituir no coração de Deus.

21 DE ABRIL 2021 · Não abandonemos as 
orações simples que aprendemos em 
família quando pequenos e que guarda-
mos na memória e no coração: são vias 
seguras de acesso ao coração do Pai.

Dia mundial dos Avós

Vaticano revela tema 
baseado na proximidade
O Vaticano revelou esta terça-feira o tema para o 
I Dia Mundial dos Avós, celebrado a 25 de Julho. 
O tema – ‘Eu estou contigo todos os dias’ (cf. Mt 
28,20) – destaca a importância da proximidade.
De acordo com o Dicastério para os Leigos, a Fa-
mília e a Vida, o tema tem por objectivo “expres-
sar a proximidade do Senhor e da Igreja à vida de 
cada idoso, especialmente neste momento difícil 
de pandemia” e a celebração do dia é “uma pro-
messa de proximidade e de esperança que jovens 
e idosos possam entender-se mutuamente”.
“Não são só os netos e os jovens que são chama-
dos a estar presentes na vida dos idosos, mas os 
avós e as pessoas idosas também têm uma mis-
são evangelizadora, uma missão de anunciar, de 
rezar e de gerar jovens para a fé”, acrescenta o 
Dicastério, que vai propor, a partir de Junho, al-
gumas ferramentas pastorais que estarão dispo-
níveis no site www.amorislaetitia.va.

Relatório sobre a Liberdade Religiosa

Dois terços da população mundial vive em 
países onde liberdade religiosa é violada

Quase dois terços da po-
pulação mundial vivem em 
países em que a liberdade re-
ligiosa não é respeitada, con-
clui o relatório Liberdade Re-
ligiosa no Mundo elaborado 
pela fundação Ajuda à Igreja 
que Sofre (AIS) e conhecido 
esta terça-feira, dia 20. Os au-
tores notam um “crescimento 
significativo da perseguição e 
opressão motivadas religiosa-
mente” desde o último relató-
rio, publicado em 2019.

“A liberdade religiosa é 
violada em quase um terço 
dos países do mundo (31,6%) 
onde vivem dois terços da po-
pulação mundial”, pode ler-se 
no relatório que sublinha que 
62 dos 196 países analisados 
enfrentam “violações muito 
graves da liberdade religiosa”.

O número de pessoas que 
vivem nestes países está aci-
ma dos 5 mil milhões, dado 
que “os piores infractores in-
cluem alguns dos países mais 
populosos do mundo” como 
China, Índia, Paquistão, Ban-
gladeche e Nigéria. “Os ata-
ques sistemáticos e flagrantes 
vêm de governos, seja da Chi-
na ou da Coreia do Norte, e de 
grupos terroristas internacio-
nais como o Boko Haram ou o 
Daesh e outros grupos funda-
mentalistas”, pode ler-se.

Segundo a fundação ponti-
fícia, a discriminação e a per-
seguição com base em crenças 
religiosas é um fenómeno glo-
bal crescente: “Entre os confli-
tos violentos, na Síria, Iémen, 
Nigéria, República Centro-
-Africana, Moçambique, para 

mencionar apenas alguns, es-
tão aqueles que, manipulando 
as mais profundas convicções 
da humanidade, instrumenta-
lizaram a religião na busca do 
poder”, assinala a AIS.

O foco de principal preo-
cupação está no continente 
africano onde foram detec-
tados mais de dez países em 
que há sinais de “perseguição 
extrema”. Um dos casos apon-
tados é a onda de ataques vio-
lentos em Cabo Delgado, no 
Norte de Moçambique, per-
petrados por um grupo liga-
do aos extremistas islamistas 
do Daesh. 

Também são referidos os 
casos de raptos em massa em 
escolas na Nigéria por grupos 
armados fundamentalistas, 
que se opõem à educação das 
raparigas. O quadro desenha-
do pelos investigadores mos-
tra na África Subsariana um 
território fértil para o recru-
tamento por parte de grupos 
extremistas.

“Por causa de gerações de 
pobreza, corrupção, violência 
intercomunitária entre pas-
tores e agricultores por causa 
de direitos sobre a terra (exa-
cerbados pelas consequências 
das alterações climáticas), e 
estruturas estatais fracas, es-
ta área tornou-se um campo 
fértil para jovens marginali-
zados e frustrados”, escreve no 
relatório o investigador Mark 
von Riedemann. “Por seu tur-
no, isto permitiu uma oportu-
nidade de recrutamento pa-
ra extremistas que os mani-
pulam com promessas de ri-

queza, poder e afastamento 
das autoridades corruptas”, 
acrescenta.

A perseguição à minoria 
muçulmana uigur em Xin-
jiang, na China, é um dos ca-
sos mais graves descritos pelo 
relatório. “A vigilância maciça, 
incluindo tecnologia melhora-
da com inteligência artificial, 
um sistema de créditos so-
ciais que recompensa e pune 
comportamentos individuais, 
e uma opressão brutal contra 
grupos religiosos e étnicos, re-
forçam a supremacia do Esta-
do”, afirma o relatório.

A AIS nota também a per-
seguição aos rohingya – mi-
noria muçulmana na Birmâ-
nia – que os obrigou a um 
êxodo em massa nos últimos 
anos, em que cerca de um mi-
lhão de rohingyas foram “sis-
tematicamente empurrados 
para o vizinho Bangladesh” 
e estão “abrigados em cam-
pos e estão sujeitos a doen-
ças, miséria, abusos sexuais e 
assassínios”.

O tratamento da popula-
ção não hindu na Índia é tam-
bém referido. Os autores do 
relatório apontam o dedo à 
“visão crescentemente na-
cionalista” do Partido Bha-
ratiya Janata (BJP), do actual 
primeiro-ministro Narendra 
Modi, que tem o objectivo de 
conceber a Índia como “ine-
rentemente hindu”. Já no vi-
zinho Paquistão, é sublinha-
da a opressão sobre os grupos 
“mais vulneráveis”, como as 
mulheres e as meninas, sujei-
tos a “conversões forçadas”.
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[Igreja Viva] Em primei-
ro lugar, como tem sido tra-
balhar numa biblioteca nes-
te ano de pandemia? Como é 
que uma biblioteca consegue 
sobreviver?
[Aida Alves] A Biblioteca, nos 
últimos doze meses, activou e 
desactivou o plano de contin-
gência, sendo que o objectivo 
principal era manter o servi-
ço de leitura domiciliária. Es-
se serviço ficou sempre acti-
vo, estivemos sempre a em-
prestar livros ao domicílio e 
foram mais de 31 mil emprés-
timos que fizemos. Em anos 
anteriores a média esteve na 
região dos 55 mil emprésti-
mos. Fazer 31 mil emprésti-
mos em 2020 é relativamente 
bom e demonstra a necessida-
de das pessoas em continuar a 
ler. As pessoas agendam, atra-
vés de um formulário, e vão 
à Biblioteca recolher os li-
vros. Quando o edifício esta-
va fechado, levantavam à por-
ta. Desde que voltamos a ter 
o edifício aberto, levantam 
no balcão de atendimento. A 
programação cultural tam-
bém se manteve, foi pratica-
mente toda desenvolvida on-
line. Tivemos quase um mi-
lhão de visualizações nas nos-
sas actividades. A actividade 
da biblioteca ficou natural-

mente reduzida na ocupação 
dos espaços, nomeadamente 
o estudo em sala – que este-
ve fechado nestes dois confi-
namentos e depois teve a lo-
tação muito reduzida –, mas 
sempre que pudemos, tive-
mos os espaços abertos e ten-
tamos reduzir ao máximo o 
impacto negativo deste con-
finamento. As pessoas conti-
nuaram a precisar muito de 
ler, continuaram a precisar de 
livros técnicos e científicos, 
continuaram a precisar de li-
vros não só para os seus estu-
dos e trabalhos mas também 
continuaram a precisar de li-
vros de literatura, de ficção e 
muitos livros para crianças e 
jovens. Uma mãe ou um pai 
vinha buscar às vezes 12 livros 
para um agregado familiar, e 
levava livros para todas as fai-
xas etárias. Isso mostra que as 
pessoas quiseram continuar a 
ler e precisaram do serviço de 
leitura da Biblioteca. A gran-
de missão da biblioteca foi re-
duzida em quase 30, 35%, mas 
conseguimos dar resposta a 
tudo o resto.

[Igreja Viva] Sente que se 
perdeu alguma parte da dinâ-
mica de biblioteca, principal-
mente com o encerramento 
do espaço?

[Aida Alves] Sinto, sim. So-
bretudo na apropriação dos 
espaços pelas pessoas. As bi-
bliotecas são espaços em que 
as pessoas habitam leitura. 
Habitam no sentido de que 
levam para lá muitas expec-
tativas, levam para lá muitas 
dinâmicas diferentes, e isso 
foi-lhes de alguma forma ve-
dado. As actividades em regi-
me presencial fazem com que 
haja sessões formativas, edu-
cativas, culturais, de lazer, lú-
dicas, e isso, essa socialização 
em torno da cultura efectiva-
mente ficou coarctada pela 
não-cedência do espaço. Essa 
foi a parte que mais nos cus-
tou descontinuar há quase um 
ano atrás. Tivemos que rever 
todas as dinâmicas presen-
ciais e, por um lado, temos o 
facto de as pessoas não pode-
rem entrar na biblioteca pa-
ra poderem fazer as activida-
des – apresentações de livros, 
conversas com autores, to-
da essa parte da socialização 
–, mas por outro lado, cres-
cemos na nossa escala a nível 
digital. A nossa programação 

cultural pôde chegar a todo o 
país e até outros países. Ago-
ra em Maio vamos retomar 
as actividades presenciais e 
aí, devagarinho, vamos voltar 
a recuperar as dinâmicas que 
tínhamos.

[Igreja Viva] O que signi-
fica, para si, um livro? Que 
mundos é que um livro pode 
abrir?
[Aida Alves] Um livro po-
de abrir os mundos que nós 
quisermos que se abram, em 
função das nossas escolhas. 
Eu quando tomo a opção de 
ler um determinado livro, eu 
já sei que quero entrar num 
determinado universo mais 
ou menos ficcionado, mais ou 
menos poético, mais ou me-
nos policial, romântico... Um 
livro acaba sempre por ser 
uma espécie de meta-narrati-
va que nós escolhemos, é uma 
viagem que fazemos e uma 
narrativa que sabemos que é 
contada por terceiros, em cujo 
pensamento nós tentamos, 
de alguma forma, convergir. 
Quando leio autores como 

Mia Couto ou José Eduardo 
Agualusa sei de antemão que 
vou entrar numa cultura fo-
ra da portuguesa, com outros 
padrões de vida, e essa é uma 
escolha que se faz consciente-
mente, porque se quer viajar 
nesse determinado fio condu-
tor. Quando escolho um livro 
de poesia, como de Sophia de 
Mello Breyner, eu escolho ou-
tro tipo de narrativa e estilo. É 
quase como abrir a nossa vida 
à narração de uma vida para-
lela à nossa, que sabemos de 
antemão ser imaginada, re-
criada por alguém, e nós te-
mos a liberdade de a escolher 
se queremos algo mais poé-
tico, mais narrativo, mais di-
nâmico, mais real... Um livro 
é um pouco isto, uma segun-
da narrativa paralela àque-
la que é a nossa e que nós es-
colhemos por opção – ou por 
necessidade.

[Igreja Viva] Apesar do que 
disse há bocado acerca dos 
empréstimos, as estatísticas 
nacionais focam-se mais na 
compra de livros, e dizem que 

A propósito do dia mundial do livro – celebrado 
amanhã, sexta-feira –, falamos com aida alves, da 
direcção da biblioteca lúcio craveiro da silva. Porque 
é que é fundamental ler? O que é que tiramos de ler um 
livro? E se não conseguimos ter hábitos de leitura... 
Estamos a fazer alguma coisa mal?

ENTREVISTA

"É FUNDAMENTAL 
LER E NÃO PARAR 
DE LER"
JOÃO PEDRO QUESADO (ENTREVISTA)  
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consciências, de comporta-
mentos e de conhecimentos, 
de argumentos. Os livros são 
facilitadores, são óptimos ins-
trumentos de mediação entre 
o leitor e a pessoa, o cidadão 
e o conhecimento. É funda-
mental ler e não parar de ler.

[Igreja Viva] Muita gente ex-
pressa vontade de ter um há-
bito regular de leitura mas, 
por uma ou outra razão, não 
o consegue fazer. Que conse-
lhos daria a alguém que quer 
começar ou voltar a ler regu-
larmente? Por onde começar?
[Aida Alves] A quem tem há-
bitos muito reduzidos de lei-
tura, aquilo que eu aconselho 
é que leiam pelo menos jor-
nais e revistas. No mínimo. 
Isto é, leiam regularmente. 
Diariamente de preferência. 
Ler bons jornais, bem escri-
tos, com artigos bem escritos, 
mas que os leiam todos, desde 
as notícias aos suplementos, 
às crónicas, aos artigos mais 
longos. Depois há revistas de 
todo o tipo de informação, 
temos as revistas mais cien-
tíficas e técnicas, temos ou-
tras ligadas aos automóveis, à 
decoração... Que pelo menos 
leiam alguma coisa, comecem 
por aí. Se tiverem esse hábi-
to instituído e já estiverem 
numa segunda fase, e se fo-
rem pais e os filhos estiverem 
na idade certa, leiam com os 
vossos filhos. Depois, come-
çar por pegar em contos pe-
quenos – eu aconselho sem-
pre aquelas colectâneas de 
contos. Mas que sejam contos 
bem escritos. O importante é 
começar a fixar a leitura. Acho 
que podem intercalar a narra-
tiva com poesia, que faz mui-
to bem, ajudam a fazer um 
exercício de jogo de metáfo-
ras que faz muito bem à parte 
cognitiva, obrigam-nos a ra-
ciocinar. Muitas vezes parece-
-me que as pessoas se assus-
tam... Quem não tem hábitos 
de leitura preocupa-se com a 
extensão dos livros. Comen-
tam logo o número de pági-
nas, não sabem se conseguem 
ler. Estabelecer uma meta diá-
ria, semanal, de um capítulo 
por dia, ou a cada dois dias... 
Se houver curiosidade de ler 
aqueles bestsellers, compre-se 
o livro e leia-se, não tem que 
se ler tudo de uma vez. Tente-
-se cativar pela narrativa. De-
pois de conhecer a persona-
gem e ela passar por um con-
junto de peripécias, natural-
mente que fica cativado pela 
narrativa do escritor. Leia de-
vagar, sem pressas. A leitura 
só tem vantagens, nunca tem 
desvantagens.

cada português compra em 
média pouco mais de um li-
vro por ano e 40% lê precisa-
mente pouco mais de um li-
vro por ano. Temo-nos esque-
cido de ler?
[Aida Alves] Eu acho que não 
nos podemos esquecer que 
lemos de diferentes formas. 
De facto acho que as pessoas 
lêem poucos livros. Isto é, 
quer sejam em papel ou digi-
tal, acho que as pessoas lêem 
pouco. Eu acho que as pessoas 
deviam ler pelo menos um li-
vro por mês – isto para quem 
tem poucos hábitos de leitu-
ra. É esse exercício que mui-
tas vezes sugiro quando tenho 
visitas guiadas, ou com gru-
pos de adultos: escolher sem-
pre um livro, nem que seja de 
poesia, que até se lê mais ra-
pidamente... Mas que façam 
esse exercício de fixar o olhar 
e o pensamento em textos so-
bretudo literários, porque tra-
zem uma componente de es-
tética e de beleza que muitas 
vezes nos ajuda a descolar da 
vida real. Apesar disto, não 
nos podemos esquecer que as 

pessoas continuam a ver mui-
to o mundo. Como é que o fa-
zem? Naturalmente pela co-
municação de massas na tele-
visão e na rádio, para além do 
ambiente online das diferen-
tes redes sociais e outras pá-
ginas de internet. As pessoas 
lêem muito o mundo por es-
sas diferentes formas, absor-
vem a informação. A ques-
tão que acaba por se colocar 
aí – e que acaba por ser uma 
segunda volta nesta questão 
– é que lêem pouco ou que, 
mesmo lendo bastante, mui-
tas vezes não lêem informa-
ção o mais correcta possível, 
ou não lêem informação para 
fundamentar melhor as suas 
opiniões. Lêem muito rapida-
mente pelos títulos e formam, 
com isso, uma opinião mui-
to pouco fundamentada. Fal-
ta ler diferentes fontes, dife-
rentes opiniões, para ‘cruzar’ 
informações e evitar conclu-
sões precipitadas que muitas 
vezes levam a opiniões mais 
fundamentalistas.

[Igreja Viva] Apesar de tu-
do, e um pouco como a rádio 
– cuja morte já foi anunciada 
muitas vezes –, os livros so-
brevivem e milhares de livros 
novos são publicados todos 
os anos, enquanto os clássicos 
continuam a ser lidos. Por-
que é que os livros têm tanto 
poder?
[Aida Alves] Primeiro, como 
disse, ajudam-nos a viajar. É 
quase como se nos agarrás-
semos a um balão de oxigé-
nio e nos levantássemos do sí-
tio onde estamos. Ajudam-nos 
a sair do nosso espaço físico. 
Por outro lado, têm um poder 
transformador. Quando eu 
começo a ler um livro, sou e 
estou num determinado está-
dio de desenvolvimento e es-
tádio emocional. Quando aca-
bo de ler um livro, eu já sou 
um bocadinho diferente. Já 
mudou alguma coisa dentro 
de mim, mesmo que não nos 
apercebamos de imediato, 
por força da aprendizagem de 
vocabulário, por força de re-
ferenciais socioculturais dis-
tintos, por força de outras rea-
lidades que nos contadas. Isto 
tem um poder transformador. 
Se o fizermos várias vezes du-
rante um mês – ler livros de 
diferentes autores, de diferen-
tes nacionalidades – nós con-
seguimos estar mais aproxi-
mados de outras culturas es-
palhadas pelo mundo. A mais-
-valia da leitura de um livro é 
o enriquecimento por refe-
renciais distintos que nos aju-
dam a transformar e a evoluir. 
Um livro é transformador de 

Quando acabo de ler 
um livro, eu já sou um 
bocadinho diferente. 
Já mudou alguma 
coisa dentro de mim, 
mesmo que não nos 
apercebamos de 
imediato.
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Actos 9, 26-31 
Leitura dos Actos dos Apóstolos 
Naqueles dias, Saulo chegou a Jerusalém 
e procurava juntar-se aos discípulos. Mas 
todos o temiam, por não acreditarem que 
fosse discípulo. Então, Barnabé tomou-o 
consigo, levou-o aos Apóstolos e contou-
lhes como Saulo, no caminho, tinha visto 
o Senhor, que lhe tinha falado, e como em 
Damasco tinha pregado com firmeza em 
nome de Jesus. A partir desse dia, Saulo 
ficou com eles em Jerusalém e falava com 
firmeza no nome do Senhor. Conversava e 
discutia também com os helenistas, mas 
estes procuravam dar-lhe a morte. Ao 
saberem disto, os irmãos levaram-no para 
Cesareia e fizeram-no seguir para Tarso. 
Entretanto, a Igreja gozava de paz por toda 
a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e 
vivendo no temor do Senhor e ia crescendo 
com a assistência do Espírito Santo. 
    
Salmo responsorial
Salmo 21 (22), 26b-27.28.30.31-32 (R. 26a)  
Refrão: Eu Vos louvo, Senhor, na 
assembleia dos justos. 

LEITURA II 1 Jo 3, 18-24  
Leitura da Primeira Epístola de São João 
Meus filhos, não amemos com palavras 
e com a língua, mas com obras e em 
verdade. Deste modo saberemos que 
somos da verdade e tranquilizaremos o 
nosso coração diante de Deus; porque, se 
o nosso coração nos acusar, Deus é maior 
que o nosso coração e conhece todas 
as coisas. Caríssimos, se o coração não 
nos acusa, tenhamos confiança diante 
de Deus e receberemos d’Ele tudo o que 
Lhe pedirmos, porque cumprimos os 
seus mandamentos e fazemos o que Lhe 

“Permanecei em Mim”

itinerário

O amor não acusa nem condena. O amor 
autêntico é perdão e paz, proximidade e 
misericórdia, presença e cuidado, respeito 
e comunhão. As obras da caridade são o 
principal fruto de uma vida ressuscitada. 
O trecho do Evangelho de hoje explica-o 
através da imagem da videira e dos ramos.
O acontecimento pascal não é só a 
contemplação do Ressuscitado, mas 
a disposição activa em viver como 
ressuscitados, desde já, em cada 
momento desta nossa existência terrena: 
“Permanecei em Mim e Eu permanecerei 
em vós. Como o ramo não pode dar 
fruto por si mesmo, se não permanecer 
na videira, assim também vós, se não 
permanecerdes em Mim. […] A glória de 
meu Pai é que deis muito fruto. Então vos 
tornareis meus discípulos”.
Somos convocados a dar fruto, a dar o 
melhor de nós mesmos unidos a Jesus 
Cristo. A força da nossa vida não está fora 
de nós, numa lei ou numa doutrina; está 
dentro de nós, está no amor que corre nas 
nossas veias pela ‘assistência’ do Espírito 
Santo, a presença viva do Ressuscitado.
Este ‘episódio’, a partir da primeira leitura, 
mostra-nos um desses ‘ramos’ enxertado 
na ‘videira’, de modo a ser capacitado 
para dar fruto em abundância. Trata-se 
de Paulo. Apesar de não ter contactado 
fisicamente com Jesus Cristo, também ele 
figura entre as primeiras ‘testemunhas da 
Páscoa’.
A experiência pascal, no caminho de 
Damasco, aonde ia para perseguir os 
cristãos, transformou-lhe a vida, e fez 
dele um dos maiores evangelizadores. 
Passou de feroz perseguidor dos cristãos 
a perseguido por se ter tornado fervoroso 
cristão. Com a mediação de Barnabé 
foram dirimidas todas as suspeitas sobre a 
autenticidade da conversão.
Saulo demonstra como a experiência 
pascal, ou seja, o encontro pessoal com 
Jesus Cristo ressuscitado transforma a 
vida, por inteiro, provoca uma profunda 
conversão. O seu testemunho faz-

é agradável. É este o seu mandamento: 
acreditar no nome de seu Filho, Jesus 
Cristo, e amar-nos uns aos outros, como 
Ele nos mandou. Quem observa os seus 
mandamentos permanece em Deus e Deus 
nele. E sabemos que permanece em nós 
pelo Espírito que nos concedeu. 
  
EVANGELHO Jo 15, 1-8
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São João 
Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: “Eu sou a verdadeira vide e meu 
Pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo 
que está em Mim e não dá fruto e limpa 
todo aquele que dá fruto, para que dê ainda 
mais fruto. Vós já estais limpos, por causa 
da palavra que vos anunciei. Permanecei 
em Mim e Eu permanecerei em vós. Como 
o ramo não pode dar fruto por si mesmo, 
se não permanecer na videira, assim 
também vós, se não permanecerdes em 
Mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. 
Se alguém permanece em Mim e Eu nele, 
esse dá muito fruto, porque sem Mim nada 
podeis fazer. Se alguém não permanece 
em Mim, será lançado fora, como o ramo, 
e secará. Esses ramos, apanham-nos, 
lançam-nos ao fogo e eles ardem. Se 
permanecerdes em Mim e as minhas 
palavras permanecerem em vós, pedireis 
o que quiserdes e ser-vos-á concedido. A 
glória de meu Pai é que deis muito fruto. 
Então vos tornareis meus discípulos”.  

REFLEXÃO

As ‘imagens’ que sobressaem neste dia 
podem-se resumir na palavra ‘permanecer’. 
Em primeiro, a vide e os ramos, com a 
necessidade de dar fruto: “A glória de meu 
Pai é que deis muito fruto”. Nós somos 
chamados a ser testemunhas com as obras 
da caridade.

“Deis muito fruto”

nos compreender que “também nós 
precisamos de uma conversão; precisamos 
de passar de um estado estático de ser 
cristão para um estado dinâmico de tornar-
se cristão” (Tomáš Halík).

Paulo
Paulo torna-se um homem novo, novidade 
que se expressa até pela mudança de 
nome: de Saulo para Paulo. Ele sabe 
que seguir e estar unidos a Jesus Cristo 
(‘permanecer’) são a mesma coisa. Por isso, 
assume com firmeza a pregação da Boa 
Nova. Doutra maneira, poderíamos pensar 
o seguimento como pura obediência a uma 
doutrina ou a uma moral.
Ora, o que Jesus Cristo propõe não é mera 
adesão doutrinal, mas a adesão à sua 
pessoa, à sua vida. Aliás, a conversão de 
Paulo não se baseia numa doutrina, mas 
num encontro pessoal com Jesus Cristo: 
“tinha visto o Senhor, que lhe tinha falado”. 
Só assim, à imagem de Paulo (e de tantos 
outros ao longo dos tempos), poderemos 
dar muito fruto ao testemunhar com 
firmeza em nome do Senhor Jesus Cristo.

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

Semear caridade
Acólitos
Todos os ministérios eclesiais são uma 
participação da solicitude de Deus, o 
Divino Agricultor que cuida da sua vinha. 
Deus espera bons frutos, mas não os 
exige como um usurário que espera o 
rendimento do seu capital. Deus planta, 
corta e limpa, faz tudo para que a sua 
vinha dê fruto abundante. O acólito não 
executa apenas tarefas úteis, ele, pela sua 
diligência, é um sinal do Deus que faz tudo 
para que o seu povo dê fruto.

Leitores
O ministério do leitor é um serviço à 
Palavra de Deus. Mas, os leitores também 

V Domingo Páscoa

Abrir a APP da Caridade e ver o ramo de videira; ela lembra Jesus,  
que alimenta a nossa vida, pois nós somos os ramos.
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“Permanecei em Mim”

são exortados a “não amar com palavras e 
com a língua, mas com obras e verdade”. 
A eficácia da Palavra proclamada não 
está no deleite provocado nos ouvintes 
pela qualidade declamativa. A eficácia 
da proclamação da Palavra verifica-se 
quando provoca nos ouvintes o desejo de 
cumprir os Mandamentos e fazer o que é 
agradável a Deus.

Ministros Extraordinários 
da Comunhão
Os grupos paroquiais têm muitas vezes 
dificuldade em acolher novos membros, 
em particular o grupo dos MEC. Paulo 
também não foi acolhido facilmente no 
seio da Igreja primitiva. Muitos temiam-
no e não acreditavam que ele fosse 
discípulo. Muitas vezes são necessárias 
pessoas como Barnabé para facilitarem a 
integração e atestarem da intenção recta 
dos novos membros porque: um grupo 
fechado é um grupo morto.

Músicos
“Eu vos louvo, Senhor, no meio da 
multidão”. Os cantores deveriam ter 
sempre presente este refrão do Salmo. 
Acontece que cantores cantam quando 
estão no coro e se calam quando estão 

no meio do povo e solistas que fazem 
uma grande pose quando cantam 
sozinhos e não abrem a boca quando 
inseridos no meio da multidão. O cantor, 
solista ou não, é sempre uma pequena 
voz na multidão associada às vozes 
celestes.

Celebrar em comunidade

Homilia
1. “A Igreja gozava de paz por toda a 
Judeia, Galileia e Samaria, edificando-
se e vivendo no temor do Senhor e ia 
crescendo com a assistência do Espírito 
Santo”. Este é um desafio à Igreja dos 
nossos tempos: o temor do Senhor e 
querer crescer com a assistência do 
Espírito Santo. Por isso, é preciso voltar 
às origens! Voltar ao relacionamento 
amoroso com o Pai, mas nunca esquecer 
que é Ele quem rege a nossa vida. 
Precisamos de Deus ainda mais do que 
o ar que respiramos. Sem Deus nada 
somos, nada temos... n’Ele e com Ele 
tudo se realiza. Assim, o Senhor faz-se 
vida em cada pessoa.
2. “Meus filhos, não amemos com 
palavras e com a língua, mas com obras 

e em verdade”. Somos o que edificamos. 
Somos o que realizamos. Quando 
alguém ao nosso lado sofre, é nosso 
dever levar uma palavra de esperança 
e um afago, que alivie a sua dor. Sem 
o gesto, sem o amor, a fé perde-se em 
palavras muito belas, mas ocas e sem 
sentido. Aquele que aceita cumprir os 
mandamentos e fazer da Lei de Deus o 
mote para a sua vida, o Espírito habita 
nele. 
3. “Quem permanece em Mim e Eu 
nele dá muito fruto”. Não podemos 
permanecer indiferentes a este apelo 
de Cristo Ressuscitado. Ele quer-
nos como prolongamento da Sua 
missão. Ele quer-nos como braços 
que vão ao encontro de todos os que 
ainda não deram fruto. Frutificar a 
caridade é dom de Deus. Nestes dias 
árduos, em que vivemos, é o desafio 
que precisamos de acolher na nossa 
vida, como bálsamo que cura todas 
as nossas feridas. Por isso, o Pai, o 
Agricultor, limpa os ramos que ainda 
não deram fruto e faz de cada um de 
nós ramos mais fortes e capazes de 
dar ainda mais fruto. Assim louvemos 
o Senhor na assembleia dos justos e 
no meio da multidão. 

Oração Universal
Caríssimos irmãos e irmãs: o Senhor 
Jesus disse-nos hoje no Evangelho: 
“Permanecei em Mim e Eu permanecerei 
em vós”. Sabendo que Ele não nos engana, 
cantemos, cheios de esperança:
R. Senhor, venha a nós o vosso reino.

1. Por todos os fiéis da santa Igreja, para 
que permaneçam unidos a Jesus e dêem 
frutos para glória de Deus Pai, oremos.

2. Por aqueles que proclamam o 
Evangelho e procuram levá-lo a toda a 
parte, para que aumente o número dos 
que os ouvem, oremos. 

3. Pelos pais cristãos e pelos seus filhos, 
para que creiam em Jesus e no que Ele 
disse e se amem uns aos outros em 
verdade, oremos.

4. Pelas comunidades das irmãs 
contemplativas, para que louvem sem 
cessar o nosso Deus e Jesus as escute e 
multiplique, oremos.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Cantai ao Senhor um cântico novo – F. Silva
— Rito da Aspersão: Vós que fostes baptizados – F. Santos
— Glória: Glória a Deus nas alturas – Az. Oliveira
— Apresentação dos dons: Eu sou a verdadeira vida – C. Silva
— Comunhão: Permanecei em Mim – A. Cartageno
— Final: Mãe das nossas mães – M. Faria

Eucologia
Orações presidenciais: Orações do V 
Domingo da Páscoa (Missal Romano, 356)
Prefácio: Prefácio Pascal V (Missal 
Romano, 473)
Oração Eucarística: Oração Eucarística III 
(Missal Romano, 523 e ss.)

Sair em missão de amar
Vamos! É urgente permanecer na verdadeira vide 
que nos dá a Vida! Vamos fazer frutificar a caridade!

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
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(Pe. Paulo Terroso, Pe. Tiago Freitas, Flávia Barbosa, João Pedro Quesado) · Design: Romão Figueiredo 
Multimédia: Ana Marques Pinheiro · Contacto: comunicacao@arquidiocese-braga.pt

Os mistérios do Rosário meditados 
com textos e orações do Papa 
Francisco.

Um precioso contributo para fazer 
do Rosário a oração do coração que 
o Santo Padre recomenda com tanta 
frequência.

Uma proposta que pode ser ouvida na 
secção Passos para mais, do Passo a 
Rezar.

O Rosário com 
o Papa Francisco 

Papa Francisco

5€

Compre online em 
www.livrariadm.pt

“Voucher Solidário” ajuda Matriz Antiga 
e restaurantes em Famalicão

25ª Peregrinação Nacional de Acólitos é no dia 1 de Maio

A Paróquia de Sto. Adrião de Vila 
Nova de Famalicão avançou com a 
iniciativa “Voucher Solidário” de for-
ma a angariar fundos para as obras 
da Matriz Antiga e impulsionar idas 
aos restaurantes, uma das áreas 

mais afectadas pela pandemia.
Os vouchers podem ser adquiridos 
por 10€ e valem 5€ nos restauran-
tes aderentes. Até dia 31 de Dezem-
bro de 2021 podem ser comprados 
o cartório paroquial, através do en-

dereço electrónico comunidades-
toadriao@arquidiocese-braga.pt, do 
contacto telefónico 252 314 279, ou 
através do whatsApp 962740789. 
Podem ainda ser adquiridos no final 
das Eucaristias, junto das equipas 
de acolhimento, ou na sacristia.
A iniciativa tem o apoio da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Famali-
cão, da Associação de Restaurantes 
de Vila Nova de Famalicão e do Mo-
vimento “Eu Sou Matriz”.
“A pandemia fechou-nos as por-
tas. Mas não nos fechou o coração 
nem nos impediu de sermos cria-
tivos. (...) Esta iniciativa, para além 
de fomentar e estimular a solida-
riedade entre todos, tem como ob-
jectivo contribuir para a retoma e 
sustentabilidade da restauração, 
promovendo hábitos de consumo 
local. Acreditamos que a superação 
das dificuldades passa pela união 
e ajuda mútua entre todos”, refe-
re a Paróquia de Santo Adrião em 
comunicado.
Existindo já vários restaurantes 
aderentes, outros poderão ainda vir 
a juntar-se à iniciativa.

O Departamento Arquidiocesa-
no para a Liturgia de Braga está a 
lançar um convite aos acólitos de 
todas as comunidades paroquiais 
para participarem na 25ª Peregri-
nação Nacional de Acólitos, que 
acontece no Santuário de Nossa 
Senhora de Fátima, no próximo dia 
1 de Maio. 
O repto, lançado através de um ví-
deo, quer assinalar a presença dos 
acólitos da Arquidiocese de Braga 
na peregrinação aniversária, cujo 

tema será “Sê santo, sê original!”.
Para participarem, os acólitos de-
vem inscrever-se através de um 
formulário online, seguindo depois 
as orientações que serão dadas. A 
partida acontece às 06h00 e o re-
gresso está previsto pelas 18h00.
O programa centra-sena Eucaristia, 
presidida pelo Cardeal Jean-Claude 
Höllerich (Arcebispo do Luxembur-
go e Presidente do CIM), no Recinto 
do Santuário de Fátima, às 11h00.
Para este dia, os acólitos receberão 

um kit com diversas surpresas, mas 
devem levar alva e cíngulo, bem co-
mo o farnel para o picnic a realizar 
junto da Igreja Paroquial de Fáti-
ma, onde se poderá visitar a fonte 
baptismal.
“Este serviço diocesano espera a 
adesão de acólitos de todos os ar-
ciprestados, para que esta Peregri-
nação seja um marco também para 
a unidade da nossa Arquidiocese”, 
explicou o Departamento Arquidio-
cesano para a Liturgia.


