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Hoje, Contigo, Senhor, a caminho
Da casa de teus amigos, Marta, Maria e Lázaro, onde, chaman-
do Lázaro, anunciaste que a Vida vence a morte, desço o Monte 
das Oliveiras com os olhos postos no monte do Templo. Nesta 
montanha, Senhor, olhaste para a história do teu povo, mar-
cada pela fé de Abraão, disposto a sacrificar o próprio filho, a 
suprema prova de que o Deus verdadeiro não quer sacrifícios 
mas antes que «o pecador se converta e viva».
Junto-me a toda a multidão que Te aclama  como Filho de Da-
vid. Imerso na multidão, também eu me torno peregrino da Je-
rusalém celeste, aprendendo Contigo a discernir a Hora da glori-
ficação, que desejo, mas que só acontece após a Hora da Paixão. 
Entretanto, aquela multidão, em tão pouco tempo passou a 
gritar pedindo a tua morte. Que se passou, então? Quem lhes 
«deu a volta»? Olho para os peregrinos do séc. XXI: calcorrean-
do estradas será que Te procuram? Ou também «lhes deram a 
volta»? E estarei eu também nesses «voltados»? Como Pedro e 
os discípulos, ainda há pouco cheios de coragem na tua prisão 
e agora escondendo-se porque «não conheço esse homem»? 
Sim, está lá, no meio dos peregrinos, o medroso, o calculista, 
o interesseiro, o pecador que somos. Mas está lá sobretudo a 
minha Humanidade frágil e pecadora, por quem queres dar a 
Vida para que «tenhamos Vida em abundância».
O trajecto era curto e foi rápido: queriam acabar contigo na 
cruz e guardar-Te para sempre num sepulcro. Quiseram fazer 
daquela sexta-feira de paixão a eternidade. Condenado e cru-
cificado, ensinaste-Me, Senhor, a linguagem da Cruz, a verda-
deira linguagem do Amor.  Poderia tal Amor conter-se num 
túmulo fabricado por mãos humanas? 
E veio o terceiro dia, o de voltar do calvário fora da cidade 
para  o monte Sião, o lugar do Cenáculo, o lugar da Mesa, do 
encontro de todos em fraternidade. Como irmãos, alimentados 
por ti. Para sempre.  Só Contigo, alimentado por Ti, chegarei à 
Jerusalém do Alto.

O Prior - P. Abílio Cardoso

UM OLHAR OUTRO 
Falso Testimonio. Denúncia de séculos de história anticatólica, do historiador Rodney Stark, 
eis um livro que li com especial agrado, ao ponto de o partilhar com os leitores de Construir, 
tal o conteúdo desafiante do «politicamente correcto», em voga na nossa cultura anticatólica. 
Impõe-se, a terminar, um «olhar» de conjunto sobre os olhares dedicados aos seus 10 capítulos, 
que nos ocuparam durante um ano. De facto, começámos em 22 de Março de 2020 e terminá-
mos na semana passada. 
Os dois primeiros «olhares» apresentaram o livro e os seus temas. Dedicámos depois dois olhares 
ao capítulo I (Pecados de antisemitismo): A Igreja e os cristãos foram (e são ainda?) acusados de 
alimentarem o ódio contra os judeus. Stark  estuda e fundamenta as origens do antisemitismo, 
deixando claro que ele é muito anterior a Cristo. Olhando para o nazismo e para a figura de Pio 
XII (os arquivos do Vaticano, recentemente abertos, rebatem a tese colaboracionista), conclui 
Stark:  «A Igreja Católica romana possui um amplo e honrosa historial de vigorosa oposição aos 
ataques contra os judeus. E o Papa Pio XII soube estar à altura dessa tradição».
O cap. II sobre os Evangelhos Eliminados, conhecidos como apócrifos, olhou para o especial 
gosto de alguns autores que encontram nesta literatura antiga matéria para criações fanta-
siosas e temáticas novelísticas, de êxito comercial garantido. E explicou as razões que levaram 
a Igreja a pô-los de lado ao longo de 20 séculos. para concluir: «Actualmente, o equivalente 
moderno dos evangelhos gnósticos é certa literatura de ficção com pretensões de realidade, por 
exemplo, o Código Da Vinci, amarga crítica de uma suposta conspiração da Igreja católica para 
suprimir a verdade acerca de Jesus».
Ao cap. III dedicámos dois olhares. A ideia de que a Igreja se impôs com violência sobre os pa-
gãos considerados tolerantes vem do Iluminismo, fruto de autores anticatólicos, e contradiz os 
factos, que o autor estudou e documentou.
Sobre a Idade das Trevas, ou Era da Obscuridade, como se chamou à Idade Média (cap. IV), Stark 
chamou-lhe um mito criado por intelectuais anticatólicos, que queriam, eles sim, impor novos 
mitos, tais como o Iluminismo ou Idade da Razão, significando estes termos «grandes idades 
históricas que realmente nunca existiram». E debruça-se sobre o progresso tecnológico, moral 
e na cultura superior que nos legou a Idade Média.
As cruzadas (cap. V) mereceram três olhares. Muito mal vistas na cultura actual, o autor analisa 
as razões históricas, desmonta mal-entendidos e preconceitos, analisa os horrores e afirma que 
«tanto as recordações como a ira que as cruzadas despertam nos muçulmanos actualmente 
são uma criação do séc. XX». E conclui: «As cruzadas não são uma mancha na história da Igreja 
Católica: Não são algo de que o Ocidente tenha que desculpar-se».
Foram quatro os olhares dedicados à Inquisição, sobretudo espanhola. E analisa os fundamen-
tos do que se afirma da Inquisição, os relatórios sobre mortes, tortura, bruxaria, heresia, queima 
de livros, etc.. Stark conclui que os autores recentes, sabendo de novos dados de investigadores 
sérios, continuam a insistir no «terror sagrado» porque «estão decididos a mostrar que a re-
ligião, e especialmente o cristianismo, é uma espantosa maldição para a humanidade». 
Quanto às heresias científicas (cap. VII), o nosso autor analisa o caso Galileu, bem como outros 
autores, combatendo «o mito da supressão da ciência por parte da Igreja», afirma que vári-
os cientistas de renome que tanto contribuíram para o progresso da ciência moderna, eram 
profundamente crentes, e até eclesiásticos, afirma as origens religiosas da ciência e conclui: 
«Actualmente existe um grupo de militantes ateus, dos quais apenas alguns são realmente ci-
entistas, que estão empenhados em atacar a religião como superstição absurda e em proclamar 
que a ciência refuta a existência de Deus e a possibilidade dos milagres».
Já em 2021, falámos da Escravatura, do Santo autoritarismo (revolução francesa, Rússia ateia e 
guerra civil de Espanha), e ainda da Modernidade Protestante.
Sobre a Escravatura, conclui Stark: «Nesta matéria há duas afirmações que simplesmente não 
são verdadeiras: que a Igreja não se opôs claramente à escravatura, e que dos códigos para 
escravos só os amos dos escravos beneficiaram». 
Quanto ao Santo Autoritarismo, isto é o pensamento de que a Igreja é favorável aos regimes 
tirânicos, conclui: «Simplesmente não é verdade que a Igreja se oponha à liberdade e à de-
mocracia. Pelo contrário, tende a opor-se aos tiranos, especialmente àqueles que tratam de a 
destruir». 
O último capítulo (Modernidade Protestante, começa por nos oferecer uma chave de leitura: 
«Pessoalmente, fui educado nas glórias da Reforma. Como todos os luteranos, todos os domin-
gos recebia novos dados sobre a maldade católica e sobre como Martinho Lutero nos tinha feito 
livres para pensar por nós mesmos e buscar conhecimento, propiciando assim a chegada do 
mundo moderno». A investigação do autor levou-o a abandonar esta «cartilha». Reconhece que 
o anticatolicismo está ainda muito vivo na sociedade actual, a contra-corrente da investigação 
histórica mais fundamentada. E termina: «o autor deste livro está associado à Universidade de 
Baylor, a maior instituição universitária baptista do mundo. Não há muito tempo, Baylor era um 
terreno muito fértil de anticatolicismo militante. (...) Ficaram para trás esses tempos. Eu próprio 
não sou baptista, nem o são dezenas de membros do claustro de professores».
Por último, este meu trabalho teve em vista apenas despertar para o amor à verdade e ao rigor 
histórico. Porque, como diz S. João, «a verdade vos tornará livres» (Jo. 8, 32).

P. Abílio Cardoso
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ORAçãO dO PAPA 
PeLAs víTiMAs dA gUeRRA

Deus Altíssimo, Senhor do 
tempo e da história, por 
amor criastes o mundo e 
nunca cessais de derramar 
as vossas bênçãos sobre as 
vossas criaturas. Com terno 
amor de Pai, acompanhais 
os vossos filhos e filhas, 
para além do oceano do 

sofrimento e da morte, para além das tentações da violên-
cia, da injustiça e do lucro iníquo. Mas nós homens, ingratos 
pelos vossos dons e distraídos pelas nossas preocupações e 
ambições demasiado terrenas, muitas vezes esquecemos os 
vossos desígnios de paz e harmonia. Fechamo-nos em nós 
mesmos e nos nossos próprios interesses e, indiferentes a Vós 
e aos outros, fechamos as portas à paz. Assim se repetiu a- 
quilo que o profeta Jonas ouviu dizer de Nínive: a maldade 
dos homens subiu até à presença de Deus (cf. Jn 1, 2). Não 
levantamos para o Céu mãos puras (cf. 1 Tm 2, 8), mas da 
terra subiu mais uma vez o grito do sangue inocente (cf. Gn 
4, 10). Os habitantes de Nínive, na narração de Jonas, ouviram 
a voz do vosso profeta e encontraram salvação na conversão. 
Também nós, Senhor, ao mesmo tempo que Vos confiamos as 
inúmeras vítimas do ódio do homem contra o homem, invoca-
mos o vosso perdão e suplicamos a graça da conversão:
Kyrie eleison! Kyrie eleison! Kyrie eleison!

Senhor nosso Deus, nesta cidade, dois símbolos testemu- 
nham o perene desejo da humanidade se aproximar de Vós: 
a mesquita Al-Nouri com o seu minarete Al Hadba e a igre-
ja de Nossa Senhora do relógio. É um relógio que, há mais 
de cem anos, lembra aos transeuntes que a vida é breve, e o 
tempo precioso. Ensinai-nos a compreender que Vós nos con-
fiastes o vosso desígnio de amor, paz e reconciliação, para o 
realizarmos no tempo, no breve arco da nossa vida terrena. 
Fazei-nos compreender que, só colocando-o em prática sem 
demora, será possível reconstruir esta cidade e este país e cu-
rar os corações dilacerados pela dor. Ajudai-nos a não gastar 
o tempo ao serviço dos nossos interesses egoístas, pessoais ou 
coletivos, mas ao serviço do vosso desígnio de amor. E quando 
nos transviarmos, concedei que possamos dar ouvidos à voz 
dos verdadeiros homens de Deus e arrepender-nos a tempo, 
para não nos arruinarmos ainda mais com destruição e morte. 
Confiamo-Vos as pessoas, cuja vida terrena foi abreviada pela 
mão violenta dos seus irmãos, e imploramo-Vos também, para 
quantos fizeram mal aos seus irmãos e irmãs, que se arrepen-
dam, tocados pelo poder da vossa misericórdia:
Requiem æternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat 
eis. Requiescant in pace. Amen.

Papa Francisco, Mossul, 7 de março de 2021

PaPa FranCiSCo 
iniCia ano 

amoriS Laetitia
“Convido a um impulso pas-
toral renovado e criativo para 
colocar a família no centro das 
atenções da Igreja e da socie-
dade”, pediu Francisco. O Papa 
quer que este ano, seja um 
“ano especial para crescer no 
amor familiar”. “Rezo para que 
cada família possa sentir, na 
própria casa, a presença viva 
da Sagrada Família de Nazaré, 
que enche as nossas pequenas 
comunidades domésticas 
de amor sincero e generoso, 
fonte de alegria, mesmo nas 
provações e dificuldades”.
Este ano especial da Família foi 
convocado a 27 de dezembro 
de 2020, dia em que a Igre-
ja Católica celebrava o dia da 
Sagrada Família. A iniciativa 
começou na solenidade de São 
José (19.03.2021) e decorre 
até à celebração do X Encon-
tro Mundial das Famílias, em 
Roma (26.06.2022).
O Papa publicou a 8 de abril 
de 2016 a sua exortação apos-
tólica sobre a Família, ‘Amoris 
laetitia’ (A Alegria do Amor), 
uma reflexão que recolhe as 
propostas de duas assembleias 
do Sínodo dos Bispos (2014 e 
2015) e dos inquéritos aos 
católicos de todo o mundo. 
Ao longo de nove capítulos, 
em mais de 300 pontos, Fran-
cisco dedica a sua atenção à 
situação atual das famílias e 
os seus numerosos desafios, 
desde o fenómeno migratório 
à “ideologia de género”; da 
cultura do “provisório” à men-
talidade “antinatalidade”.

CONviTe PARA As CeLeBRAçÕes 
dA seMANA sANTA

gratos a deus por nos ser possível, em pandemia, celebrar 
a Páscoa, seria bom que nenhum cristão ficasse alheado 
do Tríduo Pascal (quinta, sexta e sábado santo). A igreja 
Matriz, onde habitualmente ocorrem as celebrações, é 
mais capacitada para o maior número de pessoas, dentro 
dos limites razoáveis para se manter o distanciamento.
dia soleníssimo, a quinta-feira santa assinala a instituição 
do sacerdócio e da eucaristia. A celebração será às 17.00.
Na sexta, celebra-se a Paixão e Morte de Jesus, com a 
adoração da cruz, iniciando-se a celebração às 15.00 (um 
minuto antes todos devem fazer silêncio em memória do 
Crucificado). É dia de jejum e abstinência.
sábado é dia do grande silêncio, que termina com a 
grande e solene vigília Pascal, a começar pelas 21.30.
O Aleluia Pascal ecoará durante todo o dia de Páscoa, em 
todas as missas a celebrar nos mesmos horários de domingo.



seRviçO LiTÚRgiCO dA seMANA iNFORMAçÕes
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ProCLamaS De CaSamento
Querem contrair matrimónio:
Bruno antónio LoPeS reiS, de 38 anos, filho de 
agostinho torres reis e de maria da Luz Salgueiro Lo-
pes reis, residente em Barcelos, com Daria Leono-
va, de 30 anos, filha de Sergey mikailovich Leonov 
e de olga ivanovna Leonova, residente em Barcelos. 
«os fiéis são obrigados a manifestar ao pároco ou ao ordinário do lugar, 
antes da celebração do matrimónio, os impedimentos de que, porventura, 
tenham conhecimento» (Cânone 1069).

Meu deus, meu deus,
porque me abandonastes?

A VIDA DO POVO DE DEUS TORNADA ORAÇÃO

DOMINGO DE RAMOS NA PAIXÃO DO SENHOR

segUNdA, 29 - Leituras: Is 42, 1-7
          Jo 12, 1-11

09.00 (Senhor da Cruz): Pelas almas do Purgatório
15.30 (terço): Carla Simões e pai Domingos
19.00 (matriz): Leonel da Quinta Fernandes

TeRçA, 30 - Leituras: Is 49, 1-6
               Jo 13, 21-33. 36-38

09.00 (Senhor da Cruz): Pelas almas do Purgatório
19.00 (matriz): Joaquim da Silva Cardoso (3º aniv.)

QUARTA, 31 - Leituras: Is 50, 4-9a
       Mt 26, 14-25

09.00 (Senhor da Cruz): Maria Teresa Pereira
15.30 (terço): Em honra de São Bento
19.00 (matriz): Rosa de Castro Branco

QUiNTA, 1 - QUiNTA-FeiRA sANTA
 Leituras: Ex 12, 1-8. 11-14
  1 Cor 11, 23-26
  Jo 13, 1-15

De manhã, os sacerdotes da arquidiocese conce- 
lebram com o seu bispo, este ano na cripta do Sa-
meiro, a missa crismal com bênção dos santos óleos.
De tarde, pelas 17.00, é entronizado o Santíssimo 
Sacramento nas igrejas da cidade, especialmente or-
namentadas para a visita dos fiéis.
19.00 (matriz): Celebra-se a Missa da instituição 
da Eucaristia, sem o tradicional Lava-Pés, terminan-
do com a transladação do Santíssimo.

intenções colectivas: 
- Maria Elisabete Jesus Coutinho da Costa Melo (7º dia)

Sexta, 2 - PaixÃo Do SenHor
 Leituras: Is 52, 13-53, 12
   Hebr 4, 14-16 - 5, 7-9
   Jo 18, 1-19, 42

15.00 (matriz): Celebração da Paixão do Senhor, com adoração da Cruz, 
precedida de um minuto de silêncio, que se recomenda a todos, estejam 
onde estiverem, em memória da morte de Jesus.

sáBAdO, 3 - SÁBaDo Santo - Dia Do GranDe SiLênCio
 Leituras: Gen 1, 1 - 2,2
   Ex 14, 15 - 15, 1
   Ez 36, 16-17a. 18-28
   Rom 6, 3-11
   Mc 16, 1-7

21.30 (matriz): vigília Pascal - intenções colectivas:
- Rosa de Jesus Lima Bandeira
- Familiares de Joaquim Caseiro Carvoeiro

dOMiNgO, 4 - PásCOA dA RessURReiçãO dO seNHOR
 Leituras: At 10, 34a. 37-43
  Col 3, 1-4
               Jo 20, 1-9 ou Lc, 24,13-35 (de tarde)

09.00 (Senhor da Cruz): Albertina Costa Martins e marido
11.00 (matriz): Pelo povo 
12.15 (Senhor da Cruz): Irmãos da Real Irmandade
15.30 (terço): Augusto Dias Salgueiro, esposa e filhos
19.00 (matriz): Pelos imãos, vivos e falecidos,
         da Confraria do Santísimo Sacramento           

OLHeMOs PARA JesUs!
1. não falta quem alegue que «gostos não se discutem». 
mas o certo é que muitos recorrem ao critério estético 
para avaliar comportamentos e até conhecimentos.
2. É frequente ouvir uma mãe repreender o filho por 
qualquer acção menos correcta, advertindo-o: «não 
voltes a fazer isso, que é feio»! Seria expectável que lhe 
cominasse que a atitude «não é boa». mas, sabendo as 
mães como a bondade desabrocha em beleza, elas sen-
tem que a sua ausência torna a vida feia.
3. também não é raro, perante um pensamento profun-
do, reagir com a exclamação: «Que bonito»! a beleza é o 
corolário da bondade e da verdade, sendo mutuamente 
convertíveis.
4. Desde sempre se percebeu que estamos perante uni-
versais presentes em todo o ente e maximamente em 
Deus. ele é o ápice da bondade, a suprema verdade e a 
suma beleza.
5. não é em vão que o «Bom Pastor» é, originalmente, 
apresentado como o «Belo Pastor» (cf. Jo 10, 11). 
Dostoiévski aponta Jesus como o ser «absolutamente 
belo». o mais intrigante — e também o mais comovente 
— é notar que a absoluta beleza de Cristo está na Sua 
paixão, isto é, na Sua entrega, na Sua dádiva. 
6. no fundo, é esta a beleza que «salvará o mundo». 

não devemos, pois, estacionar na beleza da tela ou da 
paisagem. Deixemo-nos envolver pela beleza do gesto. 
especialmente pela beleza do gesto de partilha e doação.
7. Foi neste sentido que o Papa Bento xvi nos convidou a 
fazer coisas belas e a transformar a nossa vida num lugar 
de beleza. não adiemos para amanhã a beleza que urge 
instaurar hoje. o mundo está a ficar feio não só com o 
lixo das ruas, mas sobretudo com tanta falsidade na vida.
8. Façamos de cada dia um exercício de «filocalia». nada 
nos extasia como «o amor da beleza». e nada nos tornará 
melhores como a «beleza do amor». Sucede que o amor 
só é belo quando vai mais longe que a aparência. o amor 
só é belo quando as pessoas são tratadas como pessoas: 
desde o primeiro instante até ao último momento.
9. o amor só é belo quando caminhamos juntos e não 
deixamos ninguém de lado nem para trás. Só é belo o 
amor quando nenhum velhinho é abandonado. Só é belo o 
amor quando cada pessoa é tratada como gente. e quan-
do cada ser humano é querido como irmão.
10. olhemos para Jesus. Com ele, inundemos o mundo de 
luz. e que a nossa prioridade – em cada dia – seja encher 
o mundo com sementes de «filocalia»!

João antónio Pinheiro teixeira, in Dm 23.03.2021

CATeCUMeNAdO - Destinado a jovens e adultos ainda 
não baptizados, um Curso de catecumenado foi anunciado 
pelo pároco de Palmeira de Faro, que já recebe os pedidos, 
mesmo de outras paróquias. Começará a 11 de Abril. Será 
semanal, mas online. 
O Prior recomenda a todos os paroquianos que falem deste 
assunto e ousem propô-lo a todos os não baptizados. Desco-
brir Jesus Cristo na Igreja e segui-lO é missão de todos. Mais 
bela ainda a missão de ajudar outros a encontrá-l’O.

CAMPANHA PARA CABO deLgAdO - A campanha de 
recolha de bens para Cabo Delgado (diocese de Pemba em 
Moçambique), lançada pelo CMAB - Braga, termina no 
próximo dia 31, com recolha na Igreja do Terço, no CESM e 
em Barcelinhos.
Quem desejar colaborar deve entregar quanto antes o seu 
donativo pois que no dia 1 de Abril os bens recebidos serão 
entregues em Braga.

CATeQUese PReseNCiAL - Tendo terminado o 2º tri-
mestre, todo ele em sessões online, tudo aponta para se 
retomar a catequese presencial no dia 10 de abril.

PediTÓRiO PARA Os LUgARes sANTOs - Será na pró- 
xima sexta-feira, na celebração da paixão do Senhor, que 
devemos dar a nossa oferta destinada a apoiar os cristãos 
da Terra Santa, nomeadamente as escolas e serviços sociais 
que as igrejas da Terra Santa mantêm. As enormes difi-
culdades por que passam as igrejas e comunidades cristãs 
levam a um apelo urgente a todos os cristãos espalhados 
pelo mundo, apelo que o Papa Francisco reforçou, dada a 
enorme importância deste assunto bem como a necessi-
dade de todos de saber que temos cristãos a zelar pelos 
Lugares Santos do cristianismo.

via SaCra - Recomenda-se às famílias a Via Sacra, nestes 
dias da Semana Santa, de modo especial na sexta-feira, se 
não for possível participar na ação litúrgica do dia. Na Igre-
ja do Terço haverá Via Sacra às 17.00 na sexta-feira.

ConFiSSÕeS - Após a missa no Terço, das 16.00 às 
17.00 de segunda-feira estarão dois sacerdotes a atender 
quem desejar receber o sacramento da Reconciliação. Na 
terça-feira será no Senhor da Cruz das 10.00 às 12.00; na 
quarta-feira serão três sacerdotes na Igreja Matriz das 
19.00 às 20.00.

UMA seMANA PARA esTAR JUNTO
dAs FeRidAs de JesUs

A entrada de Jesus em Jerusalém (Marcos 14,1-15,47) não é ape-
nas um acontecimento histórico, mas uma parábola em ação. 
Mais: uma armadilha de amor para que a cidade o acolha, para 
que eu o acolha.
Deus corteja a sua cidade (a fé é a minha resposta ao cortejamen-
to de Deus): vem como um rei mendicante, tão pobre que nem 
sequer possui o mais pobre dos animais de carga. Um Poderoso 
humilde, que não se impõe, antes propõe-se; como um amante 
desarmado.
Bendito Aquele que vem. É extraordinário poder dizer: Deus vem. 
Nesta região, por estas estradas, na minha casa que sabe a pão 
e abraços, Deus continua a vir, viandante dos milénios e dos 
corações. Aproxima-se, está à porta.
A Semana Santa desdobra, um a um, os dias do nosso desti-
no; vêm ao nosso encontro, lentamente, cada qual generoso de 
sinais, de símbolos, de luz. Nesta semana, o ritmo do ano litúr-
gico torna-se mais vagaroso, podemos seguir Jesus dia após dia, 
quase hora após hora.
A coisa mais santa que podemos fazer é estar com Ele: «Homens 
e mulheres vão a Deus no seu sofrimento, choram por ajuda, 
pedem pão e conforto. Assim fazem todos, todos. Os cristãos, por 
sua vez, estão próximos a Deus no seu sofrimento» (Bonhoeffer).
Os cristãos estão próximos de um Deus que na cruz já não é “o 
todo-poderoso” dos nossos desejos infantis, o salva-vidas dos 
nossos naufrágios, mas é o Todo-abraçante, o Todo-amante que 
naufraga na tempestade perfeita do amor por nós.
São dias para estar próximo de Deus no seu sofrimento: a pai- 
xão de Cristo continua a consumar-se, em direto, nas infinitas 
cruzes do mundo, onde nós podemos estar junto aos crucifica-
dos da História, deixar-nos ferir pelas suas feridas, experimen-
tar a dor pela dor da terra, de Deus, do ser humano, padecer e 
levar conforto.
A cruz desorienta, mas se persisto a ficar junto a ela, como as 
mulheres, o olhá-la como o centurião, perito em morte, decerto 
não compreenderei tudo, mas uma coisa sim: que ali, naquela 
morte, está o primeiro vagido de um mundo novo.
O que viu o centurião para pronunciar, ele que era pagão, o pri-
meiro acabado ato de fé cristão, «era o Filho de Deus»? Viu um 
Deus que ama ao ponto de morrer.
A fé cristã apoia-se na coisa mais bela do mundo: um ato de 
amor perfeito. Viu a subversão do mundo; Deus que dá a vida in-
clusive a quem lhe dá a morte; Aquele para quem o poder é servir 
em vez de se servir; vencer a violência não com mais violência, 
mas tomando-a sobre si.
A cruz é a imagem mais pura, mais alta, mais bela que Deus deu 
de si mesmo. São os dias que o revelam: «Para saber quem é Deus, 
só tenho de me ajoelhar aos pés da Cruz» (Karl Rahner).
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Tudo desagua na entrada triunfal
de Cristo em Jerusalém.M.ª eLisABeTe JesUs COUTiNHO dA COsTA MeLO

Faleceu maria elisabete Jesus Couti-
nho da Costa melo, de 71 anos, a 26 
de março, ela que era casada com ví-
tor manuel da Costa melo. o funeral 
foi celebrado ontem, dia 27, com mis-
sa às 16.00 na igreja da misericórdia. 
a missa de 7º dia será celebrada na 
quinta-feira, dia 1, e a de 30º dia será a 26 de abril, 
às 19.00, na igreja matriz. Que descanse em paz.


