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Marx: preservar paróquias com a direcção de leigos
O Cardeal Reinhard Marx anunciou,
relativamente à Arquidiocese de
Munique, a possibilidade de serem
leigos a conduzir paróquias onde não
há sacerdotes. Ao fazê-lo, rejeitou
firmemente a opção cada vez mais
comum de combinar ou agrupar
paróquias devido ao número cada vez
menor de ordenações.
O Cardeal, um grande assessor e
conselheiro do Papa Francisco, disse
recentemente aos 180 membros do
Conselho Diocesano de Munique
que seria importante preservar as
paróquias individuais como forma de
garantir a presença local da Igreja.
Durante a Assembleia Plenária do
Conselho, apresentou um projecto-piloto para a Arquidiocese com
novos modelos de liderança
paroquial, no qual leigos voluntários
a tempo inteiro assumiriam as
paróquias. Ao mesmo tempo,
sublinhou que a criação de entidades
paroquiais cada vez maiores,
agrupando as paróquias, não é, de
todo, o caminho a seguir. Note-se que esta é uma posição muito
significativa, já que o cardeal é
membro do grupo de cardeais C9
do Papa, bem como coordenador
do Conselho para a Economia
do Vaticano.
Recordando que o Concílio Vaticano II
falou do “sacerdócio de todos os fiéis”,
Marx sublinhou que nesse sentido – e
já que no Direito Canónico há mesmo
uma manifesta intenção de uma maior
participação laical na Igreja – ainda

não foi equacionado tudo aquilo que
seria possível ser feito.
“Estamos a viver uma grande
revolução na Igreja de momento.
A igreja local é muito significativa.
Estaríamos a desperdiçar um
grande número de oportunidades
se nos afastássemos das nossas
raízes territoriais. É uma
necessidade permanecermos visíveis
localmente”, sublinhou.
O Cardeal disse estar convencido de
que o trabalho pastoral deve estar
alinhado com os recursos e carismas
disponíveis a nível local.

Marx disse ainda que, nas condições
actuais da Alemanha, as paróquias
locais teriam de ser reorganizadas:
este ano, por exemplo, houve apenas
um candidato ao sacerdócio na
Arquidiocese de Munique.
Além desta reorganização, os
requisitos actuais de admissão ao
sacerdócio também teriam que ser
revistos, sendo contemplada a hipótese
da ordenação de homens casados de
“comprovada virtude”.
No entanto, Reinhard explicou que
quando o Papa Francisco mencionou
esta possibilidade numa recente

“Milhares de pessoas fizeram-me saber
que têm a certeza de que vale a pena
participar e fazer trabalho pastoral nas
suas paróquias”, disse, acrescentando
que agora seria ainda mais necessário
acompanhar de perto as vocações dos
paroquianos comprometidos.

entrevista ao semanário alemão Die
Zeit, não estava a pensar na Alemanha,
referindo-se antes a áreas remotas
onde os católicos poderiam, na melhor
das hipóteses, receber a Eucaristia
uma vez por ano. Reinhard admitiu
que o projecto-piloto é uma reacção
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à escassez de sacerdotes, “mas é
também ao facto de nem todos
os padres estarem em posição de
liderar paróquias”.
Para o Arcebispo de Munique
seria importante que os Bispos
Auxiliares e os Vigários Episcopais
se reunissem com os membros das
paróquias nas regiões em causa e
que, depois de escolhido um local
e seleccionadas equipas de líderes
leigos, se discutissem as estruturas
e a organização das paróquias.
Cada projecto seria acompanhado
e regularmente adaptado. “As
paróquias não devem lamentar o
passado, mas concentrar-se antes no
que podem fazer dos dons e talentos
disponíveis localmente”, sublinhou.
Nas suas “Directrizes para as
Actividades Pastorais” de 2016,
o Cardeal Marx lembrou aos
sacerdotes – com citações frequentes
da Evangelii Gaudium e da
Gaudium et Spes – que todos são
chamados a deixar as suas zonas de
conforto e sair para as periferias. “A
Eucaristia é uma poderosa medicina
e alimento para os fracos”, afirmou.
Será, portanto, imperativo que a vida
da Igreja permaneça viva localmente
para que as pessoas continuem
a encontrar a mensagem do
Evangelho. Marx concluiu dizendo
que, como a Eucaristia sempre
permaneceu como fonte e cume
da vida e das actividades da Igreja,
deve sempre nela ocupar um lugar
central.
dr

PAPA FRANCISCO
@pontifex_pt

03 de Abril de 2017

A Quaresma é, por sua natureza,
tempo de esperança, porque nos
conduz a renascer "do alto", do
amor de Deus.

missionários da
malala Yousafazai
PApa alerta para
consolata podem ser desigualdade entre
será cidadã
honorária do canadá expulsos da venezuela ricos e pobres

02 de Abril de 2017

Quando o Espírito Santo habita
em nossos corações, nos faz
entender que o Senhor está
próximo, e cuida de nós.

D. JORGE ORTIGA
@djorgeortiga
02 Abril 2017

O Senhor, à Tua palavras 3 mortos
viram a luz: a filha de Jairo, o
filho da viúva de Naim e Lázaro.
Faz com que eu seja o quarto!
Gregório de Nazianzo

A mais jovem vencedora do Prémio
Nobel da Paz, Malala Yousafazai, irá
receber o título de cidadã honorária
do Canadá, numa cerimónia agendada
para o dia 12 de Abril. O evento inclui
um discurso no Parlamento canadiano,
informou o primeiro-ministro, Justin
Trudeau. Malala disse estar “honrada”
pelo convite para discursar no
Parlamento e pela atribuição do título
e classificou também o Canadá como
“uma grande nação de heróis”, um
país líder a nível mundial “na resposta
perante a crise de refugiados”.

Depois de terem impedido a governadora
Lizeta Hernandez de promover uma
reunião do seu partido, o Delta Amacuro,
na igreja, um sacerdote brasileiro e
um argentino, ambos missionários
da Consolata, foram ameaçados de
expulsão da comunidade indígena
warao, na Venezuela. Sobre as ameaças
da governadora, os líderes indígenas
prometem lutar pela presença dos
missionários e defendê-los acima de
tudo, já que consideram que “o único
pecado cometido só pode ter sido o de
levar a palavra de Deus às comunidades”.

O Papa Francisco alertou mais uma
vez para a “dramática desigualdade”
de rendimentos entre ricos e pobres,
numa audiência aos participantes no
congresso que evocou os 50 anos da
encíclica “Populorum Progressio”, de
Paulo VI. O congresso, que decorreu
no Vaticano, também apresentou o
novo Dicastério para o Serviço do
Desenvolvimento Humano Integral
(Santa Sé), presidido pelo cardeal Peter
Turkson, a quem o Papa agradeceu o
trabalho e a criatividade como “modelo
de construção eclesial”.
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A semana
santa em braga

rui ferreira
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A Paixão de Cristo, entendida como
o conjunto de relatos que a tradição
cristã sublinha a respeito do momento
crucial da existência terrena de Jesus
Cristo, é uma temática indissociável
da experiência comunitária do
Cristianismo. Trata-se do clímax de
toda a narrativa evangélica e momento
que antecipa o acontecimento
fundador da fé cristã. Por isso mesmo,
todos os gestos, palavras e contextos
que marcaram as últimas horas da
vida de Cristo foram sendo exaltados
na vivência espiritual dos cristãos e na
própria estrutura doutrinal. Os relatos
dispostos nos quatro Evangelhos
são as mais imediatas referências
na construção de um imaginário da
Paixão de Cristo, contudo a tradição
cristã, impelida particularmente
a partir da conquista dos lugares
sagrados pelos cristãos, acabou por
fazer emergir novos referenciais
narrativos ao percurso de Cristo desde
o Pretório até ao Calvário, sobretudo
procedentes do exercício da Via Crucis
a partir do século XII. O imaginário
da Paixão de Cristo, aplicado ao

cenário histórico bracarense, foi
capaz de se expressar de formas tão
sublimes e perenes como os casos
do Bom Jesus do Monte ou da igreja
de Santa Cruz, no âmbito material,
ou os cerimoniais que compõem a
Semana Santa de Braga, quando nos
referimos às manifestações imateriais.
Todos estes exemplos contêm uma
origem individualizada, apartada no
tempo e nas vontades, contudo são
expressão de um ímpeto presente
no ideário coletivo que versa sobre a
mais dramática e emotiva narração da
mundividência judaico-cristã.
As manifestações enquadradas com
a Semana Santa de Braga revelam-se hodiernamente como fenómeno
turístico, envolvendo a comunidade
num ambiente e vivência muito
particular, apelando às raízes cristãs
que acompanharam a história da
própria cidade. Surge hoje com
um programa unificado e com
uma comissão organizadora que
tenta mobilizar as entidades civis
e religiosas em torno de objetivos
comuns, porém, no passado, estava
integrada nas dinâmicas próprias
do tecido organizacional das
instituições religiosas da cidade.
Esta coordenação entre instituições,
haveria de instituir-se de forma oficial
a partir de 1933, data da criação da

primeira Comissão da Semana Santa.
Foi, contudo, no século XXI, mais
propriamente a partir de 2003, que
uma nova dinâmica de comunicação e
valorização começou a ser estruturada,
nascendo nessa fase o desejo de ir mais
longe na salvaguarda e valorização de
um conjunto de práticas fundamentais
para a identidade bracarense.

A Semana Santa de Braga funda a sua
imagem hodierna num conjunto de
tradições constantes particularmente
nos últimos três séculos. As suas
representações mais relevantes
são efetivamente as procissões,
autênticas recriações do cerimonial
público cristão, com uma capacidade
mobilizadora assinalável e cuja
essência ultrapassa claramente os
limites da crença devocional e se situa
hoje num patamar turístico-cultural
evidente. Em Braga, durante a Semana
Santa, são quatro as procissões mais
significativas. Integra ainda algumas
dimensões relacionadas com o
cerimonial específico da Sé de Braga e
com algumas práticas devocionais cuja
vitalidade se mantém.

A PROCISSÃO DO SENHOR DOS PASSOS
A Procissão dos Passos, organizada
anualmente no Domingo de Ramos
pela Irmandade de Santa Cruz,
é a primeira grande iniciativa da
Semana Santa de Braga. A instituição
organizadora realiza esta procissão
desde o ano de 1773, altura em que
a confraria então existente se fundiu
com a Irmandade dos Passos do
Senhor, anteriormente sediada na
demolida capela de Santana (1769), e
que já teria a incumbência de realizar
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esta procissão. Esta corporação havia
sido fundada em 1597 na igreja do
Pópulo, numa das capelas laterais, de
onde se mudou em 1735.
O objetivo desta procissão é
reconstituir o caminho (os passos)
de Jesus Cristo desde o Pretório até
ao Calvário. Por isso mesmo, ainda
hoje, a procissão cumpre o itinerário
dos Passos (calvários) espalhados no
centro histórico.
A preparação para a procissão ocorre
na véspera do Domingo de Ramos
quando a imagem do Senhor dos
Passos é conduzida desde a igreja de
Santa Cruz até à igreja de S. Paulo.
No Domingo de Ramos, durante a
tarde, partindo da igreja do Colégio a
procissão inicia-se percorrendo as ruas
da cidade com inúmeros figurantes.
O ponto alto ocorre quando o préstito
atinge o largo Carlos Amarante,
defronte da igreja de Santa Cruz, onde
é pronunciado o sermão do Encontro,
momento catequético-devocional
introduzido em 1946. Após esta
encenação, a procissão prossegue a sua
marcha, agora com o andor de Nossa
Senhora da Soledade incorporado.
Antes da introdução desta prática
no percurso da procissão, decorriam
dois sermões: o Sermão do Pretório
e o Sermão do Calvário, o primeiro
realizado na igreja do Colégio, ao
iniciar-se a procissão, e o último ao
recolher, na igreja de Santa Cruz.
A procissão realizava-se, então, no
quinto Domingo da Quaresma.
Num passado não muito distante, a
procissão era antecedida por grupos de
farricocos, vestidos de túnicas roxas.
Em memória destas figuras, abre a
procissão um farricoco, carregando
simbolicamente um trompete.

A PROCISSÃO DA SENHORA DA BURRINHA
A Procissão da Senhora da
Burrinha, presentemente designada
como cortejo bíblico “Vós sereis
o meu povo”, tem um historial
bastante mais longo que o que lhe
é habitualmente atribuído. A sua
origem está intimamente relacionada
com as práticas devocionais
promovidas pela Irmandade de
Nossa Senhora das Angústias sediada
desde 1748 na Igreja de S. Victor,
ainda que inicialmente devotada
a S. Tiago. Nos seus estatutos
estava prevista a realização de uma
procissão anual em honra de Nossa
Senhora das Angústias, que deveria
ter lugar “na Primeira Dominga
de Julho”.
Esta procissão haveria de almejar uma
peculiar popularidade no decorrer

do século XIX, momento em que a
Procissão da Senhora das Angústias
integrava, além do andor da padroeira,
uma outra imagem “montada n’uma
jumentinha”. Esta imagem, da mesma
feitura e tamanho, foi oferecida
pelo Reverendo Tomaz José de
Carvalho, pároco de S. Victor entre
1818 e 1828, e representava Nossa
Senhora do Egipto. Esta imagem,
devidamente articulada para uso
processional, estava trajada de forma
similar à imagem de Nossa Senhora
das Angústias e envergava ainda um
chapéu, adereço preferencial do ofício
dos sombreireiros que passaram
a integrar a Irmandade. O povo,
afeiçoando-se a este quadro, acabou
por progressivamente designar este
préstito como “Procissão da Senhora
da Burrinha”. Evocando o momento da
Fugida para o Egipto, vinculava-se à
segunda dor de Nossa Senhora, numa
procissão que procurava evocar o
imaginário das Sete Dores de Maria.
A partir de 1910 o cenário não seria
favorável. A implantação da República
acabou por burocratizar a realização
de atos públicos religiosos e este
facto terá sido dissuasor da realização
desta e de outras procissões. Após
esta data, a procissão regista escassas
ocorrências, as duas últimas em 1923
e em 1946, continuando a realizar-se

em Julho. Em ambas as ocasiões se
mobilizou a comunidade paroquial
em peditórios, tendo inclusive sido
criada uma Comissão Organizadora.
Em 1946 quem assumiu essa tarefa foi
o paroquiano António Maria Santos
da Cunha, que haveria de tornar-se
no responsável pela sua introdução
no programa da Semana Santa, o
que aconteceu pela primeira vez
em 1960. Realizando-se no Sábado
Santo, de forma a complementar a
programação oferecida aos turistas
durante a Semana Santa, decorreu
ininterruptamente até 1973.
Sempre invocada na memória
dos bracarenses, acabou por se
enraizar o desejo de reativar esta
procissão novamente enquadrada
nas Solenidades da Semana Santa.
A paróquia de S. Victor, juntamente
com a Junta de Freguesia, retomou
a procissão em 1998. Dada a
impossibilidade de se realizar no
Sábado Santo, foi escolhida a noite de
Quarta-Feira Santa. Deixando de lado
o ideário devocional de Nossa Senhora
das Dores, foi deliberado desenvolver
esta iniciativa em torno da narrativa
da história da Salvação, desde Abraão
até Jesus Cristo. Um dos últimos
quadros repete a tradicional Fuga
para o Egipto, com a representação de
Nossa Senhora do Egipto em cima do

jumentinho. A adesão significativa dos
bracarenses a este cerimonial acabou
por garantir a sua continuidade.

A PROCISSÃO DO SENHOR ECCE HOMO
Uma das manifestações mais
significativas que compõem o
programa das Solenidades da Semana
Santa de Braga é a procissão do
Senhor “Ecce Homo”, popularmente
conhecida como a procissão do Senhor
da Cana Verde ou dos Fogaréus.
Saindo às ruas na noite de Quinta-Feira Santa, recorda o julgamento de
Cristo quando Pilatos, dirigindo-se à
multidão, proclamou: “Eis o Homem”,
que em latim se pronuncia “Ecce
Homo”, daí o nome dado à imagem
que é transportada solenemente neste
préstito.
A origem e fundamento desta
procissão deriva das práticas
devocionais introduzidas no nosso
país pelas Misericórdias. Na Quinta-Feira Santa, dia da “desobriga”,
Tratava-se, portanto, de um préstito
de penitentes que percorria as ruas
em orações e lamentos na noite de
Quinta-Feira Santa. Disciplinando-se,
carregando troncos ou pesados ferros,
arrastando os joelhos pelo pavimento
ou simplesmente acompanhando em
oração, os penitentes compunham o
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A Semana Santa de Braga
funda a sua imagem hodierna
num conjunto de tradições
constantes particularmente
nos últimos três séculos. As
suas representações mais
relevantes são efetivamente
as procissões, autênticas
recriações do cerimonial
público cristão (…).
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corpo do préstito, preenchido pelos
Irmãos encapuçados que auxiliavam
as dores e fragilidades daqueles que
sucumbiam ao peso das suas penas
com água, doces ou tratando das
feridas no final da procissão.

A CELEBRAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
DOS CONGREGADOS
A solenidade de Nossa Senhora das
Dores da Basílica dos Congregados
decorre na sexta-feira anterior ao
Domingo de Ramos e no Sábado Santo,
durante a Vigília Pascal. Apesar do seu
dia litúrgico ter sido fixado no calendário
da Igreja Católica a 15 de Setembro, o
seu culto foi estabelecido inicialmente
na Sexta-Feira da Paixão (Semana V da
Quaresma) e assim se manteve neste
templo da cidade de Braga.

Ana Marques Pinheiro

Esta procissão tem uma origem bem
recuada. Será provavelmente a mais
antiga das procissões que, por esta
época, se realizam na cidade de Braga.
A sua integração nas práticas religiosas
está certamente associada à fundação
das Misericórdias em Portugal. Em
Braga sabemos que no século XVII já a
Misericórdia organizava esta procissão
como no-lo diz o Compromisso da
Misericórdia de Braga datado de 1628.

A PROCISSÃO DO ENTERRO DO SENHOR

A procissão do Enterro deveria
conduzir uma urna com a imagem

5

de Roma, que os fiéis devem visitar
sempre que é proclamado Ano Santo.
Hodiernamente este costume mantém-se. As sete igrejas são “marcadas” com
uma cruz da paixão junto da sua porta
de entrada. Durante a tarde de Quinta-Feira Santa, os fiéis são convidados
a visitarem sete igrejas da cidade de
Braga: Sé Primaz; Misericórdia; Santa
Cruz; Terceiros; Salvador; Penha;
Conceição.

O imaginário ainda hoje é marcado
pelo negrume das trevas, numa
espécie de apelo ao arrependimento
pelos males praticados ou cogitados.
No preciso dia em que é recordado
o julgamento de Cristo às mãos
de homens ímpios, os cristãos são
chamados a colocar-se diante do justo
Juiz e a pedirem também a sua pena.
Os farricocos (ou fogaréus), ainda
hoje integrados na procissão, são a
personificação dos penitentes que ao
longo dos séculos integraram esta
manifestação.

Sobre a Procissão do Enterro,
presentemente organizada pelo Cabido,
temos a informação que entre o século
XVII, época em que se terá começado
a organizar, e meados do século XIX,
era organizada exclusivamente pela
Irmandade de Santa Cruz. A sua
forma aparece citada no “Dicionário
Geográfico” do Padre Luís Cardoso,
compêndio datado de 1758. Segundo
esta fonte, a procissão decorria “de
noite, com Sermão no fim, em que se
mostra o Santo Sudario”, acrescentando
que “neste Reino se não faz outra com
mais devoção, nem com tanto aceio”.
Este facto é sublinhado também pelo
autor do Livro Curioso, que menciona
que a procissão do Enterro de 1770 se
realizara “com todo o asseio como he
costume”. Um outro apontamento,
desta feita de João Luís Jácome, indica-nos o percurso da procissão no ano
de 1803. Partindo de Santa Cruz em
direcção ao Campo de Santana, tomou
o “Campo da Vinha, e se abrigou nas
Igrejas do Salvador, e Popello, e veio
pella rua nova asima, rua de S. Marcos,
e recolherce a Santa Crus”. Neste ano,
a procissão foi obrigada a abrigar-se em
dois templos da cidade devido à chuva,
que também importunou as celebrações
relativas ao ano de 1770.
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de Cristo morto, juntamente com
a imagem de Nossa Senhora da
Soledade transportada num andor. O
restante figurado seria composto pelos
estandartes da corporação, juntamente
com os figurantes representando São
João Evangelista, Maria Madalena, o
Centurião, soldados romanos, anjos e
profetas, os mesmos que se integravam
na representação do Descimento da
Cruz. Sabemos que no terceiro quartel
do século XIX não existem registos da
realização desta procissão. Retomada
a tradição já em pleno século XX, por
ocasião do Ano Santo da Redenção
de 1933, não mais deixou de se fazer,
passando a ser organização conjunta
do Cabido e Irmandades de Santa Cruz
e Misericórdia.

O RITO BRACARENSE
As celebrações do Domingo de
Ramos em Braga ficam marcadas
pela realização de alguns aspetos
cerimoniais inscritos no denominado
Rito Bracarense, que designa esta
solenidade como “Dominga de Ramos”.
O mais “vistoso” entre os momentos
cerimoniais refere-se às três pancadas
da cruz na porta principal da Sé, ritual
que se repete igualmente por três vezes,
após a recitação de orações inscritas

no missal próprio da arquidiocese
bracarense.
A Procissão Teofórica do Enterro é um
cerimonial integrado na celebração
que memora a morte de Cristo, que se
realiza na tarde da Sexta-Feira Santa
na Sé de Braga. Nesta impressionante
procissão, o Santíssimo Sacramento,
encerrado num esquife coberto de um
manto preto, é levado pelas naves da
Catedral — daí o nome de procissão
teofórica (que transporta Deus)
— sendo posteriormente deposto
numa capela lateral onde é exposto
à veneração. Este cerimonial, que
se insere numa tradição medieval
associada aos chamados ritos da
depositio, terá sido introduzido na
Sé de Braga no século XVI, dado que
apenas é referenciado na versão do
Rito Bracarense de 1558.

A VISITA ÀS IGREJAS
A visita às sete igrejas é uma tradição
ancestral associada à vivência da
Quinta-Feira Santa na cidade de Braga.
Esta prática devocional está vinculada à
realização da Procissão das Endoenças
que as Misericórdias organizavam. O
imaginário que preside a esta prática
estará certamente relacionada com as
sete igrejas de peregrinação da cidade

A Festa de Nossa Senhora das Dores
coincide propositadamente com a
passagem do Lausperene Quaresmal
pelo templo dos Congregados. Na
sexta-feira o Lausperene é encerrado
com uma missa solene, acompanhada
de eloquente sermão e grande
instrumental. A imagem de Nossa
Senhora das Dores surge devidamente
enquadrada entre velas e flores. Para
esta ocasião, veste-se a indumentária
solene à imagem de roca, que assim se
mantém duas semanas.
O segundo ato desta solenidade
decorre na noite do Sábado Santo,
mais propriamente no final da
celebração da Vigília Pascal na
Basílica dos Congregados. A imagem
retirada do seu retábulo e colocada
na capela-mor em cima de um
pedestal. Durante a celebração, o
presidente, evocando a alegria de
Maria perante a ressurreição, recorda
os sete momentos da sua vida que
lhe rasgaram a alma. No final da
celebração vai retirando, uma a uma,
as espadas suspensas na imagem de
Nossa Senhora. A cerimónia finda com
a coroação da imagem, retirando-se o
resplendor e colocando-se uma coroa
real. Este cerimonial, hoje exclusivo
deste templo, aqui teve a sua origem e
daqui se propagou para outros lugares.
Recorde-se que o culto a Nossa
Senhora das Dores detém na cidade
de Braga uma importante tradição,
já que foi partindo do convento dos
padres oratorianos que esta devoção
se propagou para muitas terras
portuguesas.
O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico.
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“AINDA NÃO TINHAM ENTENDIDO A
ESCRITURA, SEGUNDO A QUAL JESUS
DEVIA RESSUSCITAR DOS MORTOS”.
domingo
de páscoa

LITURGIA da palavra
Leitura I Act. 10, 34a, 37-43
Leitura dos Actos dos Apóstolos

Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: “Vós sabeis o que aconteceu em toda a
Judeia, a começar pela Galileia, depois do baptismo que João pregou: Deus ungiu com
a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que passou fazendo o bem e curando a
todos os que eram oprimidos pelo Demónio, porque Deus estava com Ele. Nós somos
testemunhas de tudo o que Ele fez no país dos judeus e em Jerusalém; e eles mataram-n'O, suspendendo-O na cruz. Deus ressuscitou-O ao terceiro dia e permitiu-Lhe manifestar-Se, não a todo o povo, mas às testemunhas de antemão designadas
por Deus, a nós que comemos e bebemos com Ele, depois de ter ressuscitado dos
mortos. Jesus mandou-nos pregar ao povo e testemunhar que Ele foi constituído
por Deus juiz dos vivos e dos mortos. É d'Ele que todos os profetas dão o seguinte
testemunho: quem acredita n’Ele recebe pelo seu nome a remissão dos pecados”.

Salmo Responsorial Salmo 117(118)
Refrão: Este é o dia que o Senhor fez: exultemos e cantemos
de alegria.

Leitura II Col. 3, 1-4 Ou I Cor 5, 6b-8
Leitura da Epístola do apóstolo S. Paulo aos Colossenses

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES

itinerário

ATITUDE MARIANA
Oração.

Irmãos: Se ressuscitastes com Cristo, aspirai às coisas do alto, onde Cristo Se
encontra, sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da
terra. Porque vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus.
Quando Cristo, que é a vossa vida, Se manifestar, então também vós vos haveis de
manifestar com Ele na glória.

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S. Paulo aos Coríntios
CONCRETIZAÇÃO: A vitória de Jesus sobre a morte dá um novo rumo à
vida das pessoas. As “ligaduras soltas e no chão” são o sinal de um caminho
percorrido e de conversão a Deus que nos introduz num trilho diferente e
totalmente novo e livre, sem amarras, sem “ligaduras”! Maria é a Senhora da
esperança, da contemplação, da verdadeira alegria, encontrar-se-á junto à
Cruz florida, cheia de flores, de vida... (p. ex., a imagem de Nossa Senhora de
Fátima, uma vez que o Tempo Pascal engloba também o Mês de Maio). Aos
pés de Maria está o mesmo cesto que estava na Quaresma. Este cesto conterá
panos brancos. Eles significam a nossa Veste Baptismal, “lavada no sangue do
Cordeiro” (Ap 7, 13-14). Com eles nos revestiremos de Cristo. Estes panos,
Domingo a Domingo, serão tirados do cesto e colocadas num elemento/
espaço/objecto/símbolo da presença do Senhor, como por exemplo, o Altar, o
Ambão, a Presidência, o Círio Pascal, etc..

Sugestão de cânticos
— Entrada: O Senhor ressuscitou verdadeiramente, A. Cartageno, NRMS 65 ou
IC p. 308
— ofertório: Jesus venceu a morte, M. Carneiro, NRMS 109 ou IC p. 298
— Comunhão: Fomos resgatados pelo Sangue, Az. Oliveira, NRMS 109 ou IC 295
— Final: Rainha dos Céus, alegrai-vos, F. Silva, NRMS 17 ou IC p. 311

Eucologia
Orações próprias do Domingo de Páscoa (Missal Romano, p. 328).
Prefácio Pascal I (Missal Romano, p. 469).
Oração Eucarística III (Missal Romano, p. 529).
Bênção solene para o Tempo Pascal (Missal Romano, p. 557).

Viver a alegria
Maria é o exemplo perfeito de uma vida constante em profunda oração
pela Paz no Mundo. No dia em que o Seu Amado filho Ressuscita da
mansão dos mortos, Maria entra num doce e terno diálogo com o Senhor
do Universo, o Rei da Vida e, com o coração a transbordar de Fé, dá-Lhe
graças, pelo fim do pecado. Vamos, com Maria, revestir-nos de vestes
brancas e rezar pela paz no mundo…

Irmãos: Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Purificai-vos
do velho fermento, para serdes uma nova massa, visto que sois pães ázimos. Cristo,
o nosso cordeiro pascal, foi imolado. Celebremos a festa, não com fermento velho,
nem com fermento de malícia e perversidade, mas com os pães ázimos da pureza e
da verdade.

EVANGELHO Jo 20, 1-9
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. João

No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda escuro, ao
sepulcro e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu então e foi ter com Simão Pedro e
com o outro discípulo que Jesus amava e disse-lhes: “Levaram o Senhor do sepulcro e
não sabemos onde O puseram”. Pedro partiu com o outro discípulo e foram ambos ao
sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo antecipou-se, correndo mais
depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Debruçando-se, viu as ligaduras
no chão, mas não entrou. Entretanto, chegou também Simão Pedro, que o seguira.
Entrou no sepulcro e viu as ligaduras no chão e o sudário que tinha estado sobre a
cabeça de Jesus, não com as ligaduras, mas enrolado à parte. Entrou também o outro
discípulo que chegara primeiro ao sepulcro: viu e acreditou. Na verdade, ainda não
tinham entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos.
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elementos celebrativos a destacar

REFLEXÃO
A alegria do Primeiro Domingo de Páscoa (Ano A) ecoa em todo o mundo cristão:
este ano há uma feliz coincidência entre o calendário juliano e o gregoriano, ou
seja, os cristãos do oriente e do ocidente estão unidos na data que celebra a Páscoa.
Inaugurada a celebração festiva na solene Vigília, a Igreja jamais deixará de cantar
durante toda a cinquenta pascal: “Este é o dia que o Senhor fez: exultemos e
cantemos de alegria” (salmo). É uma alegria que, apesar de não dissipar todas as
dificuldades (segunda leitura), vence definitivamente as trevas do mal e da morte
(primeira leitura). Abramos a inteligência e o coração às Escrituras (evangelho)!
Jesus Cristo ressuscitou: ressoe em todo o mundo o grito da nossa fé!
“Ainda não tinham entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia
ressuscitar dos mortos”
A Vigília Pascal segue o texto segundo Mateus, em continuidade com a
proclamação feita no Domingo de Ramos. A “missa do dia” continua o evangelho
segundo João, conforme a celebração da Paixão na Sexta-feira Santa.
Ainda não tinham entendido a Escritura… É uma indicação preciosa dada
pelo evangelista: “ainda não tinham entendido”. Hoje, continua a não ser fácil
proclamar com convicção o mistério central da fé cristã. Para ultrapassar o “ainda
não tinham entendido”, é preciso estar disposto a percorrer, sem pressas, um
caminho interior pelo qual se deixa seduzir pelas palavras e gestos de Jesus Cristo.
… Jesus devia ressuscitar dos mortos. Maria Madalena, ao ver a pedra retirada do
sepulcro, corre para avisar Simão Pedro e o “outro discípulo”. A escuridão da noite
vai dar lugar à luz da fé. O evangelista não pretende apresentar uma cronologia da
experiência pascal, mas uma reflexão sobre a fé na ressurreição. É demasiado fácil
recitar o “Credo”, mas para o professar com fé é preciso ter o coração cheio da vida
nova do ressuscitado.
Ano mariano: oração
“Durante esta semana, far-nos-á bem pegar no Livro do Evangelho e ler os
capítulos que falam sobre a Ressurreição de Jesus. Far-nos-á muito bem! Pegai
no Livro, procurai os capítulos e leiam-nos. Durante esta semana far-nos-á
bem pensar também na alegria de Maria, Mãe de Jesus. Do mesmo modo como
a sua dor foi íntima, a ponto de trespassar a sua alma, assim a sua alegria foi
íntima e profunda, e dela os discípulos podiam haurir. Tendo passado através da
experiência de morte e ressurreição do seu Filho, vistas na fé como a expressão
suprema do amor de Deus, o Coração de Maria tornou-se um manancial de paz,
consolação, esperança e misericórdia. Todas as prerrogativas da nossa Mãe
derivam daqui, da sua participação na Páscoa de Jesus. Desde sexta-feira até à
aurora de Domingo, Ela não perdeu a esperança: pudemos contemplá-la como
Mãe das dores mas, ao mesmo tempo, como Mãe de esperança. Ela, Mãe de todos
os discípulos, Mãe da Igreja, é também Mãe de esperança. A Ela, testemunha
silenciosa da morte e da ressurreição de Jesus, peçamos que nos introduza na
alegria pascal” (Francisco, Angelus de 21 de Abril de 2014).

Reflexão preparada por Laboratório da Fé | in www.laboratoriodafe.net

Dinâmica da Páscoa
Dinâmica. Envolver com flores a Cruz e colocar os panos brancos no
cesto de Maria.
Neste primeiro domingo da Páscoa, antes de cantar com alegria o
“Glória“, iremos colocar os panos no cesto de Nossa Senhora, para
os retirarmos durante os restantes Domingos. A Ressurreição do
Cristo deixou-nos de coração cheio… mas temos de O levar a todos
os cantos do mundo…
Contemplar a Alegria do Evangelho. Para coroar a celebração como
momento único de esperança, alegria e oração, depois da Comunhão
a comunidade é convidada a rezar o Magnificat; a celebração termina
com a antífona Regina Caeli.
Introdução à Liturgia da Palavra
Hoje, rejubilamos em Jesus, o Filho de Maria: é alegria da Sua vitória
sobre o pecado, sobre a morte.
Esta passagem da morte para a Vida eterna, alimenta a nossa Fé
e, como João e Pedro, queremos correr para contemplar o túmulo
vazio, mas cheio de esperança.
Iniciamos este tempo litúrgico com Maria, como modelo de
contemplação na oração, alimentada na escuta Palavra do Pai, pois a
Deus nada é impossível…
Cuidados na proclamação da Palavra
A primeira leitura comporta o testemunho dos discípulos acerca
da vida de Cristo, pela voz de Pedro. Deve pautar-se por uma
entoação firme, decidida, mas pausada, pois faz uma descrição
dos acontecimentos. Realçar as expressões que envolvem
“testemunho”, destacar as frases: “Nós somos testemunhas de
tudo o que Ele fez” e “quem acredita n’Ele recebe pelo seu nome
a remissão dos pecados”.
Para a segunda leitura, ter em atenção a possibilidade de escolha.
Em ambas as hipóteses tomar um tom exortativo e alegre.
Há Sequência Pascal: faça-se! E de preferência por outro leitor.
Ter em conta a preparação do Evangelho pois também há a
possibilidade de escolha.

Oração universal
(Entrámos no Tempo Litúrgico da Páscoa.
Um tempo de Alegria e de oração. “Quem canta reza duas vezes”, já
diz o povo. A resposta às preces deverá ser cantada…)
Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo:
Neste dia santíssimo da Ressurreição do Senhor,
em que o Espírito nos faz pessoas novas,
oremos ao Pai para que a alegria da Páscoa
se estenda ao mundo inteiro, cantando, com fé:
R. Pela Ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor.
1. Pela Igreja católica e apostólica, para que se alegre santamente
nesta Páscoa e proclame que o Senhor ressuscitou, oremos.
2. Por todos os que foram baptizados, para que aspirem às realidades
do alto e dêem graças pelo seu novo nascimento, oremos.
3. Pela nossa Arquidiocese de Braga, para que a presença de Jesus
ressuscitado nos leve a ser mais contemplativos agindo iluminados
pela fé, oremos.
4. Pela humanidade inteira, para que acolha a Boa Nova e a Aliança
que Deus lhe oferece em Cristo ressuscitado, oremos.
5. Pelas famílias cristãs, para que o Cordeiro pascal, que é a nossa
vida, as alimente com o seu Corpo e o seu Sangue, oremos.
6. Pela nossa comunidade (paroquial), para que cresça no amor a
Jesus Cristo e dê testemunho da sua Ressurreição, oremos.
Deus santo, Deus da vida, Deus salvador, que na Ressurreição do
vosso Filho destes ao mundo a vitória sobre a morte, fazei-nos viver
ressuscitados com Ele, deixando-nos conduzir pelo seu Espírito.
Por Cristo Senhor nosso.
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Basílica dos
Congregados: "As Se7e
Últimas Palavras de
Cristo na Cruz"

meditar as “Sete Últimas Palavras
de Cristo na Cruz”.
A iniciativa tem entrada livre e
conta com tradução em Língua
Gestual Portuguesa.
A Basílica dos Congregados
disponibiliza também serviço de
babysitting, das 21h30 às 23h30,
para crianças a partir dos três anos.
O serviço também é gratuito mas
carece de inscrição através de
formulário disponível em goo.gl/
HYwxOm (versão online)
e na Secretaria da Basílica
(versão impressa).

No dia 09 de Abril, Domingo de
Ramos, às 21h30, na Basílica dos
Congregados, o actor António Durães,
o Quarteto Verazin e o Pe. Manuel
Morujão sj reúnem-se para ajudar a

AGENDA
07.04.2017
FESTA DA SENHORA DAS DORES
19h00 / Basílica dos Congregados

08.04.2017
INAUGURAÇÃO E BÊNÇÃO
DAS NOVAS INSTALAÇÕES
DO DIÁRIO DO MINHO
15h30 / Diário do Minho (Gualtar)
CAMPANHA SOLIDÁRIA
DE ANGARIAÇÃO DE BENS
Makro

“O coração do assassino”: filme exibido
no auditório vita a 8 de abril
O filme “The Heart of a Murderer”
vai ser exibido no Auditório Vita, no
dia 8 de Abril, pelas 21h15.
“O coração do assassino” trata-se
de uma história sobre perdão. “Um
hindu fanático matou uma cristã
missionária. A sua família perdoa-o,
liberta-o da prisão, aceita-o como
filho e como irmão numa cerimónia
hindu sagrada. O que acontece no
coração de um assassino que recebeu
perdão incondicional?”, pode ler-se
na sinopse. A realizadora, Catherine
McGilvray, estará presente para um

10.04.2017
PEREGRINAÇÃO DA SEMANA
SANTA A SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Pastoral Universitária

debate após a exibição da película.
A entrada é gratuita.
O filme venceu vários prémios
internacionais, nomeadamente
de melhor documentário, melhor
realizador, melhor história e melhor
mensagem de fé, em festivais
internacionais como o “International
Christian Filme Festival 2014” (EUA),
o “Dhaka International Film Festival
2016” (Bangladesh), o “Religion
Today Film Festival 2014” (Itália) ou
o “Fresco International Filme Festival
2015” (Arménia).

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

Sexta-feira, das 23h00 às 24h00

O programa Ser Igreja entrevista, esta semana,
D. Nuno Almeida, Bispo Auxiliar de Braga.

Livraria Diário do Minho

delfim
teixeira
afonso, smm
o segredo
de fátima

e os dramas do
nosso tempo

O livro "O Segredo de Fátima e os Dramas do
Nosso Tempo" parte da interrogação "O que é que a
Mensagem de Fátima tem a dizer ao mundo de hoje?".
Para o bispo de Bragança-Miranda, autor do prefácio
do livro, a Mensagem de Fátima "ajuda a viver melhor o
Evangelho no nosso tempo".
"Em Fátima confirma-se o evangelho da Misericórdia, a
Palavra que muda o mundo, a começar pela conversão
pessoal, pastoral e missionária, como nos convoca tão
vivamente o Papa Francisco", refere ainda, no prefácio,
D. José Cordeiro.
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