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Breves

Papa manifesta proximidade
às pessoas afetadas pela
epidemia de coronavírus
O Papa Francisco manifestou ontem a sua “proximidade” às pessoas afectadas pela epidemia de
coronavírus, falando durante a audiência pública
semanal, que decorreu ao ar livre, na Praça de São
Pedro.
“Gostaria de expressar mais uma vez a minha proximidade aos doentes de coronavírus e aos profissionais de saúde que cuidam deles, bem como
com às autoridades civis e a todos aqueles que estão a trabalhar para assistir os pacientes e travar o
contágio”, disse, no final do encontro.
Além de quase 3 mil mortos na China, onde o surto começou no final de 2019, há registo de vítimas
mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França e Taiwan.

Francisco denuncia
destruição de vidas humanas
O Papa Francisco denunciou a destruição de vidas
humanas, das guerras ao aborto, falando na celebração da Quarta-Feira de Cinzas a que presidiu na Basílica de Santa Sabina.
“Olhamos em volta e vemos pó de morte, vidas reduzidas a cinzas: escombros, destruição, guerra. Vidas de bebés inocentes não acolhidos, vidas de pobres rejeitados, vidas de idosos descartados”, disse,
na missa que marcou o início do tempo litúrgico da
Quaresma, a preparação para a Páscoa no calendário católico.
Numa intervenção que se centrou na simbologia das
cinzas, Francisco alertou para os conflitos no seio das
famílias e na própria Igreja.
“Não estamos no mundo para isso. Valemos muito mais, vivemos para muito mais: para realizar
o sonho de Deus, para amar. A cinza pousa nas
nossas testas, para que, nos corações, se acenda
o fogo do amor”, apontou. O Papa apresentou a
vida humana como “um pó precioso, destinado a
viver para sempre”, pela intervenção de Deus.

opinião

A arte de ser gentil

Carla rodrigues
advogada

N

a azáfama dos dias,
entre trabalho, responsabilidades extra
profissionais,
compromissos familiares, rotinas
domésticas, acompanhamento dos filhos, almoços com os
pais, é preciso saber aproveitar
os intervalos entre os compromissos que ditam o ritmo acelerado das nossas vidas. Neste
abrandar tão necessário, nesta busca de maior equilíbrio
interior, na procura de mais
tempo sem relógio, quebramos as rotinas e dedicamos
tempo a nós e a fazermos outras coisas que (também) gostamos, como aproveitar um
sábado de sol a passear. Caminhar, percorrer calçadas gastas. Subir e descer escadas. Assistir aos músicos e dançarinos de rua. Sorrir à vida, abraçar os nossos e mantê-los bem
perto do nosso peito. Ser gentil, apreciar e agradecer dias
assim. Só dias de sol permitem esta liberdade de caminhar, de abraçar, de dançar
na rua, de conversar com estranhos, de sorrir ao ser teste-

munha dos beijos apaixonados
trocados nos passeios e esplanadas. Dias em que não olhamos para o relógio, em que só
queremos que seja lento. Dias
em que assistimos ao terminar da tarde, sentados numa
esplanada, na Ribeira, a beber
um copo de vinho e a contemplar a bela suavidade do pôr-do-sol reflectido nas águas do
Douro. Dias leves, fáceis, soalheiros, bons para namorar a
vida e para sermos cortejados
por ela.
Nem todos os dias são assim. Li em tempos que a
“grande dificuldade dum
amor é saber se aguenta as
nossas lágrimas e nos permite
estar tristes.” E aqui cabe todo
o amor, todo o tipo de amor.
O amor do filho, o amor do
pai, o amor do irmão, o amor
do amigo, o amor do namorado, o amor do marido. É fácil amar na felicidade, na saúde e na riqueza. E se, em dias
em que nos sentimos sem
luz, o amor vacilar? Se hesitar no caminho a percorrer?
Nos dias cinzentos, carentes de gestos gentis e pacientes, só o amor verdadeiro fica, só esse faz questão de ficar, num abraço, na partilha
de um silêncio, no saber escutar, na paciente arte de estar e
esperar.
Através do cardeal Tolentino de Mendonça conheci o
discurso de George Saunders,
escritor
norte-americano,
proferido na entrega de diplomas da Syracuse University: “Perguntem-me em que
é que eu senti que falhei. Não

foi na experiência da pobreza,
dos fracassos, dos recomeços
difíceis como uma humilhação ou até dos imbecis disparates cometidos. Aquilo que
hoje reconheço como doloroso falhanço foram as oportunidades perdidas para ser
gentil quando o devia. Momentos em que, perante um
ser humano em sofrimento
ou injustiçado, dei por mim a
reagir apenas com neutralidade e bom senso, apenas com
distância, moderação e pudor.
(…) Tratai de descobrir aquilo que vos torna mais gentis,
aquilo que vos liberta e faz
emergir a versão mais afectuosa, generosa e serena de
vós próprios. E colocai-o em
prática como se não houvesse
nada mais importante.”
Assisti, estes dias, ao controverso filme “Os Dois Papas”, de Fernando Meirelles,
que nos oferece a magnifica
interpretação que Anthony
Hopkins faz do Papa Bento
XVI, a par de Jonathan Pryce,
que interpreta o Papa Francisco. Joseph Ratzinger e Jorge Bergoglio, um alemão, outro argentino, têm costumes,
culturas e experiências de vida diferentes. A dada altura
do filme, revelam-se na sua
humildade e fragilidade. Expõem-se nos erros cometidos,
que só os grandes de coração
conseguem compreender e
perdoar, que só os grandes de
coração conseguem ser e persistir na gentileza
É tão isto que nos faz falta,
no dar e no receber: dias de
sol e gentileza!
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O pão da Páscoa
Papa francisco
25 DE FEVEREIRO 2020 · A mundani-

dade é inimiga de Deus. O caminho
contra o espírito do mundo é um só: a
humildade. Servir os outros, escolhendo o último lugar, sem carreirismo.

26 DE FEVEREIRO 2020 · A cinza,
que recebemos na testa, lembra-nos
que nós, filhos de Deus, não podemos viver correndo atrás do pó que
desaparece.

D. Jorge Ortiga
26 DE FEVEREIRO 2020 · "Todo santo
tem um passado. Todo o pecador tem
um futuro." (Oscar Wilde)
Quaresma: Tempo de recomeçar, com
a graça de Deus.

Covid-19

Vaticano adia eventos
públicos em espaços
fechados
O porta-voz do Vaticano anunciou esta Segunda-Feira que uma série de eventos públicos, em espaços fechados, vão ser adiados, por causa do COVID-19, que tem afectado nos últimos dias a Itália.
Matteo Bruni referiu aos jornalistas que esta decisão segue as “disposições das autoridades italianas”,
precisando que até ao momento não foi detectada
qualquer infeção por parte da Direcção de Saúde do
Estado da Cidade do Vaticano, que se encontra em
contacto com o Governo italiano e autoridades regionais de Roma.
O director da sala de imprensa da Santa Sé sublinhou que as audiências públicas semanais das Quartas-Feiras, na Praça de São Pedro, vão continuar a
realizar-se.
Segundo o responsável, foram distribuídos dispensadores com desinfectante para as mãos nos escritórios que dão acesso ao Estado da Cidade do Vaticano e há uma enfermeira e um médico de serviço,
disponíveis para prestar assistência imediata às clínicas do Vaticano, caso existam pacientes com sintomas semelhantes aos do coronavírus.

jOsé lima
padre

P

assados os festejos
do mês de Fevereiro, quer relativos ao
período da vida em
que nos enamoramos (14/02),
quer relativos às distracções
carnavalescas (25/02), estamos na soleira de um tempo que para os cristãos é assumido como tempo de preparação da Páscoa. O tempo
vai brindando os homens/
mulheres que somos com
momentos de recordação do
essencial.
Abre-se o Tempo da Quaresma, tempo no qual a simbologia do pão é essencial nos
relatos dos textos litúrgicos:
desde o Maná ao Pão da vida, do pão em que o demónio quer transformar as pedras, do pão da Vida, do pão
da Eucaristia e do fermento.
Tantas referências que evo-

cam uma realidade que nos é
quotidiana.
1. O essencial
Importa centrar-se no essencial e haurir um pouco de
ar fresco que apoie a todos na
labuta diária. Estamos a preparar o mais importante como forma de viver na ladeira
que a vida vai enredando.
O pão é o alimento diário
para todos, mesmo longe de
nós. Era-o assim na Palestina
no tempo de Jesus, em condições bastante mais duras e penosas do que as atuais. A Bíblia fala de Pão como de algo
que faz falta sempre, todos os
dias, umas 250 vezes no AT e
umas 90 no NT.
Jesus, quando ensina os
apóstolos a rezar, diz-lhes que
depois do louvor, fazem bem
em pedir o essencial, começando pelo “pão de cada dia”
(Mt 6, 9-13). O pão é o essencial e o bastante, o que afasta
todas as outras preocupações
das intenções radicais de Jesus. Importa sim que o coração esteja aberto para que tal
esteja presente na mesa de todos, o pão.
2. Dos Céus
O milagre permanente do
pão surge da Natureza com o
trabalho simples do Homem,
atento ao que a Natureza lhe
propicia. Não se contemporiza com a mentalidade atual,

que olha para o homem como fazedor de tudo, construtor por vezes ensimesmado e pretenso autónomo que
pensa que tudo pode depender apenas dele. Importa receber a dádiva e estar atento
a que ela esteja presente para
todos. A tentação será muitas
vezes de transformar pedras
em pão, crescendo no pretenso autonomismo exacerbado,
sem pedir “aos céus” (a Deus
na perífrase de Mateus) aquilo
que deles depende.
Uma realidade que evoca
para os cristãos a Páscoa, como
acolhimento daquilo que só
o Pai pode dar, a Vida Eterna
no mundo movediço de hoje.
Um acolhimento que se deseja
aberto a todos, pois coloca todos numa outra lógica, a da receção, muito além daquilo que
é habitual. Forma nova de ser
para que a vida seja plena, não
dependente senão duma disposição nobre de acolhimento. A Páscoa de Deus para nós,
também se vive na Quaresma, quanto se recorda a dádiva definitiva de Cristo, transformando-nos em novos seres.
A Quaresma é tempo de limpezas, tempo de colocar na
consciência a máxima que Jesus outorgou - dar a vida por
todos -, também pelos que
hoje entretecemos a História,
repartindo o pão.
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“O QUE MUDA
É A INTENÇÃO
POR DETRÁS DA
COMPOSIÇÃO”
JOÃO PEDRO QUESADO (TEXTO E FOTOS)

fernando lapa tem já muitos anos de uma
carreira musical variada e de excelência.
EM entrevista ao igreja viva, o compositor
– com vários trabalhos em música litúrgica
– explicou um pouco das especificidades
da música que acompanha as eucaristias e
celebrações da religião católica.
[Igreja Viva] Porquê a composição de música? De onde é
que surgiu o interesse?
[Fernando Lapa] Ora bem, eu
não nasci compositor (risos).
Nem havia, propriamente, na
minha família, antecedentes
imediatos que pudessem levar a que alguém fizesse este
tipo de percurso, como eu fiz
até agora. A minha mãe sempre cantou muito bem. Lembro-me perfeitamente que
quando nós, os oito irmãos,
éramos pequenos, a nossa
mãe cantava connosco muitas coisas, e cantava a vozes, e
cantávamos facilmente, e afinadinhos – tenho essa noção.
Deve ter sido esse o primeiro
momento em que surgiu algum gosto pela música. Depois, lembro-me que era muito pequenito e ouvi, uma vez,
numa grafonola que o meu
tio Henrique tinha que lhe
emprestaram para um baile,
porque não havia luz eléctrica na aldeia, nessa altura. Ele
tinha muitos discos daqueles de 68 rotações – os LPs,
portanto – e, no meio disso
tudo, um deles era de música de Mozart e tinha o Ave verum. Eu na altura não sabia o
que era aquilo mas fiquei fascinado com aquela música.
Mais tarde, ao ouvir essa peça
de forma casual, percebi que
foi com ela que se deu aquele clique. A partir daí come-

cei a interessar-me mais por
música, andei no seminário
em Vila Real, tive lá um professor extraordinário, o padre
Minhava, que foi a primeira
pessoa que me pôs neste caminho, digamos. Percebeu
que eu tinha mais jeito, provavelmente, que os restantes
camaradas. Ele não tinha hipótese nenhuma de fazer nenhum trabalho muito especial porque no fundo eram
turmas, eram grupos grandes,
mas dava-me alguns trabalhos
que me foram entusiasmando
nisto e eu comecei a perceber,
desde pequenito – tinha dez
ou onze anos – que conseguia escrever música e percebê-la interiormente por mim
e não apenas por aquilo que
um instrumento dava. Esse
processo foi muito importante para mim e eu, a partir dessa altura, acho que comecei
a gostar de escrever, a escrever as canções que conhecia,
a escrever as minhas e depois
a tocar guitarra, um bocadinho de violoncelo, teclado e
piano. O processo foi assim.
Mais tarde fui fazer o curso
do Conservatório do Porto,
porque na altura em Vila Real
não havia nenhum conservatório nem nenhuma escola de
música e portanto só no Porto
é que eu tinha hipótese de fazer isso. Nessa fase andava entre Vila Real e o Porto a fazer

os meus primeiros anos de
conservatório, e assim que fiz
o curso tudo fiquei a viver no
Porto desde essa altura, praticamente. Continuo a ter ligações a Vila Real, a minha terra natal, mas poucas – menos
do que as que gostaria de ter,
porque eu sou transmontano e gosto disso. Mas do ponto de vista do trabalho estou
noutros lados.
[Igreja Viva] Tem obras
em quase todos os géneros
musicais...
[Fernando Lapa] Sim, em tudo o que possa imaginar. Menos, enfim... Há um aspecto
importante na música actual
que eu nunca abordei a solo, já abordei em colaboração com outros compositores – nomeadamente com o
Carlos Guedes –, que são sobretudo coisas para o teatro e
para o cinema, em que se lida
muito com tecnologias e com
efeitos sonoros, etc. Fiz algumas coisas nesse quadrante mas, de resto, acho que vi
praticamente todos, desde
óperas, concertos, obras com
a dimensão de sinfonias, música de câmara, música coral,
muita coisa, sim. Trezentas e
tal peças.
[Igreja Viva] Como é que é
trabalhar com géneros musicais tão diferentes?
[Fernando Lapa] Um compositor no terreno, como eu
sou – eu costumo dizer isso –,
trabalha... Eu trabalho prioritariamente, em grande parte, a partir de convites e pedidos para projectos. O meu
tempo esgota-se muito nisso.
Ao contrário do que acontece com outras pessoas, eu não
tenho tido muito tempo para
desenvolver uma obra qual-

quer independente de tudo o
resto. Tenho algumas coisas
de criação pessoal, mas poucas. Ou seja, estar no terreno
significa ser capaz de responder a exigências muito diferentes, desde peças para a Casa da Música, música de câmara, obras para os mais pequenos, para coros amadores,
para coros profissionais, um
pouco de tudo. Em alguns casos, a minha experiência de
compositor tem-me levado
para algumas experiências
de escrita e de projectos que
têm a ver com grupos muito
grandes. Estou a lembrar-me
da Capital da Cultura em Guimarães, do espectáculo de encerramento, que foi dirigido
pelo José Mário Branco e por
mim. Foi um trabalho enorme, com duas horas de espectáculo em palco, sempre com
música: para além de uma orquestra grande, muitos meios
musicais. Isso agradou-me
porque uma parte dos que estavam a participar naquele espectáculo, sobretudo os actores, eram amadores, e cantavam. Alguns dos participantes
como compositores era gente
da música ligeira – para além
do José Mário Branco, estava também a Amélia Muge,

por exemplo – e também da
música erudita: uma orquestra sinfónica, o Coral de Letras da Universidade do Porto... Este tipo de trabalho, de
experiência, agrada-me muito porque estamos a pôr pessoas que não trabalham nisto
todos os dias a ter uma atitude positiva em relação à arte,
em relação à música e em relação à forma como vêem isso até na sua própria vida, na
sua própria experiência. As
experiências são todas muito boas. Sempre que tenho tido a oportunidade de trabalhar em projectos assim, tenho gostado muito. A primeira peça que foi tocada na Casa
da Música, na Sala Suggia, foi
uma peça minha, que me foi
encomendada para uma formação da Orquestra Sinfónica do Porto, de cento e tal
músicos, com 250 vozes de
coros de crianças das escolas
de música e não só. Também
escrevi uma ópera para a Casa da Música antes dela existir
– foi feita lá no parque de estacionamento, quando a Casa
da Música estava em construção. Isto porque há um tipo
de ópera pobre, como a Ópera dos Três Vinténs, que são um
género de ópera mais próxi-
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ma das pessoas, com algumas
questões sociais à mistura, e
esta obra tinha essas características. São experiências. É
um lado do trabalho que me
agrada muito e é uma resposta que a gente pode dar nessas
situações. Mas também faço
outras músicas que não têm
nada que ver com isso.

Quando a música
tem uma carga
relacionada com a
fé, quase sempre tem
que ver com o texto,
com as palavras, que
dão outra orientação
àquilo que se canta,
àquilo que se toca e
àquilo que se ouve.
Desse ponto de vista,
mudam bastante o
sentido da música.

[Igreja Viva] De tudo o que
faz, tem algum estilo preferido, alguma abordagem
preferida?
[Fernando Lapa] A mim
preocupa-me muito... Não é
propriamente um estilo, mas
preocupa-me muito que a
música que se faz hoje tenha
alguma capacidade de comunicar com os outros. Nem
sempre se pensa assim, nem
todos partilham essa preocupação. Há pessoas que entendem a música como muito
centrada no objecto musical.
Eu também trabalho assim.
Quando eu faço uma peça para violino, eu estou a fazer a
música pela música. Apesar
de tudo, parece-me importante, quando se escreve assim, que haja algum princípio
de comunicação do que nós
queremos. Não necessariamente com o público, porque
a gente não conhece o público que vai ouvir a obra, mas
que haja na escrita, na forma
de trabalhar e na forma como a música funciona alguma coisa que torne as pessoas que ouvem pelo menos
um bocadinho familiarizadas
com alguma coisa. Todas as
obras musicais que se fazem
hoje têm que exigir dos ouvintes alguma aprendizagem,
alguma adaptação a um meio
que não conhecem. Mas também não pode ser tudo assim,
se não a música fica inacessível. Tem que haver, na linguagem, algo com as pessoas estejam minimamente confortáveis, mas depois é preciso
fazer caminho.
[Igreja Viva] Qual é a diferença entre compor músicas para um coro como, por
exemplo, o Coro Académico da Universidade do Minho, que não tem ligações religiosas, e compor peças para
um grupo mais ligado à Igreja como é o Coro da Sé Catedral do Porto, que também
dirigiu?
[Fernando Lapa] Do ponto de
vista objectivo, não há diferença nenhuma. Ou seja... As
notas que Mozart usou para o
Requiem são as mesmas notas
que ele colocou no Don Giovanni, e por aí fora... O que

muda é a intenção por detrás da composição. Quando
a música tem uma carga relacionada com a fé, quase sempre tem que ver com o texto, com as palavras, que dão
outra orientação àquilo que
se canta, àquilo que se toca
e àquilo que se ouve. Desse
ponto de vista, mudam bastante o sentido da música. Eu
posso tirar o texto a um Magnificat dos que já escrevi e eu
acho que a música, do ponto
de vista musical, continua a
aguentar-se. O coro provavelmente não ficará tão bem vocalizado, mas se eu puser um
grupo de sopros ou de cordas a tocar aquela parte, se a
música era bonita com as vozes, vai continuar bonita com
os instrumentos. Agora, provavelmente quem ouve pode
não imaginar que aquilo é um
Magnificat, porque esta relação dos meios com o significado não é imediata, nem há
coisas que sejam especificamente de uma música ou de
outra. Estamos aqui a olhar
para dois órgãos, eles estão
evidentemente ligados à tradição da música sacra, claro,
nasceram à volta disso. Mas
isto é um instrumento musical, há muita gente que escreveu para órgão e não tem
fé. Aliás, as grandes salas de
concertos no mundo inteiro
têm órgãos lá dentro e tocam
um repertório que não é, sequer, de música sacra. Não há
uma relação imediata da linguagem com aquilo que está
por trás da música porque, os
meios que fazem uma coisa,
também fazem outra. Por trás
de tudo está uma narrativa,
está um contexto e está muitas vezes um texto e aí sim, de
facto, as diferenças aparecem.
Agora, quando se compõem
obras litúrgicas, temos a exigência do lado funcional da
celebração, com a participação da assembleia, e estamos
sujeitos aos ritos próprios de
cada momento.
[Igreja Viva] Precisamente
por esse caminho, quais são
as especificidades da música
litúrgica propriamente dita?
[Fernando Lapa] Cabe aí
muita coisa. A história da música mostra-nos muitas expressões diferentes. O canto
gregoriano foi, desde o princípio, uma das fontes principais da música da Igreja, e
há música para todas as ocasiões, todos os momentos da
liturgia e todo o tipo de celebrações. A música litúrgica está sujeita a alguns princípios
que decorrem, precisamen-
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te, da participação de uma
comunidade num acto litúrgico. Tem que ver com a celebração que está em causa,
com os vários níveis de participação que existem dentro
da própria celebração – o coro, os instrumentos, haver ou
não solistas, grupos mais pequenos, o celebrante... Há alguns momentos na liturgia
que têm a sua especificidade
e fazem com que a música litúrgica, para cada um desses
momentos, tenha desenvolvido algumas ferramentas. Elas
não são fechadas mas a história da música foi-nos mostrando alguns modelos mais
desenvolvidos. Desse ponto
de vista isso nunca parou, é
algo que está em movimento.
Isto para dizer que são muito diferentes as características
de um salmo responsorial das
de um cântico de entrada de
uma missa festiva com procissão. Assim como é muito
diferente um cântico do momento da Comunhão – que é
uma espécie de espaço muito aberto, até, que admite, na
própria liturgia, intervenções
de outras coisas que não sejam necessariamente a música litúrgica. Não é um momento 'morto' da liturgia, mas
o que está a acontecer, de facto, pode demorar algum tempo, e o espaço aí criado não é
tão restritivo como um Santo,
que tem o seu texto próprio e
não se musica nem se faz da
mesma forma que um cântico de entrada, ou um kyrie,
por exemplo. Desse ponto de
vista, os vários momentos da
liturgia têm algumas especificidade e isso reflecte-se na
forma como se pode compor.
A música litúrgica também é
uma música, por natureza,
funcional. É uma música que
está associada a um papel numa celebração. Não é o princípio nem o fim da celebração, mas é um elemento muito importante, porque a música está sempre associada a
todas as expressões religiosas.
Nos tempos mais modernos –
desde o Concílio Vaticano II
–, quando se voltou às línguas
nativas, mudou-se muita coisa e colocou-se uma acentuação na participação da assembleia, pelo que há uma preocupação, actualmente, com as
pessoas terem uma participação também nesta parte musical da liturgia. Não se admite que haja uma celebração litúrgica em que o artista principal seja o coro, isso não. Na
celebração, os actores são outros, há outras prioridades,
como é claro.
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“Escutai-O”
II Domingo Quaresma

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES

itinerário
Num local visível da igreja, será colocado um relógio cujos ponteiros,
na Quaresma, serão uma cruz. Neste segundo domingo, o ponteiro está
voltado para as 06h00, surgindo também a expressão “Tempo de Escutar”.

LITURGIA da palavra
LEITURA I Gen 12, 1-4a
Leitura do Livro do Génesis
Naqueles dias, o Senhor disse a
Abraão: “Deixa a tua terra, a tua
família e a casa de teu pai e vai para
a terra que Eu te indicar. Farei de ti
uma grande nação e te abençoarei;
engrandecerei o teu nome e serás
uma bênção. Abençoarei a quem te
abençoar, amaldiçoarei a quem te
amaldiçoar; por ti serão abençoadas
todas as nações da terra”. Abraão
partiu, como o Senhor lhe tinha
ordenado.
Salmo responsorial
Salmo 32 (33), 4-5.18-19.20.22 (R. 22)
Refrão: Esperamos, Senhor, na vossa
misericórdia.
LEITURA II 2 Tim 1, 8b-10
Leitura da Segunda Epístola do apóstolo
São Paulo a Timóteo
Caríssimo: Sofre comigo pelo
Evangelho, apoiado na força de Deus.
Ele salvou-nos e chamou-nos à
santidade, não em virtude das nossas
obras, mas do seu próprio desígnio e
da sua graça. Esta graça, que nos foi
dada em Cristo Jesus, desde toda a
eternidade, manifestou-se agora pelo
aparecimento de Cristo Jesus, nosso
Salvador, que destruiu a morte e fez
brilhar a vida e a imortalidade, por
meio do Evangelho.
EVANGELHO Mt 17, 1-9
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Mateus

Naquele tempo, Jesus tomou consigo
Pedro, Tiago e João, seu irmão, e levouos, em particular, a um alto monte e
transfigurou-Se diante deles: o seu rosto
ficou resplandecente como o sol e as
suas vestes tornaram-se brancas como
a luz. E apareceram Moisés e Elias a falar
com Ele. Pedro disse a Jesus: “Senhor,
como é bom estarmos aqui! Se quiseres,
farei aqui três tendas: uma para Ti, outra
para Moisés e outra para Elias”. Ainda
ele falava, quando uma nuvem luminosa
os cobriu com a sua sombra e da nuvem
uma voz dizia: “Este é o meu Filho
muito amado, no qual pus toda a minha
complacência. Escutai-O”. Ao ouvirem
estas palavras, os discípulos caíram de
rosto por terra e assustaram-se muito.
Então Jesus aproximou-Se e, tocandoos, disse: “Levantai-vos e não temais”.
Erguendo os olhos, eles não viram mais
ninguém, senão Jesus. Ao descerem do
monte, Jesus deu-lhes esta ordem: “Não
conteis a ninguém esta visão, até o Filho
do homem ressuscitar dos mortos”.

REFLEXÃO
A Transfiguração, acontecimento próprio
do Segundo Domingo da Quaresma (Ano
A), anima a nossa esperança na luta contra
as tentações e alenta o nosso coração
no caminho de conversão ao Evangelho.
Além da descrição, analisemos o que o
evangelista nos quer dizer e como este
acontecimento ilumina hoje a nossa vida,
no concreto do nosso quotidiano.
“Senhor, como é bom estarmos aqui!”
Quando Jesus Cristo leva “a um alto monte”
está, no fundo, a levar a experimentar a
presença de Deus. Na Bíblia, são muitas as
situações em que a experiência de relação
profunda com Deus acontece no alto de um
monte ou de uma montanha. Lembremos

o chamado Sermão da Montanha (que
acompanhamos nos domingos anteriores
ao início dos dias quaresmal).
O acontecimento é extraordinário. Os
discípulos só o vão compreender depois da
ressurreição. O Mestre já o dá a entender ao
dizer-lhes que não contem a ninguém, “até
o Filho do homem ressuscitar dos mortos”.
O mesmo sucede connosco, pois só à luz
da ressurreição podemos compreender o
pleno sentido da vida.
O mais importante não está na “visão” da
transfiguração. São dois os elementos
essenciais para a experiência de Deus:
o amor que se projecta na experiência
(“Senhor, como é bom estarmos aqui!”)
e a necessidade de escutar o amado
(“Escutai-O”).
“Escutai-O”
Uma proposta fácil e difícil, ao mesmo
tempo. Fácil, porque basta abrir o ouvido
do coração, como pedia São Bento aos
seus monges, é só dispor-se a escutar
Jesus Cristo.
O difícil surge porque pensamos e
dizemos que não temos tempo. E ficamos
convencidos. O que acontece é que, até
quando temos tempo, não temos ‘espaço’.
Estamos tão envolvidos por tantas
coisas, em ruído permanente, que não há
‘espaço’ para o silêncio, para acolher essa
“nuvem luminosa” que nos habita, e abrir
o ouvido do coração à voz de Deus.
A aventura da fé mexe connosco. A
aventura da fé não nos dá descanso, até
à “transfiguração” de cada um de nós
e de toda a Criação. Entretanto, ecoa
em cada dia da nossa existência aquele
apelo “escutai-O” pela voz que se ouve
a partir da nuvem, segundo a passagem
evangélica da transfiguração.
“Esta Transfiguração é semelhante à da
Sagrada Escritura, que se transcende a
si mesma, quando alimenta a vida dos
crentes” (Papa Francisco).

O cristão senta-se à mesa da palavra, com
disposição atenta e serena para escutar
o que Deus tem para dizer, em cada
Domingo (em cada dia). Hoje, pedimos
a força desse “alimento interior” que é
caminho de purificação do “nosso olhar
espiritual” (cf. oração coleta).
Esta Quaresma desafia-nos a recuperar
o tempo da escuta, a encontrar ‘espaço’
dentro e fora e de nós: pode ser em casa,
no quarto ou na sala, pode ser sozinho
ou em grupo, pode ser numa caminhada
ao ar livre ou na contemplação da
natureza, pode ser sentado no banco de
uma igreja ou de joelhos em adoração
eucarística, pode ser numa simples
pausa no trabalho, pode ser no carro ou
no autocarro, na ida ou no regresso, pode
ser… (o teu tempo e ‘espaço’ que vais
disponibilizar neste tempo quaresmal).
Reflexão preparada por Laboratório
da Fé in www.laboratoriodafe.pt

Semear esperança
Acólitos
A beleza da teofania do Tabor levou
os discípulos a dizerem “Como é bom
estarmos aqui!” De que forma o meu
zelo pela beleza da “coreografia” e do
espaço litúrgicos conduzem aqueles que
participam na celebração a gostarem de
aí estarem? Os acólitos podem olhar para
os discípulos que acompanham Jesus ao
cimo do monte e lá mostrarem o gosto e a
alegria de estarem com Jesus.
Leitores
Anunciar a Palavra de Deus requer uma
forte atenção à sua escuta. Esta é uma
excelente oportunidade para rever o
meu empenho na escuta da voz de Deus.
Além disso, durante o momento em
que é enunciada a leitura da perícope
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Eucologia

Viver na esperança

Sugestão de cânticos

Orações presidenciais: Orações próprias da
Liturgia do II Domingo da Quaresma (Missal
Romano, 176)
Prefácio: Prefácio próprio do II Domingo da
Quaresma (Missal Romano, 176)
Oração Eucarística: Oração Eucarística II
(Missal Romano, 523ss)

Escutar a voz de Jesus Cristo é o desafio desta
semana. Em cada uma das nossas casas,
procuremos um espaço e momento concretos (p. ex.:
sala…), onde possamos ler uma pequena passagem
da Escritura. Ou então, escutar a oração preparada
para cada dia no site: www.passo-a-rezar.net.

— Entrada: Eu Vos procuro, Senhor – F. Santos
— Apresentação dos dons: Jesus tomou consigo
– C. Silva
— Comunhão: Este é o Meu Filho muito amado –
M. Carneiro
— Final: Ó cruz vitoriosa – F. Silva

da Sagrada Escritura que é feita na
celebração, por exemplo, “Leitura do
livro dos Génesis”, é como se ecoasse
na Igreja: “Este é o meu Filho muito
amado. Escutai-O”. Como leitor, tenho
consciência de ser apenas porta-voz do
Filho muito amado do Pai?
Ministros Extraordinários
da Comunhão
A brancura resplandecente de Cristo
transfigurado é simbolizada na brancura
da hóstia consagrada e, quando se diz
“eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado
do mundo”, é como se dissesse: “este é
o Filho muito amado do Pai. Escutai-O”.
Tenho consciência de que comungar é
também comprometer-me com a escuta
da Palavra de Deus? No encontro com os
que sofrem, muitas vezes sós, procuro
mostrar o rosto de Cristo que transfigura
as nossas vidas?

Celebrar com esperança
Introdução ao espírito celebrativo
Na saudação inicial, pode usar-se o

seguinte texto como admonição,
seguindo-se o acerto da hora do relógio,
bem como a colocação da expressão
“Tempo de Escutar”:
Um dos verbos mais utilizados em
toda a Bíblia é “escutar”. Desde o
início, o Povo de Deus pensou-se a si
próprio como comunidade de escuta.
Se há uma representação que exprime
com fidelidade o que o Povo de Deus
faz, quando se congrega ou quando
caminha ao longo da história, é a
premissa do verbo escutar.
Para escutar temos, talvez, de silenciar
a voz indistinta que nos captura,
emudecer o rumor, fazer calar as
resistências interiores que são muitas
vezes uma concha que blinda a vida
e não permitem à beleza da Palavra
revelar-se.
Também na regra de São Bento há
uma expressão essencial, se queremos
perceber como se activa uma escuta
autêntica: “abre o ouvido do teu
coração”. Quer dizer: a escuta não se
faz apenas com o ouvido exterior, mas
com o sentido do coração. A escuta não

é apenas a recolha do discurso verbal.
Antes de tudo é atitude, é inclinar-se
para o outro, é confiar-lhe a nossa
atenção, é disponibilidade para acolher
o dito e o não dito, o entusiasmo da
história ou a sua dor mais ou menos
sussurrada, o sentimento de plenitude
ou de frustração. E fazer isto sem
paternalismos e sem cair na tentação
de se substituir ao outro. Ouvir é
oferecer um ombro, onde o outro
possa colocar a mão, para rapidamente
se levantar.
Homilia
. A questão fundamental expressa
no episódio da transfiguração está
na revelação de Jesus como o Filho
amado de Deus, que vai concretizar o
projecto salvador e libertador do Pai
em favor da humanidade, através do
dom da vida, da entrega total de si
próprio por amor. Pela transfiguração
de Jesus, Deus demonstra aos crentes
de todas as épocas e lugares que uma
existência feita dom não é fracassada,
mesmo se termina na cruz. A vida plena

e definitiva espera, no final do caminho,
todos aqueles que, como Jesus, forem
capazes de pôr a sua vida ao serviço dos
irmãos.
. É verdade que não é fácil ser
testemunha de Deus e do seu projecto. O
mundo de hoje tende a ignorar os apelos
de Deus ou até manifesta desprezo
pelos valores do Evangelho (esses
valores que temos de testemunhar, a
fim de sermos sinais do mundo novo
que Deus quer propor a todos). No
entanto, as dificuldades não podem ser
uma desculpa para nos demitirmos das
nossas responsabilidades e de levarmos
a sério a vocação a que Deus nos chama.
. A figura de Abraão, que nos foi
apresentada pelos catequistas de Israel,
tem sido, ao longo dos tempos, uma
figura inspiradora para todos os crentes.
Abraão é o homem que encontra
Deus, que está atento aos seus sinais e
sabe interpretá-los, que responde aos
desafios de Deus com uma obediência
total e com uma entrega confiada...
A versão completa do subsídio litúrgico encontra-se
disponível em www.arquidiocese-braga.pt/liturgia/

8 IGREJA VIVA

//

QUINTA-FEIRA | 27 DE FEVEREIRO | 2020

Mensagem

Contributo
penitencial
A Arquidiocese de Braga está empenhada, de há uns anos a esta
parte, num Programa Pastoral que,
decorrendo da vontade de sacerdotes e leigos, pretende concretizar uma renovação pastoral. Tenho acrescentado a este projecto
o caminho da “fidelidade criativa”.
Temos uma história que nos inspira, orgulha e uma doutrina que nos
orienta. Sabemos também que o
Espírito Santo nos conduz por caminhos novos.
É neste espírito que teremos de
interpretar a Quaresma. Encerra
uma tradição de conteúdos e significados. Sabemos, porém, que
urge dar um sentido novo àquilo
que sempre foi feito ao longo dos
séculos.
Alicerçado ao espírito quaresmal,
temos o que habitualmente chamamos de Contributo ou Renúncia Quaresmal. A meditação mais
assídua da Palavra, aliada à experiência do jejum e abstinência,
faz com que renunciemos voluntariamente, de harmonia com um
programa que cada um se impõe,
a coisas supérfluas ou desnecessárias. Não se trata de um mero
exercício de poupança. O seu real
valor reside no espírito de partilha
para uma causa determinada pela
Arquidiocese.
Habitualmente consulto o Conselho Episcopal, Presbiteral e Pastoral sobre o destino a dar ao dinheiro que o Contributo Penitencial
recolhe. Temos sempre uma causa
diocesana e outra missionária.
Para este ano, como nos últimos,
determinamos como destino o
“Fundo Partilhar com Esperança”
e a paróquia de S. Cecília de Ocua,

em Moçambique. O primeiro tem
respondido a diversas situações
de carência, com uma distribuição muito cuidada através de uma
equipa coordenada pela Caritas
Diocesana. São imensos os problemas que nos chegam, sem que,
infelizmente, conseguimamos dar
resposta a todos. O problema da
habitação, particularmente no que
concerne ao pagamento de rendas, traz-nos muitas solicitações e
sempre em número crescente. Na
paróquia de Ocua estamos a construir a Casa Pastoral que acolherá as Equipas Missionárias e será
o centro da vida daquela paróquia
(constituída por 96 comunidades).
O orçamento é de 230.000,00€.
Iremos, também, iniciar este ano a
construção de uma escola com a
ajuda de um mecenas.
Em anexo publicamos os principais dados do que se recebeu e
gastou em 2019.
Apelo à comunidade arquidiocesana a que viva intensamente este
espírito de renúncia e partilha. Não
pedimos simples esmolas. Esperamos, em bom rigor, que os nossos hábitos e rotinas sejam postos
em questão. Através de pequenos
gestos restituiremos à Quaresma o
espírito que sempre teve.
Que os pequenos gestos e a partilha cristã sejam catalizadores
de um tempo favorável para cada
um, a título individual, e para a comunidade cristã na sua dimensão
missionária.
† Jorge Ferreira
da Costa Ortiga, Arcebispo Primaz

Como é do conhecimento da Arquidiocese, o Contributo Penitencial é distribuído pela paróquia de
Sta. Cecília de Ocua e pelo Fundo
Partilhar com Esperança.
Em 2019 recebemos a quantia de
117.462,31€.

Tivemos os seguintes gastos:
1. Na paróquia de Ocua:
– Foram enviados 102.841,94€,
sendo 60.000€ para a construção
da Casa Pastoral.
– Tivemos, ao longo do ano, dois
seminaristas no Seminário Conciliar e, a partir de Setembro do
mesmo ano, o número cresceu para quatro. Pagamos em alojamento e propinas da Universidade a
quantia de 21.496,01€.
– As despesas com o funcionamento do Centro Missionário ascenderam a 2.799,00€.
– Tivemos um donativo de uma
empresa no valor de 7.200,00€.
Tudo contabilizado, dá o valor de
119.936,95€
2. Com o Fundo Partilhar com
Esperança:
– Entregamos a diversas famílias
um total de 38.565,38€.
– Destes 95% foram para apoio à
habitação. São muitos os pedidos de ajuda para pagamento de
rendas.
– Para apoio à Vítima de Violência
Doméstica entregamos 2.732,52€.
– Muitas mais respostas foram dadas perante os problemas que vão
surgindo.
Resumindo, a Arquidiocese recebeu do Contributo Penitencial
117.462,31€ e gastou nos dois destinos 158.502,33€. Isto demonstra que a Arquidiocese, atendendo
a este momento de obras em Ocua,
gastou 41.040,02€.
Com a generosidade de todos os
cristãos e o empenho das comunidades – a quem se agradece –
continuaremos a viver esta responsabilidade missionária e social.
Saibamos compreender o verdadeiro significado deste gesto tradicionalmente ligado à vivência da
Quaresma. Sem nos apercebermos
seremos expressão de uma Igreja
solicita e atenta às necessidades
da população.
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Fale connosco no

Livraria
diário do minho

10%
Desconto

livro da
semana

8,5€

Das cinzas, a vida
Paolo Scquizzato

Amarelo e violeta: cores que se
encontram na capa e que mostram e
significam o sentido que o autor oferece
nestas páginas. Páginas intensas que
oferecem à nossa fé algumas novas
ideias sobre como devemos olhar para
o mundo, para nós mesmos e para Deus.
Páginas incómodas que podem ajudar
a descobrir e a viver a Quaresma de
maneira diferente, mas que não se detêm
na Quaresma. Páginas que interrogam e
interpelam a nossa relação com Deus, as
respostas que lhe damos, a consciência
do nosso relacionamento com Ele.
Páginas cheias de vida, de vida divina,
que não espera mais do que explodir em
nós.

* Na entrega deste cupão.
Campanha válida de 27 de Fevereiro a 5 de Março de 2020.

