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Breves

Papa analisa tema para o
Sínodo dos bispos de 2022
O Papa Francisco convocou para 2022 a próxima
Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos.
A decisão foi comunicada após a reunião do XV
Conselho ordinário da Secretaria Geral do Sínodo,
que decorreu nos dias 6 e 7 de Fevereiro.
Na sessão, em que Francisco estava presente, foi
assinalada “a necessidade de expressar com urgência solidariedade aos irmãos e irmãs envolvidos no drama da migração forçada”, de acordo
com a Santa Sé.
O Sínodo dos Bispos é uma assembleia consultiva de representantes dos episcopados católicos,
a que se juntam peritos e outros convidados, com
a tarefa ajudar o Papa no governo da Igreja.
O último encontro do aconteceu em Outubro de
2019, com um Sínodo especial para a Amazónia.

Francisco: “Não há terra mais
bela do que o coração dos
outros”
O Papa afirmou que a vida dos cristãos deve ser
marcada pela “mansidão”, uma atitude espiritual que
contraria a ira e a violência contra os outros.
“Não há terra mais bela do que o coração dos outros.
Pensemos nisso: Não há terra mais bela do que o coração dos outros. Não há território mais belo a conquistar do que a paz restabelecida com um irmão.
Esta é a terra a ser herdada com a mansidão”, referiu,
na audiência pública semanal que decorreu no auditório Paulo VI.
A reflexão de Francisco abordou a terceira bem-aventurança, “Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra”, prosseguindo o ciclo de catequeses
sobre este tema.
“Manso é quem defende a sua paz, a sua relação
com Deus e os seus dons, protegendo a misericórdia, a fraternidade, a confiança e a esperança.
Porque as pessoas mansas são pessoas misericordiosas, fraternas, confiantes e pessoas com
esperança”, observou.

opinião

O que me define enquanto pessoa?

Carla rodrigues
advogada

B

ento odrigues abriu
o Primeiro Jornal da
SIC introduzindo, de
forma assertiva, uma
das notícias que domina a actualidade. De forma nobre e
directa abalou a nossa consciência e responsabilidade social: “Boa tarde e bem-vindos.
Começamos este jornal com
o rosto do carácter, da coragem e da lucidez. A coragem
de ser o primeiro futebolista
em Portugal e um dos poucos
no mundo a abandonar um
jogo depois de ouvir insultos
racistas. O carácter de desafiar os que o tentaram travar
sem perceberem que já não
era sobre um jogo de futebol
nem sobre o resultado mas
sobre o que nos define enquanto civilização. A lucidez
de saber que este é o momento que define um homem,
que esta atitude vai muito para lá de um estádio, que tem
impacto nas ruas, nos bairros,
nas vidas dos que sofrem insultos racistas todos os dias.
Agora, a notícia”.
Os portugueses iniciaram

a semana vestidos de revolta
social, num claro repúdio aos
acontecimentos mais recentes. Proliferaram pelas redes
sociais, pelos jornais, pelas
rádios e televisões, a condenação destes comportamentos. Parece que nos apanharam desprevenidos, como
se não fossemos capazes de
adoptar comportamentos tão
(a)típicos. Não é verdade! Ninguém foi surpreendido! Gosto de futebol, de ir ao estádio,
de bancadas cheias, dos gritos
dos adeptos, do entusiamo
sonoro de quem vibra com os
lances, com os golos, com as
faltas por assinalar. É a adrenalina e emoção contagiante
da colectividade que marca a
diferença entre ver um jogo
de futebol na televisão ou no
estádio. Gosto de ir ao estádio e gosto de ir acompanhada pela minha família [apesar
de termos cores clubísticas diferentes]. Mas, um estádio de
futebol ( já) não é uma escola
de bons costumes, nem é um
local onde possamos ir tranquilos e serenos, sem receio
do que possa acontecer antes, durante e depois do jogo.
E não me refiro aos palavrões
que desde sempre dominaram a linguagem nas bancadas. Refiro-me à agressividade extrema, ao descontrole
emocional, à fúria crescente e
à falta de limites que os adeptos carregam para os estádios,
como se tratasse de uma terra
sem lei nem roque, onde domina e predomina a impunidade de comportamentos tipicamente criminosos.

Os excessos acontecem e
nos jogos de futebol são frequentes, independentemente da divisão, da cor do clube
ou das idades dos jogadores.
Quem nunca assistiu a actos
de racismo? Quem nunca se
sentiu incomodada perante a
violência verbal? Quem nunca presenciou actos de violência física? E a grande maioria
de nós foi (e é) cúmplice… Como seria bom que a projecção
deste episódio servisse para
despertar o cidadão para o limite da sua liberdade, para o
respeito pela dignidade humana e para o ajudar a colocar-se, mais vezes, no lugar do
outro…
Se a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão,
aprovada em Agosto de 1789,
no contexto da Revolução
Francesa, proclamou, logo no
seu artigo 1º, que “Os Homens
nascem e são livres e iguais
em direitos”, já Gabriel García
Marques, disse, mais recentemente, que “uma pessoa só
tem direito de olhar outra de
cima para baixo no momento de a ajudar a levantar-se”.
Na urgência de enfrentarmos
o problema e unir esforços
na busca de uma solução, numa época em que assistimos à
proliferação de ideias extremistas na Europa e no mundo, não podemos nos dar ao
luxo de tapar o sol com a peneira. É um trabalho de todos.
E cabe a cada um de nós contribuir para a (re)implantação
da dignidade humana, em
qualquer local e em qualquer
circunstância.
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Lentificar
Papa francisco
19 DE FEVEREIRO 2020 · "Bem-aventu-

rados os mansos, porque receberão a
terra em herança". A "terra" a conquistar é a salvação do irmãos. Não há terra mais bela do que o coração dos outros, não há território mais belo a conquistar do que a paz restabelecida com
um irmão. Esta é a terra a ser herdada.

D. Jorge Ortiga
19 DE FEVEREIRO 2020 · Nova Ágora,

momento de encontro para construir
uma Igreja mais aberta, que privilegia
o diálogo e que sabe que apenas deve
oferecer, sem impor, os seus valores e
doutrinas universais e perenes, e por
isso, também de hoje.

eutanásia

Conselho Nacional de Ética
para as Ciências da Vida deu
parecer negativo a propostas
de despenalização
O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) emitiu pareceres desfavoráveis às iniciativas legislativas do BE, PAN, PS e PEV que visam a
despenalização da eutanásia em Portugal.
O organismo consultivo da Assembleia da República
considera que as mesmas “não constituem uma resposta eticamente aceitável para a salvaguarda dos
direitos de todos e das decisões de cada um em final
da vida”. Em causa estão “diferentes princípios, direitos e interesses em presença, que devem ser protegidos e reafirmados”.
Entre as falhas apontadas estão a falta de “estudos
prévios que possam auxiliar a clarificação e sustentação de uma moldura jurídica nesta matéria” ou a
“insuficiente consideração de respostas mediadas,
relacionais e integradoras, que respeitem e abriguem
as múltiplas dimensões do sofrimento humano”.
Está agendada para hoje a discussão e votação dos
projectos do PS, BE, PAN, PEV e IL – cujo projecto
não foi analisado pelo CNECV por ter sido apresentado mais tarde.

jORGE VILAÇA

1

padre

Mensagens por responder, a casa por arrumar, o autocarro
que não chega a horas, chamadas por retribuir,
notificações das redes sociais,
aquele livro que queria ler, a
reunião da paróquia a ter de
estar, logo hoje que me dói a
cabeça, facturas a pagar, uma
luz a piscar no carro, a consulta da mãe para marcar,
compras a não esquecer, notícias para actualizar, a horta
para cultivar, o tio que ficou
doente e que tenho de visitar, os filhos para ir buscar e
levar, levar e buscar, e lembra-me! e põe um lembrete!,
a fila do supermercado que
parece não andar, cozinha-se
qualquer coisa e olha os miúdos que estão pegados e só
me faltava mais este que vai

a dormir na estrada, na TV há
uma faixa com notícias de última hora e já viste como vai
o mundo! e não te esqueças
de trazer o pão e de limpar
a casota do cão... Ainda bem
que estes dias estou de férias.
2. Lentificar, tornar lento. Talvez a palavra pudesse ser outra, mais portuguesa. Esta serve, contudo, para o efeito. É insustentável o
carnaval a que diariamente
nos submetemos. Insustentável do ponto de vista de saúde (basta pensarmos no aumento dos transtornos de ansiedade e nas doenças do coração) mas também do ponto
de vista do sentido que atribuimos à experiência de velocidade (sermos comidos pelo tempo). Sublinho, o ritmo
a que nos submetemos é insustentável. Ainda que muitas vidas tenham que ser vividas no limite da inquietação, a culpa não é só da vida
mas essencialmente das escolhas que fazemos: é impossível responder a todas as solicitações. Mais ainda, é impossível responder a todos os estímulos com a velocidade e
a eficácia que teoricamente
nos exigem. Por isso, é tempo de lentificar. De fazer escolhas e estabelecer prioridades. De deixar alguém amua-

do porque ainda não respondemos a uma mensagem e já
passaram dois dias. De dizer
não quando todos esperavam
um cómodo sim ou dizer sim
quando era mais seguro dizer
não. De escolher viver, responsavelmente mas sem culpa, tempos sem telemóvel
nem email. De escolher sentir a lentidão. De assumir uma
sadia marginalidade.
3. Lentificar, tornar lento. Que pode significar hoje?
Há dias estive um longo pedaço a escutar uma senhora a
dizer frases sem sentido aparente (fruto de um problema
neurológico). No final pôs a
mão na minha cara e disse-me: “já pode ir em paz”. E fiquei mesmo, acreditem. Cada
um é responsável por responder à exigência do seu modo
de vida. O Departamento Arquidiocesano para a Liturgia
apresentou e bem uma dinâmica litúrgica para as semanas da Quaresma assente na
valorização da cadência dos
tempos do coração: tempo
de ser (I), de reconhecer (II),
de escutar (III), de dar (IV), de
ver (V), de acreditar (Ramos),
de estar e de silêncio (Tríduo).
Sim, o coração também tem
os seus tempos. Respeitá-los
é um bom exercício de saúde,
de Quaresma e de conversão.
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QUARESMA:
40 DIAS DE...?
JOÃO PEDRO QUESADO (TEXTO)

É na próxima semana que começa o tempo da Quaresma, um tempo litúrgico que nos prepara para a altura
mais importante do calendário cristão. Mas quando começa? E quando acaba? Qual é a mensagem deste tempo?

O QUE É A QUARESMA?
A Quaresma é o tempo litúrgico de preparação para celebração da Páscoa: “a liturgia quaresmal prepara para a
celebração do mistério pascal tanto os catecúmenos, através dos diversos graus da iniciação cristã, como os fiéis,
por meio da recordação do Baptismo e das práticas de
penitência.”
O termo Quaresma vem do latim quadragesima, referente aos 40 dias que já foram regra mas têm agora um
valor mais simbólico. Essa simbologia está ligada aos quarenta dias de Cristo no deserto, um tempo de jejum e tentação que se encontra no coração da reflexão própria deste tempo. Esses quarenta dias no deserto estão relacionados com os quarenta anos do povo de Israel no deserto,
durante o qual foi tentado, e com os quarenta dias de jejum de Moisés e de Elias. Essa simbologia ditou a escolha
dos textos litúrgicos deste tempo.
Historicamente, este tempo surgiu como um jejum pascal de um ou dois dias imediatamente antes da Vigília. Já
no século III, no entanto, há registos de o jejum passar a
ser menos rigoroso, mas mais extenso, ocupando os primeiros dias da semana. No século seguinte, no Oriente,
surge a quadragesima paschae como um período de preparação espiritual de quarenta dias. No Ocidente, olhando para Roma, a evolução foi mais lenta, sendo que só no
final do século IV se chega a um período comparável.

A Quaresma actual será o resultado da fusão entre
o jejum preparatório para a Páscoa, a preparação dos
catecúmenos para o baptismo e do jejum comemorativo da tentação de Cristo.

QUANDO COMEÇA
E QUANDO ACABA A QUARESMA?
A Quaresma começa na Quarta-Feira de Cinzas e decorre até à Missa da Ceia do Senhor (exclusive), na
Quinta-Feira Santa. Desde o início da Quaresma até
à Vigília Pascal não se diz Aleluia, nem “Glória a Deus
nas alturas”, ou mesmo o “Te Deum”. Os paramentos
são de cor roxa – excepto no IV Domingo, em que pode ser usado o cor-de-rosa –, sendo que se usa a cor
vermelha no Domingo de Ramos e da Paixão.

QUE SÍMBOLOS MARCAM A QUARESMA?
O ritmo da Quaresma é marcado por símbolos materiais e imateriais. Alguns são apresentados logo na
Quarta-Feira de Cinzas:
A cinza – Marca a abertura do tempo penitencial
da Quaresma e é o testemunho público do arrependimento dos fiéis que lembra “as implicações sociais
do pecado de cada um” e a necessidade de o reparar
em Igreja;
O jejum – Marca o ritmo da renúncia aos valores
próprios do mundo mortal, para “arranjar espaço para
os valores do espírito no coração do homem”;
A esmola – Assinala uma renúncia que é feita em
espírito de partilha;
A oração – A forma privilegiada de comungar
com Deus.
Estes são depois completados e enriquecidos por novos elementos que vão surgindo com a caminhada quaresmal:
As tentações de Jesus – Alertam para “o tempo de luta que é
a vida do homem sobre a terra”
e como essa luta se intensifica
na Quaresma;
A Aliança – o verdadeiro
símbolo da fidelidade divina
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e de um “projecto quaresmal” que é fiel à Páscoa de
Cristo;
A rocha e a água – Indica a “realidade nova” que é
a vida em Cristo;
A luz – Cristo é a “Luz do mundo” que ilumina todos que a Ele se abrem na fé;
O óleo da unção – O óleo que se derrama e unge,
arde e ilumina.
Todos estes símbolos apontam para o Cristo da Páscoa. É nessa noite que o cristão reencontra toda esta
simbologia: a luz do fogo novo e do círio pascal que,
ao gastar-se, ilumina; a água do mar Vermelho e a água
do baptismo; a Nova Aliança da eucaristia pascal; e a
unção dos que se baptizam nessa noite.

O QUE DIZ A LITURGIA DA QUARESMA?
A Quaresma é uma caminhada para a Páscoa que
pode ser dividida em três diferentes fases:
— O Primeiro Tempo vai da Quarta-Feira de Cinzas
até ao fim da segunda semana e expõe o sentido global da Quaresma, o que se pretende com ela e “os
meios para se alcançar a renovação pessoal, como fruto do Mistério pascal”;
— O Segundo Tempo vai do III Domingo ao fim da
quinta semana. Apresenta-se aí o mistério de Cristo
em cada um de nós, através da participação e renovação dos sacramentos da Iniciação Cristã. É o tempo das grandes catequeses sobre os sacramentos
pascais, que tornam o catecúmeno num cristão que
é adulto na fé – “que nasce da Palavra e conduz ao
sacramento”;
— O Terceiro Tempo vai do Domingo de Ramos até
à Quinta-Feira Santa. Apresenta o Mistério pascal de
Cristo nos seus últimos passos sobre a terra: o encontro com Lázaro ressuscitado e com os discípulos
à mesa, o diálogo como João sobre o traidor,
com Judas sobre a hora e com Pedro (as
três negações).
Cada um dos três anos litúrgicos
apresenta uma mensagem sobre
o Mistério pascal:
— No ano A são apresentados os grandes momentos da história da salvação
na sua fase de anúncio – a

GRANT WHITTY (UNSPLASH)
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criação, o pecado, a vocação de Abraão, a água do
deserto, a escolha de David e a promessa da ressurreição – e na sua fase de realização no Criador “feito
criatura em Cristo tentado” – porque é filho do homem e sujeito à fraqueza – e “vencedor” – porque é
o Filho de Deus em quem actua a força divina. É o
ano mais adequado à preparação dos catecúmenos
para o baptismo na Vigília Pascal;
— O ano B representa as grandes alianças de
Deus com os homens na sua fase de anúncio – Noé,
Abraão, Israel, o exílio e a promessa de uma nova
aliança – e na fase de realização da Aliança em Cristo, “tentado na sua humanidade e transfigurado na
sua divindade”;
— O ano C apresenta a celebração da salvação no
culto, recordando a sua fase de anúncio na oferta dos
primeiros frutos da terra, no sacrífico de Abraão, no
encontro de Deus com Moisés e na Páscoa da terra
prometida.
Apesar disto, não deixa de existir uma unidade temática que releva, em cada ano, o essencial do Mistério pascal na história, nas alianças e no culto. Esta é uma unidade em que se percorre, de Domingo
para Domingo, em cada ano, a evolução do Mistério
pascal:
I Domingo: Aborda a Criação e o Pecado, o dilúvio e
a Aliança, a fé e o culto como condição terrena do homem, cujo modelo é apresentado em Cristo;
II Domingo: Aborda a vocação, o sacríficio e a fé de
Abraão, pai na fé. Estes descrevem o modelo de vida
que os crentes são chamados a imitar;
III Domingo: Aborda a água do deserto, a lei de
Moisés e a presença do Senhor libertador são expressões do amor de Deus que em Cristo se fez água viva,
novo templo e conversão perfeita, que conduzem da
escravidão à libertação;
IV Domingo: Aborda a escolha e unção de David como rei, o anúncio de um novo Israel, as infidelidades,
castigos, conversões e libertações do povo que celebrava a Páscoa, e os cegos de nascença no pecado que
encontram “a luz da salvação na Cruz que os reconcilia
com o Pai”;
V Domingo: Aborda a mensagem dos profetas, que
anunciaram a ressurreição e uma nova aliança para um
mundo novo, assim como a ressurreição de Lázaro e a
conversão da mulher adúltera;
Domingo de Ramos: Tudo desagua na entrada triunfal de Cristo em Jerusalém.

Fontes: Normas
Gerais sobre
o Ano Litúrgico e
o Calendário;
O Tempo da
Quaresma,
SNLiturgia.
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“Jesus foi conduzido pelo Espírito”
I Domingo Quaresma

Num local visível da igreja, será colocado um relógio cujos ponteiros, na
Quaresma, serão uma cruz. Este relógio terá por base um coração. Assim,
se concretiza o tema da caminhada da Quaresma: “O Tempo do Coração”.
A partir da Quarta-Feira de Cinzas e em cada Domingo da Quaresma,
o ponteiro (cruz) avançará para uma das horas, as quais significarão
um tempo que somos chamados a cuidar, se queremos encontrar o
Ressuscitado. Neste primeiro Domingo, o ponteiro está voltado para as
3h00, surgindo também a expressão “Tempo de Reconhecer”.

LITURGIA da palavra
LEITURA I Gen 2, 7-9; 3, 1-7
Leitura do Livro do Génesis
O Senhor Deus formou o homem do pó
da terra, insuflou em suas narinas um
sopro de vida, e o homem tornou-se um
ser vivo. Depois, o Senhor Deus plantou
um jardim no Éden, a oriente, e nele
colocou o homem que tinha formado.
Fez nascer na terra toda a espécie de
árvores, de frutos agradáveis à vista
e bons para comer, entre as quais a
árvore da vida, no meio do jardim, e
a árvore da ciência do bem e do mal.
Ora, a serpente era o mais astucioso
de todos os animais dos campos que
o Senhor Deus tinha feito. Ela disse
à mulher: “É verdade que Deus vos
disse: «Não podeis comer o fruto de
nenhuma árvore do jardim?»”. A mulher
respondeu: “Podemos comer o fruto das
árvores do jardim; mas, quanto ao fruto
da árvore que está no meio do jardim,
Deus avisou-nos: «Não podeis comer
dele nem tocar-lhe, senão morrereis»”.
A serpente replicou à mulher: “De
maneira nenhuma! Não morrereis.
Mas Deus sabe que, no dia em que o
comerdes, abrir-se-ão os vossos olhos e
sereis como deuses, ficando a conhecer
o bem e o mal”. A mulher viu então que
o fruto da árvore era bom para comer
e agradável à vista, e precioso para
esclarecer a inteligência. Colheu fruto
da árvore e comeu; depois deu-o ao
marido, que comeu juntamente com
ela. Abriram-se então os seus olhos e
compreenderam que estavam despidos.
Por isso, entrelaçaram folhas de figueira
e cingiram os rins com elas.

Salmo responsorial
Salmo 50 (51), 3-4.5-6a.12-13.14.17 (R. cf. 3a)
Refrão: Pecámos, Senhor: tende
compaixão de nós.
LEITURA II Rom 5, 12.17-19 (forma
breve)
Leitura da Epístola do apóstolo São
Paulo aos Romanos
Irmãos: Assim como por um só
homem entrou o pecado no mundo e
pelo pecado a morte, assim também
a morte atingiu todos os homens,
porque todos pecaram. Se a morte
reinou pelo pecado de um só homem,
com muito mais razão, aqueles que
recebem com abundância a graça e
o dom da justiça, reinarão na vida
por meio de um só, Jesus Cristo.
Porque, assim como pelo pecado de
um só, veio para todos os homens a
condenação, assim também, pela obra
de justiça de um só, virá para todos
a justificação que dá a vida. De facto,
como pela desobediência de um só
homem, todos se tornaram pecadores,
assim também, pela obediência de um
só, todos se tornarão justos.
EVANGELHO Mt 4, 1-11
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Mateus
Naquele tempo, Jesus foi conduzido
pelo Espírito ao deserto, a fim de ser
tentado pelo Diabo. Jejuou quarenta dias
e quarenta noites e, por fim, teve fome.
O tentador aproximou-se e disse-lhe:
“Se és Filho de Deus, diz a estas pedras
que se transformem em pães”. Jesus
respondeu-lhe: “Está escrito: «Nem
só de pão vive o homem, mas de toda
a palavra que sai da boca de Deus»”.
Então o Diabo conduziu-O à cidade
santa, levou-O ao pináculo do templo e
disse-Lhe: “Se és Filho de Deus, lançaTe daqui abaixo, pois está escrito: «Deus

mandará aos seus Anjos que te recebam
nas suas mãos, para que não tropeces
em alguma pedra»”. Respondeu-lhe
Jesus: “Também está escrito: «Não
tentarás o Senhor teu Deus»”. De novo
o Diabo O levou consigo a um monte
muito alto, mostrou-Lhe todos os reinos
do mundo e a sua glória, e disse-Lhe:
“Tudo isto Te darei, se, prostrado, me
adorares”. Respondeu-lhe Jesus: “Vai-te,
Satanás, porque está escrito: «Adorarás
o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás
culto»”. Então o Diabo deixou-O e
aproximaram-se os Anjos e serviramn'O.

REFLEXÃO
O início da Quaresma assinala um
horizonte temporal de três meses!
Lançamos o nosso olhar para o último dia
de Maio, Domingo de Pentecostes, que
encerra a celebração pascal. Já lá vai o
tempo em que o foco era apenas colocado
nos dias da Quaresma, em detrimento da
dimensão pascal que melhor caracteriza
a nossa fé cristã. Hoje, reconhecemos a
aposta pastoral e a necessária continuidade
entre a Quaresma e a Páscoa. Estes três
meses de uma intensa e diversificada vida
litúrgica permitem-nos aceder às mais
belas páginas da Sagrada Escritura.
“Jesus foi conduzido pelo Espírito”
Neste Primeiro Domingo da Quaresma
(Ano A) podemos já evocar esse Espírito do
Pentecostes que se torna presente e ativo
na vida de Jesus Cristo, tal como o faz hoje
na nossa própria vida.
A leitura apressada do início do
Evangelho pode levar-nos a pensar que a
permanência de Jesus Cristo, no deserto,
está ligada à presença do tentador, perante
uma situação de fome motivada por um
longo jejum. Há, porém, uma indicação que
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não pode passar despercebida: “Jesus foi
conduzido pelo Espírito”.
O duelo está lançado: de um lado, o diabo
esgrime a astúcia capaz de distorcer o
sentido das palavras bíblicas; do outro,
Jesus Cristo apresenta-se fortalecido
pela companhia do Espírito Santo, força
necessária para vencer as artimanhas do
tentador.
Que belo testemunho nos dá ao resistir
às manobras diabólicas e ao preferir a
confiança em Deus, tomando a palavra
bíblica como alimento saboroso e saudável.
Hoje, somos advertidos para essa tentação
de distorcer a palavra de Deus em nosso
proveito, para confirmar os nossos
preconceitos, desviando-nos do reto
caminho de conversão ao Evangelho. O
segredo está em deixar-se conduzir pelo
Espírito Santo.
Esta primeira semana é tempo para
reconhecer o bem, o verdadeiro bem.
Nos exercícios espirituais, Santo Inácio
fala dessa forma de tentação mascarada
de bem. Por isso, reconhecemos que a
tentação quase sempre se apresenta com
a máscara que promove em nós a ideia de
que é bom, que é o melhor para a vida, que
não está contra a vontade de Deus, que nos
enche de felicidade.
“A palavra que sai da boca de Deus”
A palavra de Deus é antídoto para as
tentações, possui uma força viva capaz
de suscitar a conversão. Tomar como
alimento essa “palavra que sai da boca
de Deus” não anula a nossa debilidade,
nem faz desaparecer a inclinação para
o pecado. Mas dá-nos capacidade para
enfrentar, com serenidade e fortaleza, as
provações de cada dia.
A Quaresma é tempo favorável para
recentrar a vida, deixar-se guiar pelo
Espírito Santo, redescobrir o dom da
Palavra de Deus, “sentir-se agradecidos
por tão grande dom, comprometidos a
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Viver na esperança

Sugestão de cânticos

Orações presidenciais: Orações próprias do
I Domingo da Quaresma (Missal Romano,
174-175)
Prefácio: Prefácio próprio do I Domingo da
Quaresma (Missal Romano, 174-175)
Oração Eucarística: Oração Eucarística II
para as Missas da Reconciliação (Missal
Romano, 1321-1325)

À medida que a presença do Senhor se vai
afirmando acontece o que nem os discípulos podiam
suspeitar: “É o Senhor”. E esta certeza permanece
para sempre (Calmeiro Matias). Para acontecer este
reconhecimento, nem Jesus precisa de se identificar,
nem os Apóstolos precisam de dizer uns aos outros
de quem se trata. E eu, reconheço o rosto de Cristo
no rosto dos irmãos?

— Entrada: Diz o Senhor, nosso Deus – A. Cartageno
— Preparação Penitencial: Fórmula C – F. Silva
— Apresentação dos dons: Se hoje ouvirdes a voz
do Senhor – C. Silva
— Comunhão: Nem só de Pão vive o homem –
Ferreira dos Santos
— Pós-comunhão: Silêncio
— Final: Vós me salvastes, Senhor – M. Simões

vivê-lo no dia a dia e responsáveis
por testemunhá-lo com coerência”
(Papa Francisco). Nesta Quaresma, és
desafiado a fazer um plano diário de
leitura bíblica. Ou preferes viver só de
pão?
O Laboratório da fé sugere um plano
diário de leitura da Bíblia para criar
este agradável e salutar hábito de nos
alimentarmos dessa “palavra que sai
da boca de Deus”.
Reflexão preparada por Laboratório
da Fé in www.laboratoriodafe.pt

Semear esperança
Acólitos
O serviço do altar não é o
cumprimento de um conjunto de
tarefas que se cumpre mais ou menos
atarefadamente. Antes de mais, pelo
seu serviço, os ministros do altar
devem manifestar que só o Senhor,
seu Deus, adoram e unicamente a Ele

prestam culto. Por isso, será importante
não cair na tentação do facilitismo, mas
aprofundar o espírito da celebração.
Leitores
O tentador conhecia bem as Sagradas
Escrituras ao ponto de as citar.
Como passar de um conhecimento
superficial da Escritura, que nos pode
tornar até capazes de a citar, mas que
não é um conhecimento vivencial
e interior da Palavra de Deus? Será
importante suscitar o desejo de uma
boa preparação, para melhor proclamar
a Palavra de Deus. Durante a Quaresma,
será também útil reunir os leitores de
cada fim de semana para conhecer e
aprofundar a Palavra de Deus e, assim,
melhor a proclamar.
Ministros Extraordinários
da Comunhão
O exercício do ministério extraordinário
da comunhão deverá conduzir os outros
a desejar mais a Palavra que sai da
boca de Deus do que o próprio alimento
corporal. Ao levar aos doentes o “Pão

dos anjos”, levo também o alimento
da Palavra de Deus? Será também
importante redescobrir e reconhecer os
símbolos/sinais e os gestos no momento
da distribuição da Sagrada Comunhão,
especialmente em grupo.

Celebrar com esperança
Silêncio
No temo da Quaresma, façamos
sobressair o silêncio: no momento de
preparação penitencial; ao fazer a oração
colecta; depois da homilia; no momento
pós-comunhão.
Dinâmica Quaresma-Páscoa
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 Reconhecer”:
Reconhecer o bem, procurá-lo
obstinadamente e construí-lo a cada
dia é a nossa vocação primordial. Dar
notícia do bem e divulgá-lo realiza a
nossa missão de fidelidade à vida. Só

assim se desperta a consciência de que
cada ser humano é portador autorizado
da imagem e semelhança de Deus. E
só este é o modo de fazer justiça a esse
extraordinário milagre que é estar vivo.
Não deixamos, contudo, de reconhecer o
quanto somos tentados a uma existência
vazia, tocada pela superficialidade das
escolhas e dos sentimentos do momento.
Colocamos demasiadamente o acento
na compreensão racional, mas a razão
só por si é clamorosamente insuficiente
para interpretar a existência. A razão
precisa, muitas vezes, de ser completada
pela ordem do coração (D. José Tolentino
Mendonça).
Homilia
. Ir ao deserto é fazer a experiência da
tentação e da negação. Por isso, muitas
vezes não queremos o silêncio, não
queremos a liberdade, não queremos
tomar decisões...

A versão completa do subsídio litúrgico encontra-se
disponível em www.arquidiocese-braga.pt/liturgia/
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Brufe organiza 10ª "Semana T"

Começa amanhã a 10ª edição
da Semana T, organizada pelo Centro Social e Paroquial de
São Martinho de Brufe. Esta
iniciativa pretende assinalar o
aniversário da “Casa de Todos,
com Todos e para Todos”.
Do programa consta o terceiro encontro de “Conversas com

Valores”, agendado para dia 21
de Fevereiro, às 21h15, na Biblioteca D. Jorge Ortiga. Paulo
Cunha, Presidente do Município, e D. Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz, são os oradores convidados para discutir os
valores da instituição.
No Sábado, dia 22, realiza-se
um jantar solidário no Pavilhão
Multiusos de Brufe. Na Segunda-Feira, dia 24, o Centro Social participa no Carnaval Sénior com o tema “Brigada Ecológica”. O encontro institucional será na quarta-feira, dia 26,
pelas 15h00. Na Sexta, dia 28,
a convidada é Vitória Triães
que, juntando os mais velhos e
os mais novos da casa, irá contar uma história.
A semana termina com o Dia
de Acção de Graças, com celebração de eucaristia pelas
10h30, na Igreja Paroquial de
Brufe.

Agenda

PALÁC

25 jan
21
fev
IO DO

RAIO
APRE
DE "MASNENTAÇÃO
PROFIS UAL PARA
S
– VIOLÊIONAIS
DOMÉS NCIA
TICA"

14H30

Livraria
diário do minho

10%
Desconto

livro da
semana

4€

querida amazónia
27 fev

Papa Francisco

SANTU
ÁRIO
DE SÃO
TORCA
TO

CERIMÓ
ELEVAÇNIA DE
Ã
BASÍLICO A
A

10H00

Abertas as inscrições para
o congresso eucarístico em budapeste
Estão abertas, até 5 de Março,
as inscrições para o Congresso
Eucarístico Internacional, que
se realiza de 13 a 20 de Setembro, em Budapeste, capital da
Hungria.
O preço por pessoa, com tudo
incluído, em quarto duplo ou
triplo, é de 1.490 €. O suplemento de quarto individual
tem um custo de 450 euros. A
estadia em Budapeste será no
hotel IBIS City South. Haverá visitas a locais de interesse
cultural e artístico na cidade
de Budapeste.
A participação portuguesa será presidida por D. José Cor-

deiro, Bispo de Bragança-Miranda e Presidente da Comissão Episcopal de Liturgia e Espiritualidade. A organização da
participação portuguesa está
entregue ao Secretariado Nacional de Liturgia.
As inscrições devem ser efetuadas, até ao dia 5 de março,
junto do Secretariado Nacional
de Liturgia, através do telefone
249 533 327 ou do e-mail delfim@liturgia.pt.
Toda a informação relevante
sobre o Congresso está disponível no site do Secretariado
Nacional de Liturgia, em liturgia.pt/congressoeucaristico.
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AUDITÓ
RIO HO
SPITAL
SENHO
RA DA
OLIVEIR
A,
GUIMA
RÃES

EUTANÁ
SIA
E SUICÍD
ASSISTIDIO
O

10H00

Fale connosco no

A exortação apostólica Querida
Amazónia resulta da leitura do Sínodo
dos bispos dedicado à Amazónia
que aconteceu em Outubro passado
no Vaticano. O documento é uma
declaração de amor à Amazónia, como
escreve Andrea Tornielli, director
de comunicação do Vaticano, no seu
editorial, que aponta claramente no
sentido de uma maior aproximação da
Igreja naquele local às raízes amazónicas
e a uma maior preponderância formal,
designada pela Igreja local, dos leigos e
das mulheres nas comunidades.
* Na entrega deste cupão.
Campanha válida de 20 a 27 de Fevereiro de 2020.

