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 -CULTURAL PORTUGUESA 
 É FREQUENTEMENTE 
 DIMINUÍDA" 
 CARLOS FINO 
 ANTIGO JORNALISTA, AUTOR DA TESE "PORTUGAL-BRASIL: RAÍZES DO ESTRANHAMENTO" 

P. 04-05

© DR



2 IGREJA VIVA // QUINTA-FEIRA | 28 DE ABRIL | 2022 

©
 A

FP

O Papa Francisco nomeou Lau-
rent Bernard Marie Ulri-
ch, Arcebispo de Lille desde 
2008, como o novo Arcebis-

po de Paris.
A nomeação anunciada ontem, ter-

ça-feira, ocorre cinco meses depois de 
o arcebispo anterior renunciar devido 
a relatos de um relacionamento com 
uma mulher.

O arcebispo Michel Aupetit ne-
gou qualquer relação íntima com a 
mulher, embora reconheça que o 
seu comportamento possa ter sido 
ambíguo.

Vários dias depois de aceitar a re-
núncia de Aupetit, o Papa Francis-
co disse a alguns jornalistas que o fez 
não porque o arcebispo tivesse peca-
do, mas porque as conversas em torno 
dele deixaram-no numa posição que 
já não lhe permitia governar a grande 
arquidiocese.

O arcebispo Ulrich, nascido em Di-
jon, tem 71 anos, completando 72 em 
Setembro. Terá que entregar a renún-
cia a Francisco, que pode ou não acei-
tá-la, em menos de quatro anos. Pro-
vavelmente precisará de todo o tempo 
que lhe for permitido para trazer paz 
e cura à famosa arquidiocese francesa. 

Além disso, se a restauração da Ca-
tedral prosseguir conforme o espera-
do, terá um papel de presidência na 
reabertura da Notre Dame de Paris, 
um evento que o presidente recém-
-reeleito Emmanuel Macron prome-

INTERNACIONAL

Francisco nomeia 
Laurent Bernard Marie Ulrich 
novo Arcebispo de Paris 

teu que precederá ou coincidirá com 
os Jogos Olímpicos de Paris de 2024.

Falando com a rádio católica RCF 
Hauts-de-France imediatamente após 
o anúncio da sua nomeação, o arce-
bispo Ulrich disse: “Imediatamente 
expressei ao núncio uma grande sur-
presa, um espanto, quase uma forma 
de dizer «não». Lutei interiormente e 
espiritualmente porque disse a mim 
mesmo que aquilo não era para mim 
e que não era a pessoa certa para o 
trabalho. Já tenho alguns anos de ser-
viço, então imaginem, esta é a quarta 
diocese que vou servir”.

D.  Laurent Bernard Marie Ulri-
ch continuou: “O meu ministério co-
mo bispo de Paris será um ministério 
que pretende manifestar a amizade de 
Cristo. Por isso não sei se vou conse-
guir demonstrar isso com as minhas 
qualidades e os meus defeitos. Não 
sei mesmo se realmente conseguirei 
mostrá-lo, mas é meu profundo de-
sejo considerar os parisienses como 
meus amigos. Nunca ambicionei um 
cargo, nunca tive outra ambição senão 
fazer o que a Igreja me pede”.

Desde a saída do arcebispo Aupe-
tit em Dezembro do ano passado que 
a arquidiocese é administrada por 
Georges Pontier, arcebispo emérito 
de Marselha. 

O arcebispo Ulrich tomará posse 
numa cerimónia na Igreja de Saint-
-Sulpice, na capital francesa, na se-
gunda-feira, 23 de Maio.

Leia a notícia completa em www.arquidiocese-braga.pt/
revistaimprensainternacional/noticia/33176/

opinião

A violência não faz
parte do jogo

Carla Rodrigues
advogada

“Heróis do mar, nobre povo, nação valente, imortal”. O Futebol 
é um fenómeno grandioso, um dos maiores fenómenos so-
ciais, com uma capacidade rara de despertar afectos, de unir 
multidões independentemente da raça, da religião, da cor po-

lítica e da realidade social. Há muito que deixou de ser um despor-
to de elites para passar a ser o desporto rei, o desporto do povo. As 
emoções unem-se em torno de uma equipa, de uma selecção, de 
uma vitória desejada. Exemplo desta união foi o jogo da selecção 
portuguesa para a qualificação para o Mundial 2022, no estádio do 
Dragão. Por várias vezes, no decurso do jogo, as vozes ergueram-se, 
em uníssono, para entoar o Hino de Portugal. Foi arrepiante, mui-
to para além da desafinação, foi emoção viva, “Entre as brumas da 
memória, Ó Pátria sente-se a voz dos teus egrégios avós, que há-de 
guiar-te à vitória!”.

Ilusão seria acreditar que sendo o futebol o desporto rei só 
desperta o lado bom dos adeptos e atletas, como o respeito, a to-
lerância e a camaradagem. O futebol tem a estranha capacidade 
de despertar o melhor e o pior no ser humano. Gere, gratuita-
mente, violência e ódio, traz consigo manifestações gritantes de 
racismo, homofobia, xenofobia, violência verbal e física. E nós 
sabemos. Quantas vezes testemunhamos actos de violência físi-
ca e não fazemos nada? Quantas vezes ouvimos “Lá fora mato-
-te!”, “Devias morrer hoje”, “És um filho da p…!”, “És um pan….!”, 
“Não vales nada, car…!”? Com uma violência atroz no tom de voz, 
na postura corporal e no olhar, tudo aliado a um ódio que ganha 
forma, que tem um alvo e que parece sair das entranhas, salivan-
do a cada insulto. E quando esta violência acontece num jogo de 
futebol com atletas em idade infantil e juvenil, com 9, 13, 15 anos? 
Continua a ser aceitável? Quando estas ameaças são proferidas 
pelos próprios pais, na presença dos filhos, muitos deles ainda 
crianças, o que ocorre dizer? E quando são os filhos/atletas que, 
depois de um jogo que lhes trouxe o sabor amargo da derrota, da 
frustração, têm de ir segurar os pais à frente de todos os colegas 
e puxá-los para o carro? O desporto rei não merece mais respei-
to da nossa parte? 

O sentimento de frustração pessoal e profissional, a (in)capaci-
dade de respeito e tolerância de alguns adeptos parece encontrar 
o seu campo de acção nas bancadas, independentemente da ida-
de dos atletas. Crescemos a considerar que este tipo de compor-
tamento faz parte da cultura futebolística, como se vigorasse uma 
espécie de impunidade desportiva. Aquele que devia ser um bom 
espectáculo, entre amigos e família, não raras vezes transforma-se 
num episódio de violência, de ataques bárbaros, de vandalismo e 
morte. Os momentos de tensão e revolta fazem parte de qualquer 
jogo de futebol, que se agudizam quando nos sentimos injustiça-
dos pela equipa de arbitragem, pelos erros cometidos pelos joga-
dores e treinadores, e quem, nestas circunstâncias, nunca proferiu 
um impropério que atire a primeira pedra), mas violência, perse-
guição, ameaças e morte não faz parte do jogo.

Somos todos iguais, em direitos e deveres. Pessoas com histó-
rias de vida, com família, com alegrias e tristezas, com preocupa-
ções e dificuldades. E como pessoas de bem que somos e admi-
radores deste desporto rei temos a obrigação de dizer não à vio-
lência, de sermos exemplo para as novas gerações.
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Papa francisco

26 DE ABRIL 2022 · Quando levamos 
paz a um corpo ferido ou a um es-
pírito quebrantado; quando dedica-
mos algum tempo ouvindo, acom-
panhando, consolando, encontra-
mos Jesus que, com os olhos de 
quem é provado pela vida, nos olha 
com misericórdia e diz: “A paz esteja 
convosco!”

27 DE ABRIL 2022 · Se os jovens se 
abrirem à gratidão por tudo o que 
receberam e os idosos tomarem a 
iniciativa de repropor seu futuro, 
nada poderá frear o florescimento 
das bênçãos de Deus entre os po-
vos. #BênçãoDoTempo

Vaticano

Francisco pede intervenção 
pela paz ao patriarca 
de Moscovo
O Papa Francisco enviou uma mensagem de Pás-
coa ao patriarca ortodoxo de Moscovo, Cirilo, com 
um pedido para que faça uma intervenção a favor da 
paz, travando a guerra na Ucrânia.
Na mensagem, divulgada esta terça-feira pelo Va-
ticano, Francisco pediu ao seu “querido irmão” “que 
o Espírito Santo possa transformar os nossos cora-
ções e tornar-nos verdadeiros artífices da paz, espe-
cialmente para a Ucrânia devastada pela guerra”.
O Santo Padre já tinha renovado, no domingo, por 
ocasião da celebração da Páscoa nas comunidades 
cristãs de rito bizantino – que seguem o calendário 
juliano em vez do calendário gregoriano – o pedido 
por uma “trégua pascal” na guerra iniciada a 24 de 
Fevereiro. Na Praça de São Pedro, Francisco desejou 
que “a grande passagem pascal da morte para uma 
nova vida em Cristo possa tornar-se uma realida-
de para o povo ucraniano, que anseia por um novo 
amanhecer que ponha um fim às trevas da guerra”.
O líder da Igreja Católica afirmou que todos sen-
tem “o peso do sofrimento da nossa família humana, 
esmagada pela violência, pela guerra e por tantas 
injustiças”, e que “vamos continuar com o coração 
agradecido ao Senhor que tomou sobre si todo o 
mal e toda a dor de nosso mundo”. 

opinião

Sopro saudável

José Lima
Padre

O tempo litúrgico em 
que se vive hoje é 
o chamada Tem-
po Pascal, o segun-

do tempo na Liturgia cató-
lica depois da reforma de 
Paulo VI, depois do Concí-
lio. Entroncado no Tríduo 
Pascal, o Tempo Pascal tem 
cinquenta dias, sete domin-
gos da Páscoa com as respec-
tivas semanas e o domingo 
do Pentecostes (quinquagé-
simo dia): um tempo actua-
lizado para cada fiel no di-
namismo do Espírito Santo 
que o faz viver a Páscoa co-
mo grande acontecimento 
de Cristo nos cristãos. Sem 
a energia do Espírito Santo 
tudo pode ter sabor a inau-
têntico e repetitivo, deixan-
do os fiéis vendados perante 
o essencial, adormecidos no 
tempo que corre. A força do 
Espírito vivifica, retempera, 
revigora, dá alento.

Fazer acordar para es-
ta realidade diariamente 
atuante é a tarefa ingente da 
Igreja, já que somos dema-
siado incautos no marasmo 
que pode habitar-nos sem 
esforço e inadvertidamente. 
O Espírito Santo ocupa um 
lugar pouco visível nas nos-
sas sensibilidades, cheios 
que estamos de fórmulas e 
de rezas que nos distraem. 
A liturgia a que estávamos 
habituados previa rezas e 
novenas para os fiéis, en-
quanto o sacerdote exercia 
o seu ofício. Estávamos pa-
rados e parados víamos o 
tempo passar enchendo-o 
de rezas e jaculatórias pa-
ra nossa distração. O misté-
rio da salvação passava-nos 
ao lado e hoje ainda pode-
mos viver prisioneiros desta 
mentalidade.

Estamos, em nossa opi-
nião, num ponto estratégi-

co de mudança: “a Liturgia 
será vivida, cada vez menos, 
como um ofício, ou seja, um 
dever a cumprir, que outro-
ra suscitava a preocupação 
“de ter já a sua missa”: ela só 
tem futuro, se os cristãos en-
contrarem nela um revigo-
ramento, uma Palavra nutri-
tiva e substancial, da alegria 
evangélica” (229). 

“O domingo cristão ga-
nhará, neste contexto, outra 
figura”, sairá da lista de deve-
res a cumprir, para adquirir 
o estatuto que teve escureci-
do durante séculos, “não vi-
veremos sem domingo”, terá 
valor na vida pessoal e dará 
vigor ao tempo que por ele 
será estruturado. Como Pri-
meiro Dia dará novo alento 
aos restantes dias da semana 
e florescerá como abertura 
da vida ao Senhor ressuscita-
do, fornecendo vitalidade à 
sucessão dos dias, acariciado 
pelo “sopro de Deus”, ânimo 
para cada um que O procura.

“O poder do Espírito ma-
nifesta-se também nas nos-
sas vidas iluminando-as, in-
suflando nelas o amor; (…) 
torna vivificantes as ações 
sacramentais realizadas na 
Igreja” (200), catapultan-
do cada um para o horizon-
te de Deus que busca inces-
santemente “já que o amor 
de Deus foi derramado nos 
nossos corações pelo Espíri-
to Santo” (Rm 5, 5). 

Esta viragem não se efec-
tua repentinamente. Re-
quer sucessivas cadeias ge-
racionais em busca de sen-
tido: “Como é que o aconte-
cimento pascal, ocorrido de 
uma vez por todas, se torna 
o nosso hoje? Justamente por 
meio daquele que é o seu ar-
tífice desde a origem e na 
plenitude dos tempos: o Es-
pírito Santo” (204). 

(As citações são da obra 
de Paul De Clerck – A Inte-
ligência da Liturgia, Fátima, 
SNL, 2022.)
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[Igreja Viva] A sua tese ana-
lisa as raízes de um "estra-
nhamento" entre Portugal 
e o Brasil. Que raízes são 
essas?
[Carlos Fino] Quando falo 
de "raízes" tenho em vista as 
origens históricas, sociológi-
cas, psicológicas e outras de 
uma situação de manifesto 
desconforto existente no re-
lacionamento bilateral, que 
as sempre repetidas mani-
festações oficiais de amizade 
- sobretudo da parte de Por-
tugal -   tendem a esconder, 
na auto ilusão de que tudo 
estaria bem e no melhor dos 
mundos. Tendo vivido quase 
duas décadas no Brasil, onde 
fui confrontado com dife-
rentes e repetidas manifes-
tações desse estranhamento, 
procurei investigar as cau-
sas profundas de uma situa-
ção que se prolonga sem fim 
à vista. Daí o termos “raízes".

[Igreja Viva] Fala numa ver-
gonha que o Brasil tem da 
herança portuguesa e diz 
que a identidade brasilei-
ra era forjada "no confron-
to com os portugueses". Co-
mo é que isto acontece na 
prática?
[Carlos Fino] Fruto de di-
versas situações ao longo 
dos dois séculos que decor-

reram sobre a sua indepen-
dência, que este ano se assi-
nalam, no Brasil consolidou-
-se, nos círculos políticos e 
culturais, a ideia de que teria 
sido preferível o país ter ti-
do uma colonização de outra 
origem - holandesa, francesa 
ou até inglesa, por exemplo. 
A herança histórico-cultu-
ral portuguesa é frequente-
mente diminuída ou menos-
prezada. As origens disso são 
diversas, mas todas concor-
rem no mesmo sentido. Pri-
meiro,  no começo do século 
XIX, quando ainda não ha-
via nação brasileira formada, 
houve duros confrontos en-
tre partidários e adversários 
da independência - até aí to-
dos portugueses; depois, no 
final da mesma centúria, a 
emigração lusitana em mas-
sa para o Brasil acentuou as 
rivalidades em torno da luta 
por lugares no mercado de 
trabalho, ao mesmo tempo 
que os comerciantes e portu-
gueses mais abastados eram 
acusados de explorar e obter 
vantagens indevidas, tornan-
do-se numa espécie de bo-
de expiatório dos males que 
afligiam as populações, so-
bretudo nos grandes centros 
urbanos. 
Tudo isso já contribuiu pa-
ra uma situação de mal estar 

acentuada, que acabaria ain-
da por agravar-se na repú-
blica, quando a corrente ja-
cobina, mais radical, fez do 
luso literalmente o elemento 
a expulsar ou abater. Em ge-
ral mais conservadores, cató-
licos e monárquicos, os por-
tugueses do Brasil eram vis-
tos por essas correntes como 
obstáculo ao progresso e de-
senvolvimento do país. 
Já no século XX, a Sema-
na de Arte Moderna de São 
Paulo consolidou no pla-
no das ideias o afastamen-
to, quando um dos seus in-
telectuais mais destacado - 
Mário de Andrade - escreveu 
que aquilo que o movimen-
to pretendia já nem era com-
bater a herança portugue-
sa, mas simplesmente es-
quecê-la. A obra de Gilber-
to Freyre ainda recolocou a 
herança lusitana no centro 
do debate sobre a identida-
de brasileira, mas as corren-
tes marxistas, que se torna-
ram  hegemónicas nas uni-
versidades a partir da se-
gunda metade dos anos 50, 
contrariaram essa recentra-
gem, acabando por consoli-
dar no imaginário nacional 
uma narrativa antilusitana. 
É certo que sempre houve 
também, até hoje, no Bra-
sil, uma corrente lusófila, 

Defendida em 2019, a tese de doutoramento "poRTUGAL - bRASIL: 
rAÍzes do Estranhamento", de carlos fino, é agora publicada 
em livro. O antigo jornalista, conhecido pelos anos de 
correspondente da RTP em Moscovo e de repórter de guerra em 
vários conflitos, foi, entre 2004 e 2012, conselheiro de imprensa 
da embaixada de Portugal em brasília, o que lhe permitiu 
testemunhar este estranhamento directamente. de onde vem esta 
característica da relação entre portugal e Brasil?

ENTREVISTA

"NO BRASIL NÃO 
SE OUVE MÚSICA 
PORTUGUESA"
JOÃO PEDRO QUESADO (ENTREVISTA)  

mas tem sido minoritária e 
em geral incapaz de contra-
riar o sentimento antilusi-
tano   profundo dominante 
nos círculos políticos e in-
telectuais do país. Trata-se 
de um antilusitanismo de 
cariz histórico, muitas ve-
zes até inconsciente, de tão 
arreigado que se encontra 
- não se traduz, felizmente, 
em xenofobia, nem se refe-
re ao Portugal contemporâ-
neo, que muitos brasileiros 
apreciam, mas não deixa de 
ser uma espécie de mito de 
origem constitutivo da na-
cionalidade brasileira, que 
no fundo obsta a uma apro-
ximação mais profunda en-
tre os dois países, para a qual 
parecia haver à partida todas 
as condições.

[Igreja Viva] Dá um exem-
plo do samba "expulsar" o 
fado nos anos 30 do sécu-

lo passado, quando Portugal 
e o Brasil viviam numa cer-
ta sintonia política. Como é 
que se atinge esse ponto de 
repulsa?
[Carlos Fino] Esse é dos ca-
sos mais flagrantes de um 
certo estado de espírito an-
tilusitano. Mesmo quando as 
situações políticas de um la-
do e do outro do Atlântico 
coincidem ou se aproximam, 
como foi o caso nos anos 30, 
com Vargas e Salazar, mes-
mo assim, o antilusitanismo 
brasileiro persiste. Desde aí, 
o fado tem estado confina-
do aos círculos da emigração 
portuguesa, em particular no 
Rio de Janeiro e São Paulo, 
ou então, apenas apreciado 
quando das visitas de artistas 
nacionais, mas sempre fora 
dos grandes meios de comu-
nicação. Ao contrário do que 
acontece em Portugal, onde 
a música brasileira está sem-
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riedade de razões. Esse cres-
cimento faz-se apesar deste 
sentimento?
[Carlos Fino] Sim, esse cres-
cimento deve-se a um con-
junto de circunstâncias eco-
nómicas e políticas, mas não 
é necessariamente acompa-
nhado - ou só o será a muito 
longo prazo - por uma mu-
dança de atitude na mentali-
dade brasileira em relação a 
Portugal. Não havendo, co-
mo não há, da nossa parte, 
uma política de maior pre-
sença cultural e mediáti-
ca  no Brasil (pelo contrário, 
há um verdadeiro apagão!), 
o antilusitanismo histórico 
brasileiro em relação a Por-
tugal pode perfeitamente 
continuar a viajar incógnito 
a bordo dos aviões da TAP.

[Igreja Viva] Os portugue-
ses sabem mais sobre o Bra-
sil do que os brasileiros so-
bre Portugal?
[Carlos Fino] Um conhe-
cimento profundo, penso 
que não. Em Portugal sabe-
mos das praias e do Carna-
val, ouvimos muita música 
brasileira e admiramos al-
guns autores mais clássicos, 
mas não se conhece em pro-
fundidade nem a magnífica 
herança cultural portuguesa 
no Brasil - um património 
material e imaterial imenso 
que há que defender do es-
quecimento e da antropofa-
gia cultural brasileira -  nem 
se conhece também a pro-
funda diversidade que é o 
Brasil, que nestes 200 anos 
tanto se afastou de nós (e 
nós deles), embora sempre 
persista, espantosamente 
também, um certo traço lu-
sitano. Como disse Eduardo 
Lourenço, Portugal, no Bra-
sil, está em toda parte e em 
parte nenhuma.

[Igreja Viva] Portugal e Bra-
sil são dois países em que o 
catolicismo desempenha um 
grande papel social. A Igre-
ja pode ajudar a estreitar as 
relações e reduzir este "es-
tranhamento" entre os dois 
países?
[Carlos Fino] Poderia, cer-
tamente. E seria desejável 
que o fizesse. O catolicis-
mo é indissociável da he-
rança histórica e cultural lu-
sitana. O problema é que o 
Brasil vive, desde há alguns 
anos a esta parte, o maior 
processo de transição reli-
giosa do mundo, com a po-
pulação migrando de forma 
acelerada do catolicismo pa-
ra o cristianismo evangélico. 
Ainda se iria a tempo?

pre presente nos média, fa-
zendo parte do nosso quoti-
diano, no Brasil não se ouve 
música portuguesa.

[Igreja Viva] Este estranha-
mento foi algo em que repa-
rou quando foi conselheiro 
de imprensa na embaixada 
portuguesa em Brasília?
[Carlos Fino] Sim, total-
mente - foi a vivência do dia 
a dia que me foi revelando 
diversas facetas dessa situa-
ção: desde o comum dos ci-
dadãos, que chega a não ter 
ideia de qual a origem da 
língua que fala,   a diferen-
tes - ainda que ocasionais -   
manifestações de desprezo 
ou amesquinhamento por 
parte de políticos e intelec-
tuais e passando, também, 
pela imagem totalmente ne-
gativa da herança histórica e 
cultural lusitana (que é no-
tável e consagrada no plano 

mundial pela UNESCO) que 
é dada por obras cinemato-
gráficas de grande repercus-
são, como o foi o caso, por 
exemplo, do filme Carlo-
ta Joaquina, da realizadora 
Carla Camurati, em que se 
traça um retrato totalmen-
te chocalheiro da corte de 
D. João VI no Brasil. Não ha-
veria qualquer problema se 
fosse apenas uma manifes-
tação esporádica de humor 
e sátira. Mas o que o filme 
expressa é um estado de es-
pírito profundamente arrei-
gado - e é essa a questão que 
nos deve preocupar. Enfim, 
como escrevo no livro, se 
mais não houvesse, quase se 
poderia dizer que no Brasil 
o povo ignora-nos e a elite 
despreza-nos.

[Igreja Viva] A comunidade 
de brasileiros em Portugal 
tem crescido, por uma va-

Trata-se de um 
antilusitanismo de 
cariz histórico, muitas 
vezes até inconsciente, 
de tão arreigado que 
se encontra – não se 
traduz, felizmente, 
em xenofobia, nem 
se refere ao Portugal 
contemporâneo, que 
muitos brasileiros 
apreciam.

©
 D

R
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Actos 13, 14.43-52
Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias, Paulo e Barnabé seguiram 
de Perga até Antioquia da Pisídia. A 
um sábado, entraram na sinagoga e 
sentaram-se. Terminada a reunião da 
sinagoga, muitos judeus e prosélitos 
piedosos seguiram Paulo e Barnabé, 
que nas suas conversas com eles os 
exortavam a perseverar na graça de Deus. 
No sábado seguinte, reuniu-se quase 
toda a cidade para ouvir a palavra do 
Senhor. Ao verem a multidão, os judeus 
encheram-se de inveja e responderam 
com blasfémias. Corajosamente, Paulo e 
Barnabé declararam: “Era a vós que devia 
ser anunciada primeiro a palavra de Deus. 
Uma vez, porém, que a rejeitais e não vos 
julgais dignos da vida eterna, voltamo-nos 
para os gentios, pois assim nos mandou 
o Senhor: ‘Fiz de ti a luz das nações, para 
levares a salvação até aos confins da terra’”. 
Ao ouvirem estas palavras, os gentios 
encheram-se de alegria e glorificavam a 
palavra do Senhor. Todos os que estavam 
destinados à vida eterna abraçaram a fé 
e a palavra do Senhor divulgava-se por 
toda a região. Mas os judeus, instigando 
algumas senhoras piedosas mais distintas 
e os homens principais da cidade, 
desencadearam uma perseguição contra 
Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do 
seu território. Estes, sacudindo contra eles 
o pó dos seus pés, seguiram para Icónio. 
Entretanto, os discípulos estavam cheios de 
alegria e do Espírito Santo. 

Salmo responsorial
Salmo 99 (100), 2.4.5.6.11.12.13b (R. 3c)
Refrão: Nós somos o povo de Deus, 
somos as ovelhas do seu rebanho.

“As minhas ovelhas escutam a minha voz”

itinerário

Catacumbas de Priscila (Roma), remete 
para Jesus Cristo, Bom Pastor, é talvez a 
representação mais antiga da iconografia 
cristã. Este é o Quarto Domingo de Páscoa 
(Ano C), Domingo do Bom Pastor, Dia 
Mundial de Oração pelas Vocações.
A prioridade é centrar a nossa atenção 
no Bom Pastor, Jesus Cristo. Segundo 
a descrição do livro do Apocalipse, é 
precisamente o Cordeiro que recebe o título 
de pastor e nos conduz “às fontes da água 
viva”. Aqueles que, entre nós, também 
são reconhecidos como pastores são 
chamados a testemunhar a precedência 
do Bom Pastor e Cordeiro, a partir das 
próprias experiências de vida.
Hoje, a celebração eucarística é a referência 
maior da presença viva e ressuscitada do 
Pastor/Cordeiro, à semelhança da liturgia 
pascal do Apocalipse: o Cordeiro está no 
centro do trono de Deus; uma multidão 
imensa está reunida ao seu redor em 
perene aclamação; as ‘túnicas’ desses 
que aclamam, ou seja, as experiências 
terrenas deles são purificadas (lavadas 
e branqueadas) através do sangue do 
Cordeiro. O Cordeiro torna-se “o pastor 
das ovelhas, à volta de quem se congrega 
o rebanho e é por Ele ‘conduzido às 
fontes da água viva’ que brota do seu lado 
trespassado e aberto no alto do calvário, 
símbolo da entrega total” (João Lourenço).
A túnica branca integra os símbolos do 
baptismo, continua a ser usada como um 
dos paramentos litúrgicos. É expressão 
visível da dignidade cristã, lembra o Ritual 
do Baptismo.
A eucaristia actualiza esta graça batismal. 
A eucaristia sacia todas as nossas ‘sedes’. 
Celebrar e viver (melhor) a eucaristia é 
acolher a plenitude que vem em auxílio 
da nossa carência, é assumir-se como 
sedento. Está garantido um socorro. Está 
prometida uma vida abundante. Estamos 
tão perto da fonte e vamos tão longe! 
Como seriam vibrantes as celebrações 
eucarísticas se nos permitíssemos ser 
conduzidos, por Jesus Cristo, Cordeiro e 

LEITURA II Ap 7, 9.14b-17
Leitura do Livro do Apocalipse
Eu, João, vi uma multidão imensa, que 
ninguém podia contar, de todas as nações, 
tribos, povos e línguas. Estavam de pé, 
diante do trono e na presença do Cordeiro, 
vestidos com túnicas brancas e de palmas 
na mão. Um dos Anciãos tomou a palavra 
para me dizer: “Estes são os que vieram 
da grande tribulação, os que lavaram as 
túnicas e as branquearam no sangue do 
Cordeiro. Por isso estão diante do trono 
de Deus, servindo-O dia e noite no seu 
templo. Aquele que está sentado no trono 
abrigá-los-á na sua tenda. Nunca mais 
terão fome nem sede, nem o sol ou o vento 
ardente cairão sobre eles. O Cordeiro, que 
está no meio do trono, será o seu pastor 
e os conduzirá às fontes da água viva. E 
Deus enxugará todas as lágrimas dos seus 
olhos”.  

EVANGELHO Jo 10, 27-30
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São João
Naquele tempo, disse Jesus: “As minhas 
ovelhas escutam a minha voz. Eu conheço 
as minhas ovelhas e elas seguem-Me. Eu 
dou-lhes a vida eterna e nunca hão-de 
perecer e ninguém as arrebatará da minha 
mão. Meu Pai, que Mas deu, é maior do 
que todos e ninguém pode arrebatar nada 
da mão do Pai. Eu e o Pai somos um só”.  

REFLEXÃO
 
A simbologia do pastor e do rebanho nem 
sempre aparece com uma conotação feliz 
e agradável. Todavia, a imagem bíblica do 
Bom Pastor pretende exprimir a bondade 
e a misericórdia de Deus pelos seus filhos 
e filhas, o zelo que tem por cada uma das 
ovelhas do seu rebanho.
 
“Fontes de água viva”
A imagem do pastor com uma ovelha 
aos ombros e outras a seu lado que, nas 

Bom Pastor, às fontes da água viva!

Maior variedade
O tempo pascal, no novo Missal, recebe 
mais variedade de formulários, com 
novas orações tomadas dos antigos 
Sacramentários. Dispomos também 
de maior número de alternativas: na 
saudação inicial; nas variantes do 
momento penitencial, com destaque 
para os três batimentos no peito durante 
a confissão de culpa e para o rito de 
aspersão dominical com a água benta; nas 
palavras de introdução ao Pai nosso; nos 
convites à saudação da paz e à comunhão; 
na fórmula de despedida da assembleia, 
no final da missa.
A escolha oportuna das fórmulas e 
orações adequadas a cada dia e a cada 
comunidade há de facilitar que a eucaristia 
nos conduza às fontes da água viva, 
através de uma celebração “nobre na sua 
simplicidade, séria e bela”.

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

Semear caridade
Acólitos
A cor branca da túnica tem razões 
teológicas. Diante do trono do Cordeiro, 
a posição corporal é de pé e a veste é 
branca porque, prostrados e sujos pelo 
pecado, Cristo levantou-nos e branqueou 
as nossas vestes com o seu sangue. 
Por isso, a tradição sugere esta oração: 
“Revesti-me com a túnica branca, Senhor, 
e purificai o meu coração para que, 
lavado no sangue do Cordeiro, eu possa 
gozar das alegrias eternas”.

Leitores
A Palavra proclamada não é para quem 
quer ouvir uma história edificante ou 
contos de outros tempos. A Palavra 
de Deus é proclamada nem mais nem 
menos do que para quem se julga digno 

IV domingo Páscoa

No presbitério será colocado, o cubo com as imagens para o 
tempo pascal e as palavras “Tomar parte no serviço”. Junto 
estará também o Círio Pascal.

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES
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“As minhas ovelhas escutam a minha voz”

da vida eterna. Por isso ela é aclamada 
como “Palavra da Salvação”. Quando 
o leitor lê é como se ele lançasse uma 
boia a um náufrago. Também São Paulo 
enfrentou a rejeição de uns, mas também 
testemunhou a alegria de outros.

Ministros Extraordinários 
da Comunhão
O Senhor é um Deus de consolação. Ele é 
quem mata a fome, sacia a sede, refresca 
no calor e enxuga as lágrimas. Todavia, 
essas carências não são simplesmente 
apagadas, mas substituídas. As lágrimas 
da aflição são substituídas pelas doces 
lágrimas da compunção, a fome e a sede 
da pobreza pela fome e sede de Justiça, 
o calor opressivo pelo fogo ardente do 
Espírito. O MEC deve ajudar os doentes 
nesta conversão.

Músicos
A voz do cantor litúrgico não é 
principalmente uma voz hábil. O cantor 
litúrgico não deve procurar impressionar 
pela sua perícia vocal. Ele deve ser, antes 
de mais, um instrumento da voz do 
Mestre para que as ovelhas reconheçam 
a sua voz. Por isso, ele não procura o 
espanto pela sua destreza, mas antes 

transmite a serenidade do apelo do 
Mestre que é um porto seguro e dá paz e 
segurança interior às suas ovelhas.

Celebrar em comunidade 

Aclamação ao Evangelho
Durante a aclamação ao Evangelho, 
enquanto um jovem acende o Círio 
Pascal, outro levanta o cubo, voltando 
para a assembleia a face que contém 
a imagem “Tomar parte no Serviço”. 
Depois de proclamado o Evangelho, o 
cubo volta a ser colocado no seu lugar.

Evangelho para a vida
O Evangelho deste dia só é pequeno 
em dimensão. É grande no desafio para 
ovelhas e pastores da comunidade. 
O pastor conhece as suas ovelhas. As 
ovelhas escutam a voz do pastor. O 
bom pastor, que é Jesus, dá a vida pelas 
ovelhas e as ovelhas são reunidas e 
protegidas por Ele. 
A imagem bíblica do redil serve bem 
para ilustrar a Igreja Sinodal, que 
caminha escutando e seguindo a voz 
do seu único bom e belo Pastor que é 
Cristo, com o qual é necessário cultivar 
uma relação pessoal e viva.

Resulta aqui um desafio para 
pastores e ovelhas: providenciar na 
comunidade cristã espaço (tempo e 
lugar) adequado para escutar a voz 
do Bom Pastor, por meio do Espírito 
Santo, ao mesmo tempo que se 
aprofunda a relação com Ele e uns com 
os outros, num verdadeiro espírito de 
fraternidade. 
Neste Dia Mundial de Oração pelas 
Vocações peçamos ainda a graça do 
Céu para que cada pessoa perscrute a 
voz de Deus e se deixe guiar por ela.

Oração Universal 

Hoje, a Oração Universal poderia ser 
dita por várias pessoas, para melhor se 
manifestar a diversidade das vocações 
na Igreja: um pai ou uma mãe, um par 
de namorados, um jovem do Seminário, 
uma postulante dum noviciado, uma 
religiosa ou uma leiga consagrada, etc.

Irmãos e irmãs: oremos a Jesus 
ressuscitado, o Bom Pastor que nos 
guia para o Pai, para que dê bons 
pastores à sua Igreja, dizendo, com 
alegria: 
R. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos.

1. Para que os ministros e os fiéis da 
santa Igreja escutem sempre a voz do 
Bom Pastor e O sigam com prontidão e 
confiança, oremos.

2. Para que Deus conceda a paz à 
Ucrânia e ao mundo inteiro, sacie os 
que têm fome e sede de justiça e Se 
revele aos que ainda O não conhecem, 
oremos.

3. Para que os jovens que o Bom Pastor 
chama a segui-l’O sirvam o povo de 
Deus como Ele serviu e abram os seus 
corações ao dom do Espírito, oremos.

4. Para que Deus enxugue as lágrimas 
dos que sofrem, dos doentes, dos 
moribundos e dos aflitos, e o Bom 
Pastor os leve às fontes da água viva, 
oremos.

5. Para que os fiéis desta nossa 
assembleia sigam a Cristo, com amor e 
fidelidade, e reconheçam a voz do Bom 
Pastor, oremos.

Sugestão de cânticos
– Entrada: Ressuscitou o Bom Pastor – J. Santos
– Rito da Aspersão: Vi a água a sair do Templo – M. Faria
– Glória: Glória a Deus nas alturas – F. Santos
– Ap. Dons: Às bodas do Cordeiro – M. Luís / A. Cartageno
– Comunhão: O Cordeiro que foi imolado  – A. Cartageno
– Final: Alegrai-Vos, Mãe de Jesus (2.ª estrofe) – A. Cartageno

Eucologia
Orações presidenciais: Orações próprias do IV 
Domingo de Páscoa (Missal Romano, 376)
Prefácio: Prefácio Pascal III (Missal Romano, 546)
Oração Eucarística: Oração Eucarística III (Missal 
Romano, 668ss)

Sair em missão de amar
Nesta semana, vou dar um tempo da minha 
oração pessoal para tentar identificar um aspeto 
em que a comunidade cristã à qual pertenço 
poderia crescer/avançar a fim de viver mais na 
escuta da voz do Bom Pastor e na construção de 
uma autêntica fraternidade e amizade.

A versão completa do subsídio litúrgico encontra-se
disponível em www.arquidiocese-braga.pt/liturgia/
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Agenda

MUSEU PIO XII
MUSEU PIO XII(BRAGA)(BRAGA)EXPOSIÇÃO "A MÃE DA CORAGEM"18H15

30
AbR

CENTRO CULTURAL 
CENTRO CULTURAL VILA FLOR 

VILA FLOR (GUIMARÃES)
(GUIMARÃES)COREOGRAFIA21H30

29
abr

Livro da semana

Livraria diário do minho

Este livro reúne, reelaboradas, as 
meditações dos exercícios que Joseph 
Ratzinger pregou a João Paulo II e aos 
membros da Cúria Romana na Quaresma. 
Quem lê este texto não pode deixar de 
se aperceber da conjugação admirável 
que o seu autor consegue fazer entre 
o pensamento teológico e a riqueza da 
espiritualidade.

O caminho 
Pascal
Joseph 
Ratzinger

13,5€

Compre online em 
www.livrariadm.pt

10% 
Desconto*

* Na entrega deste cupão.
Campanha válida de 28 de Abril a 5 de Maio de 2022.

www.dmtv.pt

UMA CONVERSA COM
HELENA PINA-VAZ

Terça-feira, 03/05, às 21h

Peregrinação Arquidiocesana ao Sameiro 
é a 5 de Junho
Como é já tradicional, este ano 
realiza-se a peregrinação Arqui-
diocesana ao Sameiro, no dia 5 
de Junho. A saída está marca-
da para as 07h00, a partir da Sé 
Catedral.
Segue-se a peregrinação a pé, até 
ao Santuário, onde, às 11h00, é 
celebrada eucaristia pelo Arce-
bispo Primaz, D. José Cordeiro.
Se desejar fazer a peregrinação 
completa, a primeira parte da pe-
regrinação realiza-se no dia 3 de 
Junho, com saída às 21h00 da 
Igreja de Maximinos em direcção 
à Sé, com uma paragem na Nos-
sa Senhora da Torre para um mo-
mento musical. 

"Eu Sou Matriz" dinamiza Box 
do Dia da Mãe
De forma a assinalar o Dia 
da Mãe, a paróquia de Santo 
Adrião, através do movimen-
to "Eu Sou Matriz", irá dinami-
zar uma angariação de fundos 
para as obras da Matriz através 
da promoção do dia da Mãe, 
dia 1 de Maio. 
Trata-se de uma box  para ser 
degustada em família, com o 
valor unitário de 15€, conten-
do vários petiscos como quei-
jo, fruta, paté e até bolacha... 
Inclui também um néctar em 
cada caixa.
As famílias podem fazer a sua 
reserva e encomenda até ao 
dia 29 de abril, contactando 
ou  enviando mensagem para 
o número 918 688 225, ou co-
munidadestoadriao@arqui-
diocese-braga.pt, indicando a 
quantidade que pretende e a 
hora para fazer o levantamen-

to, no Centro Pastoral de Santo 
Adrião.
"Estamos convencidos que on-
de todos ajudam, nada custa!", 
refere o movimento.


