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IGREJA PRIMAZ
D. Manuel Linda tomou posse como Ordinário Castrense. O 
acto teve lugar no dia 24 de Janeiro durante a reunião geral 
de capelães militares que decorreu em Fátima, mas o  prelado 
admitiu dificuldades no que diz respeito à definição da sua 
situação, aguardando uma abertura por parte do Governo.

i É já no próximo Sábado, 1 de Fevereiro, que terá lugar o Dia 
Arciprestal de Catequistas 2014 do Arciprestado de Famalicão. 
O evento terá início às 14 horas na Igreja Matriz Nova de Fa-
malicão, e prolonga-se por uma tarde de formação, celebração 
e convívio.

i

Desde há dois meses que o povo ucrania-
no se tem vindo a manifestar no sentido 
de reivindicar a paz e o respeito pelos 
direitos humanos, sociais, culturais e 
religiosos, que permitam a promoção 
de uma vida melhor na Ucrânia. Con-
tudo, destas manifestações de paz não 
tem surtido resultados positivos, visto o 
governo se mostrar completamente surdo 
e indiferente às reivindicações do povo 
ucraniano expressas nas manifestações. A 
única coisa que o governo tem feito, até 
ao presente, foi ordenar uma repressão 
violenta das forças policiais e de segu-
rança contra os cidadãos ucranianos, 
tendo já, vitimado 5 cidadãos, escreve 
o Pe. Ivan Hudz, Coordenador Nacional 
da Capelania dos Imigrantes Ucranianos 
Católicos de Rito Bizantino em Portugal, 
em nota enviada à Arquidiocese.

Devido a estes acontecimentos e havendo 
em Portugal uma grande Comunidade 
Ucraniana, partilhando não apenas o 
espaço geográfico comum mas, acima de 
tudo, uma pertença aos valores universais 
do Cristianismo, atendendo a esta comum 
partilha de fé em Cristo, é com extremo 
respeito que vimos pedir-lhe, em nome 
da Capelania e do povo ucraniano, algu-
ma iniciativa de oração e comunhão com 
a Comunidade Ucraniana residente em 
Portugal, nestes dias que queremos que 
sejam de oração pela PAZ na Ucrânia.

Os cristãos, mais do que nunca, devem ter 
plena consciência da sua identidade histó-
rica, e devem procurar viver uma fidelidade 
radical aos ensinamentos do Evangelho, ex-
pressos em valores como a paz, a caridade 
e a denúncia de situações de opressão e de 
injustiça. Por isso, para além da sua precio-
sa oração, pedimos para que seja divulgado 
este nosso pedido de oração, junto das 
comunidades paroquiais, comunidades de 
vida consagrada e movimentos eclesiais, de 
modo a que seja promovida uma corrente 
de oração que reflita uma verdadeira comu-
nhão entre a Igreja de Portugal e da Ucrânia 

Arquidiocese convida a rezar pelo povo 
da ucrânia

e, assim, unidos pela oração poderemos ser 
denúncia desta situação opressiva e injusta 
que fustiga o povo ucraniano, conclui o 
coordenador nacional da Capelania dos 
Imigrantes Ucranianos.

Apelo de Francisco

Na oração de Angelus do passado 
Domingo, Francisco apelou ao fim da 
violência na Ucrânia, “Estou próximo da 

Braga
Patronato Nossa Senhora da 
Luz celebra Padroeira
O Patronato Nossa Senhora da Luz 
celebra a 2 de Fevereiro o Dia da 
Padroeira da Instituição, Nossa 
Senhora da Luz. O dia será marcado 
pela celebração da Eucaristia às 19 
horas, na Igreja de S. Vicente, como 
acção de graças por todos os que 
colaboram ou já colaboraram com a 
Instituição.

Barcelos
Encontro CESM
O Centro Espírito Santo e Missão, dos 
Missionários Espiritanos, organizou 
no passado dia 25 de Janeiro sobre 
o tema CIDADANIA: Educação, 
Solidariedade, Participação, 
voluntariado. O encontro teve lugar 
no Seminário da Silva, em Barcelos, 
e contou com a intervenção dos 
professores Emília Vilarinho e José 
Machado.

Pastoral Universitária
Escola de Oração
A Pastoral Universitária da 
Arquidiocese organiza uma série 
de momentos de oração sob o tema 
“Escola de Oração”. Os encontros 
terão lugar às terças-feiras às 18 horas 
no Centro Pastoral Universitário 
(junto à Universidade do Minho) 
e às quintas-feiras às 13 horas na 
Faculdade de Ciências Sociais da UCP. 
Os primeiros encontros terão lugar 
nos dias 25 e 27 de Fevereiro.

Universidade Católica
Celebração do Dia Nacional
No próximo dia 2 de fevereiro celebra-
-se o Dia Nacional da Universidade 
Católica Portuguesa (UCP), criada 
em Braga em 1967. Para comemorar 
a data, o Senhor Arcebispo Primaz, 
D. Jorge Ortiga, preside à Eucaristia, 
a ter lugar na Sé de Braga, às 11h30. 
Em entrevista ao programa Ser Igreja 
da Rádio Sim, o Presidente do Centro 
Regional de Braga da UCP, prof. João 
Duque, referiu que a Universidade 
Católica “faz parte da missão intrín-
seca da Igreja” no sentido da “trans-
formação da Humanidade segundo o 
Evangelho” tanto na existência pessoal 
como na própria cultura. De acordo 
com o professor, faz sentido um “Dia 
da Universidade Católica” celebrado 
em Igreja, recordando à população 
“um outro modo de ver a ciência para 
além dos óculos tecnicistas”, sendo 
uma actividade da Igreja ao serviço de 
toda a população. “Que a Universida-
de Católica, como outras realizações 
da Igreja, esteja no coração dos fiéis 
como algo seu”.

Ucrânia através da oração, em particular 
de quantos perderam a vida nestes dias e 
das suas famílias”.

O Papa disse esperar “que se desenvolva 
um diálogo construtivo entre as institui-
ções e a sociedade civil, e que, evitando 
todo e qualquer recurso a acções violen-
tas, prevaleça no coração de cada o espíri-
to de paz e a busca do bem comum”.

A repressão às manifestações provocou já 5 vítimas

Braga, Paróquia de S. Vítor: 
“Melodias e Poesias” (4.Jan)

Tomada de posse de D. Manuel Linda 
como Ordinário Castrense (24 Janeiro)

Lisboa, Celebração Ecuménica 
(Igreja de S. Paulo, 25 Janeiro)

S. Vicente, Diácono e Mártir (festa a 22 
Janeira; foto: Paróquia S. Vicente, Braga)
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IGREJA UNIVERSAL
O Dia Internacional em Memória das Vítimas do Ho-
locausto, celebrado a 27 de Janeiro “é um momento 
privilegiado de ética partilhada, uma ocasião que a 
humanidade se dá para exercitar o discernimento 
entre o que é bem e o que é mal” (Enzo Bianchi/
SNPC). 

iTeve lugar no dia 25 de Janeiro em Lisboa a assinatura da De-
claração de Reconhecimento Comum do Batismo por parte das 
Igrejas Católica, Metodista, Ortodoxa, Lusitana e Presbiteriana. 
Para D. Manuel Clemente, as Igrejas cristãs estão unidas em 
torno da “vocação e do chamamento”,  da “pertença a Cristo” e 
no “acolhimento da relação”.

i

EMRC
Fórum 2014 em Fátima
Teve lugar nos dias 25 e 26 de janeiro 
de 2014 em Fátima o Fórum 2014 de 
Educação Moral e Religiosa Católica, 
este ano subordinado ao tema “Metas 
Curriculares da Educação Moral 
e Religiosa Católica: Presupostos, 
estrutura e Desafios”. A formação foi 
dirigida a todos os docentes de EMRC 
do país, e teve como um dos objectivos 
apresentar a estrutura dos manuais 
de EMRC decorrente das alterações 
introduzidas pelo desenvolvimento das 
Metas Curriculares para a disciplina. De 
acordo com D. António Francisco dos 
Santos, torna-se necessário “redobrar a 
alegria dos docentes de EMRC” perante 
os desafios lançados pelo novo regime 
jurídico de colocação e pela revisão dos 
programas curriculares.

Lisboa
Patriarca anuncia Sínodo 
Diocesano para 2016
O Patriarcado de Lisboa vai viver um 
Sínodo diocesano em 2016. A proposta 
foi feita ao Conselho Presbiteral da 
Diocese. Na proposta que apresentou, 
D. Manuel Clemente refere que é pro-
grama para os próximos anos a diocese 
constituir-se em estado permanente de 
missão. Este Sínodo acontece, também, 
no contexto da celebração dos três 
séculos sobre a qualificação Patriarcal 
de Lisboa, que ocorre em novembro de 
2016. 

Viseu
Sínodo Diocesano
Terá lugar a primeira Assembleia 
Sinodal da Diocese de Viseu nos dias 
15 e 29 de Março. “Estamos a chegar 
aos momentos em que vamos dizer 
o que desejamos, reflectindo o que 
somos e o que Jesus e os tempos actuais 
nos desafiam a ser”, lembra D. Ilídio. 
Leigos, religiosos, diáconos, sacerdotes 
e bispo, todos são chamados, mesmo os 
que vivem nas periferias da vida, para 
darem a sua opinião sobre a necessária 
renovação da Igreja.

JOC
Encontro Nacional 
Terá lugar nos dias 15 e 16 de Feverei-
ro o Encontro Nacional de Formação 
da JOC, dirigido a jovens entre os 13 
e os 30 anos. O encontro é aberto e 
versa sobre o tema do Futuro, “numa 
altura em que tantos jovens se sentem 
sem perspetivas, de mãos e pés atado 
ou simplesmente não conseguem 
definir o seu projeto de vida a curto e 
longo prazo”. As inscrições poderão 
ser feitas no site www.jocportugal.com

Klaus Schwab, organizador do Fórum 
Económico Mundial, terá convidado 
Francisco a estar pessoalmente presente 
no encontro realizado em Davos, Suiça; 
ao invés, Francisco enviou uma men-
sagem, dirigida aos 2500 participantes 
do encontro, e lida pelo Cardeal Peter 
Turkson (na foto), presidente do Conse-
lho Pontifical para a Paz e a Justiça.
O Fórum Económico Mundial reúne 
todos os anos os principais responsá-
veis mundiais de economia e finanças, 
e surge envolvido em polémica por ser 
considerado, por muitos, como um sim-
bolo do sistema capitalista internacio-
nal. A edição deste ano do Fórum, que 
teve lugar entre 22 e 26 deste mês, teve 
como um dos temas o aprofundamento 
das desigualdades económicas por todo 
o mundo.
Citando a Evangelii Gaudium n.º 52, 
Francisco reconhece os progressos 
verificados nos últimos anos em áreas 
como a saúde, a educação e as comu-
nicações. Francisco considera que as 
actividades comerciais foram funda-
mentais para “estimular e desenvolver 
as capacidades da inteligência huma-
na”. No entanto, “a maioria dos homens 
e mulheres do nosso tempo continua 
a viver uma insegurança diária, muitas 
vezes com dramáticas consequências”.
“Não se pode tolerar - escreve Francisco 
- que milhares de pessoas morram dia-
riamente de fome, havendo à disposição 

grandes quantidades de alimentos que 
são simplesmente desperdiçados”. Da 
mesma forma, o Papa sublinha que “não 
podemos deixar indiferentes os muitos 
refugiados em busca de condições de 
vida minimamente dignas, que não 
apenas não encontram acolhimento, 
mas frequentemente vão ao encontro da 
morte em viagens desumanas”. “Estou 
consciente que estas palavras são fortes, 
até mesmo dramáticas mas elas preten-
dem salientar, e desafiar, a “capacidade 
do Fórum para fazer a diferença”. 
Na mensagem, Francisco apela a um 
conjunto de “decisões, mecanismos e 

Síria: O sofrimento terrível dos refugiados cristãos 
O Arcebispo John Darwish, responsável pela Arquidiocese de Furzol, Zahle e Bekaa, no 
Líbano, não tem mãos a medir. Numa carta enviada à Fundação AIS, pede-nos ajuda. 
“Muitas destas famílias cristãs precisam de apoio até para as coisas mais básicas do dia-
-a-dia”, diz. “Comida, escola para os filhos, cuidados médicos. Nós procuramos ajudar 
estas pobres famílias cristãs pagando as suas rendas ou tentando encontrar-lhes trabalho. 
Muitos estão em situação muito difícil, a nível emocional e material. Eles deixaram tudo 
para trás e chegaram até aqui rigorosamente sem nada, estão traumatizados”. Em Portugal, 
a Fundação AIS associou-se a uma corrente de oração, a nível mundial, pela paz na Síria e 
lançou uma campanha de ajuda de emergência às famílias que, aos milhares, fogem deste 
holocausto que parece não ter fim. 

processos que possibilitem uma melhor 
distribuição da riqueza, a criação de 
fontes de emprego, e uma promoção 
integral dos pobres que ultrapassa em 
muito uma visão centrada na riqueza”. 
Para tal, é necessária uma “abertura ao 
Transcendente” que “oriente todas as 
actividades económicas e financeiras no 
horizonte de uma ética centrada no ser 
humano”. 
Francisco conclui a sua mensagem com 
o apelo a que “nas necessidades especi-
ficas e profissionais de cada contexto, a 
Humanidade seja servida pela riqueza, 
e não governada por ela”. (RV/DACS)

«A invocação do nome do 
Senhor não seja razão de 

fechamento, mas caminho 
para abrir o coração ao 

amor que une e enriquece. 
Rezemos para que 
o Senhor conceda 

a unidade aos 
cristãos, vivendo 

a diferença 
como riqueza» 

22 de Janeiro

“Peço-vos: que a riqueza esteja ao serviço 
da humanidade, não o contrário”
Mensagem de Francisco ao fórum ecónomico mundial

Comunicações Sociais: Papa desafia media a humanizar globalização

O Papa Francisco desafiou hoje os profissionais dos media a promover a “cultura do 
encontro” entre seres humanos num mundo cada vez mais globalizado, em que persis-
tem problemas como a “exclusão, marginalização e pobreza”. “A nível global, vemos a 
distância escandalosa que existe entre o luxo dos mais ricos e a miséria dos mais pobres. 
Frequentemente, basta passar pelas estradas duma cidade para ver o contraste entre os que 
vivem nos passeios e as luzes brilhantes das lojas”, escreve o Papa na sua mensagem para o 
48.º Dia Mundial das Comunicações Sociais. O texto, intitulado ‘Comunicação ao serviço 
de uma autêntica cultura do encontro’, refere que a globalização tornou as pessoas “mais 
interdependentes”. “Neste mundo, os media podem ajudar a sentir-nos mais próximo uns 
dos outros; a fazer-nos perceber um renovado sentido de unidade da família humana, que 
impele à solidariedade e a um compromisso sério para uma vida mais digna”, precisa. “A 
rede digital pode ser um lugar rico de humanidade: não uma rede de fios, mas de pessoas.”
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ENTREVISTA i i Foi co-fundador do Centro de Estudos de Bioética de Coimbra, tendo uma 
larga intervenção nesta área, através de conferências, estudos e artigos. 
Entre as suas obras publicadas destacam-se “O Olhar e o Ver”, “Só Avança 
quem Descansa”, “Nem quero Crer”, “Não há Soluções, há Caminhos” e 
“Onde há Crise há Esperança”

O padre Vasco Pinto de Magalhães nasceu em Lisboa, em 
1941. Entrou na Companhia de Jesus em 1965. É licenciado 
em Filosofia pela Universidade Católica e em Teologia 
pela Universidade Gregoriana (Roma), Tem-se dedicado 
sobretudo à Pastoral Universitária, em Coimbra e no Porto.

 Texto e Fotos DACS

Numa visita à cidade de Braga, para a apresentação do 
seu mais recente livro “Entregar-se, Acolher, Comungar”, 
o pe. Vasco Pinto Magalhães sj conversou com o Igreja 
Viva. O projecto de lei sobre a Co-Adoção e o Sínodo 
sobre a Família foram alguns dos temas abordados.

A Assembleia da República aprovou 
recentemente uma proposta de resolução 
para um referendo sobre co-adoção e 
adoção de crianças por casais do mesmo 
sexo, depois da aprovação em Maio de um 
Projecto-Lei na generalidade. Que opinião 
nos pode dar sobre este tema?

Sou contra o Projecto de Lei (da co-
adoção), apresentado por um grupo de 
deputados ao Parlamento, por não me 
parecer limpo, nem nos argumentos 
nem nos objectivos. Mas, sobretudo, 
porque o superior interesse da criança 
e o amor por ela não o exigem. O 
critério é a criança; o seu bem e não os 
interesses dos adultos. Aliás, nos casais 
heterossexuais, embora exista no Código 
Civil (art. 1975º) uma possibilidade legal 
de um “segundo adoptante”, ninguém 
anda a falar disso e nenhum verdadeiro 
padrasto ou madrasta (que é o caso 
tipo!) deixará a criança, filha do outro, 
sem afeto e cuidados.Daí, me parece 
que aqui há mais uma reivindicação 
do direito de adoptar e a procura da 
satisfação do estatuto de igualdade do 
que, realmente, um cuidado com a 
criança. Ora, ninguém tem o direito de 
adoptar, nem homo, nem heterossexual... 
As crianças é que têm o direito a ter 
uma família quanto possível equilibrada; 
direito a ser amadas e educadas. Por 
isso o exame do adulto para adoptar é 
exigente e não automático como este 
caso parece pretender. Por outro lado, 
é claro que uma vez que (a meu ver 
muito errada e precipitadamente!) se 
quis igualar a relação homossexual à 
hétero e se lhe deu a categoria e estatuto 
de casamento (embora não formem, 
nem haja casal...), então a lei não tem 

uma vez que um grupo de deputados 
pode impor uma ética social na 
população que representam. Aponta 
algumas iniciativas concretas para que 
a Igreja ajude os seus fiéis a reflectir, de 
um modo sustentado e segundo a ética 
cristã, sobre este tema da co-adoçao?

Aponto, sobretudo, a atitude de não 
baixar os braços e reflectirmos sobre estas 
questões de fundo, em que não basta ter 
opiniões avulsas, mas também é preciso 
desmascarar as aparências e perceber que 
aqui os direitos humanos vão no sentido 
da criança: a criança tem direito a ter pai e 
mãe, de um modo equilibrado. Ser católico 
não é ir no engodo de entrar na batalha 
de opiniões de direita ou de esquerda, 
mas é, exactamente, ir ao Evangelho e 
cultivar o pensamento crítico: algo que 
me parece estar a faltar, por todo o lado… 
deixamo-nos envolver pelo “emotivismo” 
das opiniões, pela regra da eficácia rápida, 
no subjectivismo do “eu cá acho que…”, 
mas não se estuda as questões. É necessária 
uma atitude pró-activa e um pensamento 
crítico. De resto, temos de estar atentos 
aos acontecimentos e meditá-los, e formar 
uma consciência que leve à defesa dos 
mais fracos e da família para que esta 
possa ser núcleo de uma sociedade nova. 
O Papa Francisco tem insistido nisso. Em 
Igreja, oficialmente, a co-adoção não sido 
tema presente até porque a questão estava 
pendente. Todo este processo enferma 
de uma confusão inicial: a da suposta 
igualdade do casamento heterossexual 
e da união entre  homossexuais. Este é 
que é o erro de base, ou pelo menos a 
pretensão de base. Uma vez que isso foi 
legislado, e aconteceu neste país, tudo 
ficou dependente dessa circunstância. 
Aliás, no casamento (heterossexual) 
não se fala de co-adopção. Fala-se da 
possibilidade eventual de poder haver 
um segundo adoptante. Então parece 
que querem mais que um regime de 
igualdade, um regime de excepção! Com 
certeza que há problemas a resolver: 
mas a co-adopção, tal como entende o 
projecto de lei apresentado (que eu li e 
considero ter uma estrutura muito ambígua 

e agressiva) não será o passo para que se 
chegue já à adopção plena por “casais” 
homossexuais? A verdade é que, se se 
admite o casamento dessas pessoas, não 
há razão para impedir a adopção, nem 
há razão de fundo para impedir a co-
adopção. Se é uma equivalência, o regime 
será igual. A questão, para mim, é se essa 
união forma mesmo uma Família. Ou 
brincamos com os conceitos! De qualquer 
modo a preparação para a adopção deve 
ser exigente e criteriosa para dar à criança 
o crescimento e a harmonia. É preciso 
não esquecer que a maioria tem força, 
mas não, necessariamente, a razão. Se for 
legalizado por uma votação parlamentar 
impõe-se pelo peso da  maioria; não quer 
dizer que tenha razão. Não creio que 
os partidos nos possam representar em 
questões de consciência e ética pessoal. 
Percebo esta tentativa de referendo – pode 
obedecer a manobras variadas – mas 
traz para a praça pública uma questão 
que é mais que política e social. Quem 
é a Assembleia para legislar sobre a vida 
humana? Os direitos humanos não vão 
a votos. E os referendos têm o perigo de 
fazer crer que o legal é, necessariamente, 
ético. Contudo podem ter a vantagem de 
levar as questões a toda a gente e lhes dar 
oportunidade de pensar. Neste âmbito não 
posso alienar a consciência: os deputados 
que decidam por mim. Quem ficou 
preocupado com a hipótese do referendo? 
Quem pretende, sem mais, a igualdade 
plena de uniões, homo, hétero, etc? Onde 
estão as crianças a sofrer por falta de co-
adopção? Os direitos das minorias são 
para dar lugar às minorias consideradas 
humanas, reconhecendo o bem que a sua 
diferença traz. Não são para apadrinhar 
qualquer clube, nem para aplicar e impor 
às maiorias. A minoria aqui são as crianças. 
Um adulto nunca tem o direito a adoptar: 
as crianças é que podem ter o direito a 
ser adoptadas. O adulto tem o dever o 
adoptar, se tiver condições para isso e se 
for bom para a criança. Ninguém tem o 
direito a  adoptar! A criança tem o direito 
a ter uma família. Já o disse antes. Adoptar 
não é um direito da maioria heterossexual 
que o homossexual reivindique! O 
fragilizado, a criança “sem família” é que 
tem o direito a que se lhe proporcione 
uma vida digna e enquadrada, e é por isso 
que os exames para a adopção devem ser 
exigentes.  O facto de já existirem alguns 
casos especiais é um precedente, mas 
não faz lei! É uma grande tentação nas 
questões éticas generalizar as excepções: 
tomar um caso extraordinário e legalizar 
a partir daí. Por exemplo, o do aborto no 
caso, gravíssimo, de uma menina de 14 
anos que fica grávida do pai! Então, faz-se 
a “lei”: as menores podem (devem) abortar! 
A moral não se faz universalizando o caso 
excepcional, emocional. Se as leis forem 
bem feitas terão a capacidade de ponderar 
os casos particulares. Mas a tentação 
emocional do “coitadinho” leva a uma 
moral relativista, uma moral “de situação”. 
Não é lei, são casos! Outra coisa é a moral 
“em situação”, capaz de reconhecer os 
casos concretos e perceber que aí pode 
haver, não apenas uma excepção, mas 
outra lei que cruza com a primeira e a 
redimensiona. Os raciocínios éticos de 
Jesus estão cheios disso: ele não vai contra 
a lei, introduz outras leis que relativizam as 
primeiras. Introduz a lei do amor, introduz 
a lei da justiça...Voltando à co-adopção. 
É uma conversa muito difícil porque o 

por onde fugir para não conferir as 
mesmas possibilidades e “direitos”. 
Esta é a questão: o ponto de partida é 
que tem estado errado; como entender-
se numa base de desentendimento? 
Contudo, é preciso repetir que adotar 
não é um direito, mas mais um dever e 
uma capacidade reconhecida a alguns; 
nem todos têm condições interiores e 
exteriores para proporcionar à criança 
um caminho saudável de crescimento 
e identidade. E também não é verdade, 
nem argumento, que todas as crianças 
institucionalizadas estão mal e sem afeto, 
sendo, portanto, automaticamente melhor 
entregá--las a uma pessoa homossexual... 
juntando, por vezes, o argumento do 
“coitadinho/a”, não pode ter filhos.
Aliás: 1º Há casais heterossexuais 
que querem e podem, correctamente, 
adoptar... 2º Não está nada provado que 
a falta da figura masculina e feminina 
não seja importante e determinante. 
Este Projecto de Lei argumenta que 
isso é cientificamente irrelevante. 3º 
Isto não é um preconceito, como se 
acusa no tal Projecto. É um conceito 
antropológico testado pela experiência: 
a homossexualidade é, no mínimo, uma 
disfunção e uma desordem psico-afectiva. 
4º Uma coisa é o respeito pela pessoa 
homossexual e os seus direitos, outra é 
afirmar, sem contradizer o que fica dito, 
que a legalização e institucionalização 
do “casamento” homossexual é um 
retrocesso civilizacional: aponta para um 
mundo sem futuro.

O papa Bento XVI alertou-nos para o 
perigo da ditadura do relativismo e o 
impacto desta na democracia ocidental, 
enquanto sistema político representativo, 

“SOU CONTRA O PROJECTO 
DE LEI DA CO-ADOÇÃO, POR 
NÃO ME PARECER LIMPO, 
NEM NOS ARGUMENTOS 
NEM NOS OBJECTIVOS
Vasco Pinto de Magalhães sj
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muitos casos de pessoas que eu conheço, 
muito fiéis, e que têm pendentes casos 
de nulidade que faz impressão como não 
recebem sequer uma resposta, deixando 
a pessoa suspensa. Que as respostas da 
Igreja sejam: há caminho! Há graus, há 
aproximações. O amor exige compreensão 
pessoal da gradualidade. 

O que nos pode dizer sobre os nove meses 
de pontificado de Francisco, o primeiro 
“Papa jesuíta”? Que mudanças viu na 
Igreja?

Estes nove meses são uma gestação, que 
espero que deem grande fruto, que saia 
daqui muita vida. Estes nove meses são 
mais que promissores; já têm também 
efeitos muito concretos: sobretudo na 
maneira de estar em Igreja. Revela uma 
maneira de estar para os tempos de 
hoje: uma linguagem de proximidade e 
afeto, uma comunicação concreta, não 
só reflexiva, mas impulsionadora. Parece 
que a tínhamos perdido. Estávamos a falar 
para dentro, talvez com rigor, mas sem 
chegar às pessoas comuns, aos jovens, 
aos de fora. Temos aqui a prova de que 
é possível fazer-se entender, sair duma 
linguagem esotérica, clerical. Além do 
mais acompanhada do exemplo: este Papa 
não só fala como vai, telefona, acolhe, 
comunica com as pessoas; não só diz que 
se deve baptizar, ele baptiza! Sobretudo, 
creio que pode nascer uma Igreja muito 
mais marcada, por um lado pela alegria, 
por outro lado pela denúncia: são dois 
temas muito importantes deste Papa. Por 
um lado a alegria: vivemos da esperança, 
não podemos estar acabrunhados com os 
desaires deste mundo, que são imensos 
e terríveis! Os refugiados, as guerras, as 
estruturas de pecado, etc. Por outro lado, 
temos de olhar para o mundo com o olhar 
de Cristo, sem deixar de denunciar e de 
pôr o dedo nessas feridas todas. Não a 
denúncia para dizer mal, mas a denúncia 
que aponta caminhos, a denúncia que 
abre os olhos à realidade e desmascara 
interesses mesquinhos e perversos que 
estão muitas vezes por trás destas situações 
e que as fazem prolongar indefinidamente. 
Tudo isto que o Papa tem dito a propósito 
da Síria: por exemplo, a sua experiência 
de proximidade com os refugiados, é uma 
grande denúncia! Mas não são apenas 
palavras, são atitudes. Também tem havido 
grandes mudanças, não só na estrutura 
interna do Vaticano, com uma maior 
liberdade na sua organização interna, até 
à mudança de pessoas. Até nos processos 
de canonização, outra liberdade, sem estar 
preso a esquemas pré-fabricados que não 

ENTREVISTA

razões económicas... Uma sã teologia 
do sacramento e uma sã participação em 
redes de famílias; umas a apoiar outras 
e a partilhar. Se não existem as famílias 
grandes, podem existir comunidades mais 
interaccionadas. A família sente-se muito 
isolada, muito perdida. São complicados 
os problemas da educação, da liberdade 
de escolha da escola; e a falta de apoio 
económico tira futuro à família. A Igreja 
está aí para salvar, para mostrar caminhos, 
para alimentar a esperança. O problema 
das pessoas “recasadas” é importante e 
tem muitas variantes. Há diferentes formas 
e graus de participação na Eucaristia. Há 
diferentes responsabilidades, quer no 
chegar a essa situação, quer nos deveres 
com os novos filhos. É preciso perdão, 
esclarecimento e criatividade na integração. 

Os recasados não estão excluídos. Todos 
nós temos os nossos limites e necessidade 
de reconciliação! Parece que a Igreja estava 
a viver a preto e branco. Uma das coisas 
que eu espero que acabe é esse sentido de 
exclusão, que vem de uma coisa perigosa 
da nossa pastoral: como se os recasados 
tivessem um estatuto único – há recasados 
e recasados! Há o recasado que, enfim, 
foi abandonado e que fez um luto longo 
de vários anos, e há aquele recasado que 
foi ele o culpado e que bateu com a porta, 
e até já tinha outra relação. Não podem 
ser tratados os dois da mesma maneira. 
Há o recasado que tem filhos para educar, 
e há o recasado que não tem. Já nas 
considerações do Papa Paulo VI aquele 
devia ter a possibilidade de acompanhar 
os seus filhos na catequese. É muito 
diferente do recasado que até gosta de ir à 
missa mas que não tem responsabilidades 
parentais diretas. Não se pode considerar 
tudo o mesmo, há muitas “espécies” de 
recasados.  Os cristãos ortodoxos admitem, 
para certos casos, um segundo casamento. 
Espero ainda um reconhecimento mais 
ágil de nulidade do sacramento, com o 
compromisso dos leigos preparados e em 
número suficiente para que os tribunais 
eclesiásticos passem a funcionar melhor. 
Os casos de nulidade, que são muitos, 
impõem um desgaste muito grande porque 
levam anos a fio a resolver-se, e são caros 
– e não têm de o ser! Isso teria resolvido 

ponto de partida não é comum: estamos 
a querer chegar ao consenso quando o 
ponto de partida é diferente; e por isso 
será sempre uma conversa de surdos. É 
esta a dificuldade. Quem lê o projecto 
de lei apresentado vê que há ali coisas 
que são afirmações gratuitas e agressivas. 
Por exemplo: quem não pensa assim é 
preconceituoso! Afirma-se também que 
a ciência provou que não há problema 
nenhum para as crianças terem dois pais ou 
duas mães... Ora, se o ponto de partida dos 
preponentes é este – que está por provar! 
– é este que se deve discutir. O problema 
é a paridade e a igualdade entre o dito 
casamento entre dois homens ou duas 
mulheres e o casamento entre um homem 
e uma mulher. Tanto faz?! É igualmente 
casamento? Eu digo redondamente que 
não é, basta olhar! Outra coisa é quererem 
ter o estatuto de união, de quererem viver 
juntos, e que isso lhes seja respeitado – 
com certeza! Agora, dar o nome errado 
às coisas, introduz a confusão. Ali não há 
casal nem acasalamento. Tem de se lhe dar 
outro nome: união de facto, direito a viver 
juntos, direito a comunhão de vida, etc. E 
como esta questão não está resolvida nem 
se pode resolver porque já foi legalizada, 
temos uma conversa quase impossível. 

Por sinal, aproxima-se o Sínodo 
extraordinário sobre a Família, convocado 
por Papa Francisco. Que poderemos 
esperar deste Sínodo, na sua opinião?

Eu espero um arejamento! Um arejamento 
de tensões, um descobrir novos horizontes, 
um pouco como este Papa tem feito, 
procurando que a Igreja se coloque nessa 
atitude. Faz-me lembrar o Papa João XXIII: 
quando lhe perguntaram o porquê de 
um Concílio, ele abriu a janela e disse: 
precisamos de ar fresco. Concretizando 
mais, acho que deste Sínodo poderá 
vir uma maior integração das pessoas 
de boa vontade, que algumas vezes se 
sentem marginalizadas e são pessoas de 
fé. Pode haver um maior diálogo e “mais 
lugar” para todos sem perder a exigência. 
Muitas vezes se confunde o diálogo e a 
tolerância com permissividade. Temos de 
saber coordenar bem a exigência com a 
tolerância. Tolerância não é permissividade. 
Perceber que a Igreja não está no mundo 
para julgar, mas para salvar, como este Papa 
tem dito. Haver um novo fôlego para as 
famílias, e uma vontade nova de lutar para 
que a família possa sair deste medo: medo 
de ter filhos, medo de não ter futuro... 
Que venha alguma coisa que ajude a 
família a não ter medo de ser família: por 
razões de política, de perseguição, por 

    GOSTOS

Na Arquidiocese de Braga estamos a celebrar 
um ano dedicado à Litúrgia. Que sugestões 
aponta para tornarmos a liturgia mais bela e 
mais atraente para os fiéis?

É preciso reflectir primeiramente sobre o que 
é a beleza. A beleza é a síntese da unidade, 
da verdade e do bem. Podemos ficar apenas 
na beleza formal, um pouco saudosista de 
uma beleza antiga... a beleza é uma lingua-
gem e precisa dela.  Qual é a que hoje fala? 
A liturgia é a celebração do Povo e o Povo 
em celebração: importa portanto recuperar 
o sentido do sagrado, que está para lá dos 
formalismos e dos rituais. Encontrar a lingua-
gem que faz com que a liturgia não apenas 
celebre mas comunique a verdade e envolva 

na espiritualidade, que seja veículo de vida te-
ológica. Se não, torna-se um “teatro sagrado”. 
E pode haver muito essa tentação: das roupa-
gens, das luzes, das vestes, dos incensos, que 
tem o seu lugar, claro, mas que se torna peri-
goso cedendo à tentação de copiar modelos 
que já não são da nossa época. O modelo da 
nossa época, penso, será o da liturgia simples, 
comunicativa, austera, marcada pela música 
sacra – no sentido de música que faz rezar 
– sem preconceitos de classe que por vezes 
introduzimos, o “nosso” sagrado ligado a ou-
tras épocas. Temos de ver como é que hoje a 
juventude encontra o sagrado! E a liturgia tem 
de ser envolvente, simples na beleza que fala, 
na alegria que desperta, na comunhão que 

“O FIEL JARDINEIRO”
Cinema

JAZZ, BOSSA-NOVA
músiCa

ALCACHOFRAS E QUEIJO
Gastronomia

PAI
Personalidade 

“SOBRE A FELICIDADE, SOBRE 
O AMOR”
livro

PRAIA DO BALEAL
lugar

SPORTING
Clube

são absolutos. Tem havido sobretudo um 
entusiasmo para que o clero seja mais 
apostólico e menos administrativo. Por 
vezes perdemo-nos nas burocracias, que 
são necessárias, mas... o tempo que os 
padres perdem a fazer contas! Trabalho que 
se calhar outra pessoa poderia fazer. Pode 
envolver-se o resto da Igreja. Outro desafio 
concreto deste Papa está no de assumir-
se como Bispo de Roma, tomando Roma 
como o seu campo apostólico directo: 
as visitas a paróquias, a proximidade das 
pessoas, etc. Acho que é uma grande 
recuperação genuína do que é ser bispo. 
As coisas são históricas e têm de ser lidas 
na história, mas aqui há sinais de futuro, 
que mostra que não estamos condenados 
à repetição, pois isso não é fidelidade à 
tradição. Da Evangelii Gaudium marcou-
me isto: a capacidade de “descer” ao 
concreto sem perder, por outro lado, a 
visão de conjunto. As páginas que eu 
gostei mais são aquelas que falam do bem 
comum e tratam da concretização da 
Doutrina Social da Igreja. Ali há grandes 
critérios de discernimento, para não fazer 
da Igreja nem uma empresa nem um 
grupinho de amigos, mas uma instância 
de comunidade universal, que sabe avaliar 
e ter critérios de decisão. Os critérios que 
ali aparecem são realmente de grande 
actualidade e compreensão profunda da 
realidade. Marcaram-me muito. 

alimenta, na missão que, sem medo, envia 
o cristão ao mundo. Essencial para quebrar 
o individualismo – a liturgia é comunitá-
ria – na luz dos conteúdos. O formalismo 
é enganador, não tem consequências fora 
das portas da igreja. A liturgia tem de ter 
consequências pastorais! A sua beleza vem 
da riqueza do conteúdo, da comunicação 
que gera paz e libertação, a capacidade de 
congregar a todos num só Corpo. Toda a 
liturgia é eucarística, tudo vem da Eucaristia 
e tudo leva à Eucaristia. Isto não quer dizer 
que se celebre apenas a Missa, há outras 
formas litúrgicas, até fora das Igrejas, mas 
são sempre eucarísticas – são sempre para 
formar o Corpo de Cristo e o testemunhar. 

“É necessária uma ati-
tude pró-activa e um 
pensamento crítico 
por parte da Igreja

“As questões éticas não são 
nunca referendáveis, mas 

também não é uma Assembleia 
que decide por nós”

i i A 17 de Janeiro deste ano, a Assembleia da República aprovou uma Res-
olução de Referendo às questões da adoção e da co-adoção por casais do 
mesmo género, adiando a aplicação do Projecto-Lei 278/XII. A resolução de 
Referendo deverá ainda ser aprovada pelo Presidente da República.

O Projecto-Lei n.º 278/XII, aprovado na generalidade a 17 
de Maio de 2013 na Assembleia da República, consagra 
a possibilidade de co-adoção pelo cônjuge ou unido de 
facto do mesmo sexo, pretendendo estender o vínculo de 
parentalidade do elemento do casal que ainda não o possui.  
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LITURGIA
APRESENTAÇÃO DO SENHOR

LEITURA I Ml 3,1-4

Leitura do Livro de Malaquias

Assim fala o Senhor: “Eis que Eu 
vou enviar o meu mensageiro, a 
fim de que ele prepare o caminho 
à minha frente. E imediatamente 
entrará no seu santuário o Senhor, 
que vós procurais, e o mensageiro 
da aliança, que vós desejais. Ei-
-lo que chega! - diz o Senhor do 
universo. Quem suportará o dia da 
sua chegada? Quem poderá resistir, 
quando ele aparecer? Porque ele é 
como o fogo do fundidor e como a 
barrela das lavadeiras.  Ele sentar-
-se-á como fundidor e purificador. 
Purificará os filhos de Levi e os 
refinará, como se refinam o ouro e 
a prata. E assim eles serão para o 
Senhor os que apresentam a oferta 
legítima. Então, a oferta de Judá e 
de Jerusalém será agradável ao Se-
nhor como nos dias antigos, como 
nos anos de outrora”.

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 23 (24), 7.8.9.10 (R. 10b)

Refrão: O Senhor do Universo é o 
Rei da Glória

Levantai, ó portas, os vossos um-
brais, alteai-vos, pórticos antigos,
e entrará o Rei da glória.

Quem é esse Rei da glória?
O Senhor forte e poderoso,
o Senhor poderoso nas batalhas.

Levantai, ó portas, os vossos um-
brais, alteai-vos, pórticos antigos,
e entrará o Rei da glória.

Quem é esse Rei da glória?
O Senhor dos Exércitos,
é Ele o Rei da glória.

LEITURA II Hb 2,14-18

Leitura da Epístola aos Hebreus

Uma vez que os filhos dos homens 
têm o mesmo sangue e a mesma 

carne, também Jesus participou 
igualmente da mesma natureza, 
para destruir, pela sua morte, aque-
le que tinha poder sobre a morte, 
isto é, o diabo, e libertar aqueles 
que estavam a vida inteira sujeitos 
à servidão, pelo temor da morte. 
Porque Ele não veio em auxílio 
dos Anjos, mas dos descendentes 
de Abraão. Por isso devia tornar-
-Se semelhante em tudo aos seus 
irmãos, para ser um sumo sacerdote 
misericordioso e fiel no serviço de 
Deus, e assim expiar os pecados do 
povo. De facto, porque Ele próprio 
foi provado pelo sofrimento, pode 
socorrer aqueles que sofrem prova-
ção.

EVANGELHO Lc 2,22-32

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Lucas

Ao chegarem os dias da purifica-
ção, segundo a Lei de Moisés,Maria 
e José levaram Jesus a Jerusalém, 
para O apresentarem ao Senhor, 

como está escrito na Lei do Senhor: 
«Todo o filho primogénito varão 
será consagrado ao Senhor», e para 
oferecerem em sacrifício um par 
de rolas ou duas pombinhas, como 
se diz na Lei do Senhor. Vivia em 
Jerusalém um homem chamado 
Simeão, homem justo e piedoso, 
que esperava a consolação de Isra-
el; e o Espírito Santo estava nele. 
O Espírito Santo revelara-lhe que 
não morreria antes de ver o Mes-
sias do Senhor; e veio ao templo, 
movido pelo Espírito. Quando os 
pais de Jesus trouxeram o Meni-
no para cumprirem as prescrições 
da Lei no que lhes dizia respeito, 
Simeão recebeu-O em seus braços 
e bendisse a Deus, exclamando: 
«Agora, Senhor, segundo a vossa 
palavra, deixareis ir em paz o vosso 
servo, porque os meus olhos viram 
a vossa salvação, que pusestes ao 
alcance de todos os povos: luz para 
se revelar às nações e glória de 
Israel, vosso povo».

i S. João Bosco nasceu em 1815 na diocese de Turim. 
Ordenado sacerdote, consagrou todas as suas energias à 
educação da juventude e com esse fim fundou várias obras 
como a Sociedade de S. Francisco de Sales (Salesianos). 
Escreveu vários opúsculos de cultura religiosa. Morreu em 
1888, sendo a sua memória celebrada a 31 de Janeiro.

Sugestão de Cânticos

ENT: A luz de Cristo / M. Luís
OFER: Senhor Tu és a luz / Az. Oliveira
COM: Aproximai-vos do Senhor / F. Santos
AG: Luz terna suave / M. Luís
FINAL: Confiarei no meu Deus / A. Espinosa

Os pais de Jesus, de 
acordo com a lei 
mosaica, 40 dias 
depois do nascimen-
to do primeiro filho, 
foram ao Templo de 

Jerusalém para oferecer o primogénito ao 
Senhor e para a mãe ser purificada. Mas 
este rito não foi exatamente igual aos 
outros. Nos ritos comuns, eram os pais 
que apresentavam os filhos a Deus em 
sinal de oferta e de pertença; neste rito é 
Deus que apresenta o seu Filho aos ho-
mens. Fá-lo pela boca do velho Simeão 
e da profetisa Ana. Simeão apresenta-O 
ao mundo como salvação para todos os 
povos, como luz que iluminará as gentes, 
mas também como sinal de contradição; 
como Aquele que revelará os pensamen-
tos dos corações.

O encontro de Jesus com Simeão e 
Ana no Templo de Jerusalém é símbolo 
de uma realidade maior e universal: 
a Humanidade encontra o seu Senhor 
na Igreja. Malaquias preanunciava este 
encontro: «Eis que Eu vou enviar o meu 
mensageiro, a fim de que ele prepare o 
caminho à minha frente. E imediatamen-
te entrará no seu santuário o Senhor, que 
vós procurais». No Templo, Simeão reco-
nheceu Jesus como o Messias esperado 
e proclamou-o salvador e luz do mundo. 
Compreendeu que, doravante, o destino 
de cada homem se decidia pela atitude 
assumida perante Ele; Jesus será ruína ou 
salvação. Como dirá João Baptista: Ele 
tem na mão a joeira para separar o trigo 
bom da palha (cf. Mt 3, 12).
É o que acontece, a outra escala, também 
hoje: no novo templo de Deus que é a 

Igreja, os homens «encontram» Cristo, 
aprendem a conhecê-lo, recebem-no na 
Eucaristia, como Simeão o recebeu nos 
braços; a sua palavra torna-se, aí, para 
eles, luz e o seu corpo força e alimento. 
É a experiência que fazemos, sempre 
que vamos à missa. A comunhão é um 
verdadeiro encontro entre Deus e nós. 
Hoje, essa experiência é acentuada pelo 
simbolismo da festa: a procissão com 
que entramos na igreja com o sacerdote, 
levando a vela acesa e cantando, era, 
sinal deste ir ao encontro de Jesus que 
nos chama no interior da sua igreja, na 
esperança de irmos ao seu encontro um 
dia no Hypapante eterno, quando formos 
nós a ser apresentados por Ele ao Pai.
A Candelária é festa de luz. A luz da fé 
não nos foi dada apenas para iluminar o 
nosso caminho, desinteressando-nos dos 

outros… A luz da fé também não é para 
ter acesa apenas na igreja, ou em certos 
momentos, mas em todos os momentos e 
situações da nossa vida… A nossa fé há 
de ser luz que ilumina, fogo que aque-
ce… É luz e fogo quem é compreensivo 
e bom com todos… quem sabe apoiar 
os pequenos esforços… os pequenos 
progressos… quem tem palavras de ami-
zade, de estímulo, de apoio… quem sabe 
dizer uma boa palavra, dar uma ajuda… 
O amor cristão tem a sua origem em 
Deus que nos amou e nos enviou o seu 
Filho com quem nos encontramos em 
vários momentos da nossa vida, particu-
larmente quando celebramos a Eucaris-
tia. Esse é o nosso encontro, enquanto 
esperamos o encontro definitivo no Céu.
Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org

 a Igreja alimenta-se da palavra

 LITURGIA da palavra
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OPINIÃOIGREJA EM DESTAQUE

Bênção do Novo Órgão de Tubos

Escola de Música Litúrgica São Frutuoso, Real-Braga

26 Janeiro 2014     (fotos: Paróquias de Braga)

1.Durante muito tempo, os idosos 
foram olhados com respeito e 
carinho – salvo excepções fruto 
do egoísmo ou da maldade. 
Actualmente, porém, nas sociedades 
ocidentais os idosos são olhados, 
sobretudo, como um problema: 
porque são cada vez mais e têm 
uma expectativa de vida cada 
vez mais longa – o que implica 
despesas acrescidas para o chamado 
“Estado social”; porque as famílias, 
desestruturadas ou sem capacidade 
para os acolher e cuidar deles, 
esperam do Estado resposta para 
obrigações que, durante séculos, 
foram suas; porque são, com 
frequência, vítimas de maus tratos, 
burlas e roubos; porque sociedades 
envelhecidas e com cada vez 
menos crianças e jovens são, 
inevitavelmente, 
sociedades 
economicamente 
pouco dinâmicas, 
incapazes de 
produzir riqueza 
suficiente para 
responder às 
expectativas dos 
mais velhos, em termos de reformas, 
cuidados médicos e serviços sociais.

2.Na Igreja, o problema coloca-
se a outro nível. Durante muito 
tempo, as paróquias e as dioceses 
preocuparam-se sobretudo com 
a educação na fé das crianças e 
dos jovens. E quando estes, apesar 
de terem feito todo o percurso da 
catequese, começaram a abandonar 
em massa a Igreja, as paróquias 
e as dioceses investiram ainda 
mais em formas de os «cativar». 
Os mais velhos, entretanto, eram 
considerados como «da casa» e, 
por isso, pouca atenção mereciam. 
Agora, com as paróquias reduzidas 
praticamente aos «mais velhos» 
e com um clero também ele, em 
grande parte, envelhecido, começa 
a ser evidente que, sobretudos nas 
regiões com menos população, 
as paróquias poderão «fechar as 
portas» num prazo relativamente 
breve. Além disso, é necessário 
acorrer às necessidades, não só 
espirituais mas também materiais, 
dos idosos. Como fazê-lo, 
porém, se as comunidades são 
maioritariamente constituídas por 
idosos? Haverá quem diga que esta 

é uma generalização e, como tal, uma 
caricatura da realidade. Sem dúvida. 
Mas se pensarmos a uma distância 
de quinze anos, a situação actual das 
paróquias não deixa margem para 
muito optimismo.

3.O incontestável aumento dos idosos 
não deve obscurecer o contributo que 
os mesmos podem dar à sociedade e 
à Igreja. Em muitos casos, as pessoas 
reformam-se ainda com uma enorme 
vitalidade. Nas comunidades cristãs, 
este facto constitui uma oportunidade 
para conseguir colaboradores mais 
disponíveis, com sabedoria e experi-
ência, capazes de um contributo 
generoso, quer na dinamização da 
vida paroquial, quer na transmissão 
da fé e das tradições comunitárias. E 
se muitos já não podem, por ques-

tões de saúde, dar 
um tal contributo, 
podem e devem 
ser sensibilizados 
para a impor-tância 
da sua presença 
na comunidade 
e para o valor da 
sua oração, como 

alicerce espi-ritual de tudo quanto 
a comunidade procura realizar em 
vista ao anúncio do Evangelho. Isso 
implica, talvez, um trabalho mais 
sério de sensibilização para a vida de 
oração – e uma fé mais assumida na 
sua eficácia.

4.Numa sociedade na qual os idosos 
estão cada vez mais presentes, 
importa fazer o possível para que 
não se sintam excluídos e menos 
ainda um peso. Valorizar a sua 
pre-sença, a sua participação, o 
seu contributo para a vida familiar 
e comunitária é uma obrigação de 
todos. Mas não pode surgir como 
uma espécie de condescendência 
simpá-tica para com pessoas que, 
de facto, já não se valoriza muito. 
Tem de ser uma atitude assumida e 
vivida, porque as pessoas valem por 
elas mesmas, tenham vinte, trinta ou 
oitenta anos. A Igreja pode e deve, 
também neste âmbito, ser exemplo de 
humanização numa sociedade cada 
vez mais tecnocrática, na qual os 
débeis e improdutivos são facil-mente 
relegados para as margens e olhados 
como um peso. Pode e deve. Falta 
saber se o está a ser verdadeiramente.

“Numa sociedade na qual os 
idosos estão cada vez mais 
presentes, importa fazer o 
possível para que não se 

sintam excluídos e menos 
ainda um peso.

AS PESSOAS VALEM POR ELAS MESMAS
Elias Couto

Para que a sabedoria e experiência de vida dos idosos 
sejam reconhecidas na Igreja e na sociedade. 

[Intenção universal do Papa para o mês de Fevereiro]
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Título: A Confusão dos 
Géneros

Autor: Xavier Lacroix

Editora: Paulinas

Preço: 9,80 euros

Resumo: “O debate, hoje 
tão actual, sobre a adop-
ção e, até, a geração, de 
crianças por pares de pessoas do mesmo 
género é apresentado com grande rigor 
metodológico por este professor universi-
tário, certamente habituado a expor este 
difícil tema aos seus alunos, respeitando a 
verdade e recusando os slogans e clichés 
usados nas demonstrações públicas. A de-
magogia é, neste tema tão delicado, uma 
arma de dois gumes, que tantas vezes 
acaba por ferir os que a manejam.” (do 
prefácio, por Daniel Serrão).

Título: Sobre a Felicidade. 
Sobre o Amor.

Autor: Teilhard de Chardin

Editora: Tenacitas

Preço: 7,50 euros

Resumo: «Qual é a originalidade deste 
livrinho? Sem dar qualquer receita de su-
cesso ajuda a entender, em profundidade, a 
condição humana: dinâmica, não separada 
do universo. Aqui se reúne um conjunto 
variado de textos: reflexões, discursos de 
casamento, uma história de alpinistas, ex-
tractos de ensaios mais extensos. Oferecem 
um todo coerente, teórico-prático, sobre 
a Felicidade e o Amor» (do prefácio, por 
Vasco Pinto Magalhães sj)

Um dia, saindo do convento, 
Francisco de Assis en-
controu Frei Junípero. Era 
um frade simples e bom. 

Francisco disse-lhe:
- Frei Junípero, vem comigo. Vamos 
pregar.
O frade respondeu:
- Eu tenho pouca instrução. Como 
posso falar às pessoas?
Mas Francisco insistiu e foram os dois 
pelas ruas da cidade de Assis, em 
silêncio.
Saudavam os trabalhadores dos cam-
pos e das oficinas, sorriam às crianças 
e sobretudo aos pobres. Diziam uma 
palavra amiga aos idosos. Ajudaram 
uma mulher a carregar uma bilha de 
água. Cuidaram de um leproso aban-
donado por todos.
Passado bastante tempo, quando já se 
fazia tarde, Francisco disse:
- Frei Junípero, são horas de regressar 
ao convento.
- E a nossa pregação?
O santo, sorrindo, disse:
- Já a fizemos.

A melhor pregação somos nós 
próprios, com o nosso jeito de 
viver. As palavras de nada valem, 
se não existe o testemunho de vida 
segundo o Evangelho.

In “Nem só de pão”, Pedrosa Ferreira

Rezar com o cinema
Adaptação ao cinema da história verídica de Ron 
Woodroof, “O Clube de Dallas” é a estreia do 
realizador canadiano Jean-Marc Vallée em ecrãs 
nacionais. 
Retomando os temas da homossexualidade e da ho-
mofobia, Valléé combina-os em “O Clube de Dallas” 
com questões associadas ao poder e contrapoder da 
indústria farmacêutica, da investigação sobre o HIV 
e do recurso a medicinas alternativas. Com fleuma, o 
filme resulta numa evocação sensível, forte e pouco 
sentimentalista de um homem que, à margem do seu 
contexto social, lutou pela sua vida e pela dos que 
até então considerava seus dissemelhantes, de quem 
se aproximou.

(Margarida Ataíde, Agência Ecclesia/SNPC)

Os Miseráveis

Título: Nem quero Crer

Autor: Vasco P. Magalhães, 
Henrique Pereira

Editora: Tenacitas

Preço: 17,16 euros

Resumo: “O livro surgiu 
pela primeira vez em 2002 
a partir de uma conjunto de 
conversas aos microfones da Rádio Renas-
cença entre o jornalista Henrique Manuel 
Pereira e o padre Vasco Pinto de Maga-
lhães, num programa intitulado «Conver-
sas com Princípio, Meio e Fim». «Pode 
explicar-se a fé? Ao falar-se da própria fé, é 
bom que o outro que nos ouve possa dizer 
«faz sentido» «Nem quero crer» pretende 
duas coisas: ajudar os cristãos a explicar-se 
melhor; e os não cristãos a entender em 
que é que eles acreditam».

LiVRo

domingo, 2.2.2014
- UCP

Na Sé Catedral de Braga, D. Jorge 
celebra a festa da Apresentação 
do Senhor e o Dia da Universida-
de Católica (11h00).

- DIA DO CONSAGRADO

Na Basílica dos Congregados, D. 
Jorge preside à eucaristia com 
todos os consagrados da Arquidio-
cese (15h00).

sexta-feira, 31.1.2014
- D. Jorge Preside à reunião do 
Conselho Económico Arquidioce-
sano (21 horas)

- SHALOM

Para celebrar o sexto aniversário 
de presença em Braga, a comuni-
dade Shalom organiza uma noite 
recreactiva na sua sede, junto à 
Igreja de S. Paulo (20h30).

sábado, 1.2.2014
- DIA ARCIPRESTAL DO CATE-
QUISTA CELORICO DE BASTO 
(9h30)

- INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS

D. Jorge reúne com as institui-
ções religiosas de direito dioce-
sano. (9h30)

- FORMAÇÃO PARA OS MINIS-
TÉRIOS LITÚRGICOS

Encontro de formação geral para 
os vários ministérios e serviços 
litúrgicos para o arciprestado de 
Amares.

- Reflexão mensal sobre o Dia 
Mundial do Doente, organizada 
pela Associação Católica de 
Enfermeiros e Profissionais de 
Saúde (ACEPS). (Auditório Vita 
21h)

O Programa desta semana entrevista Filipe 
Amorim, sobre a história da Milícia Santa 

Maria.

sexta-feira, das 23h00 às 24h00
FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

quinta-feira, 6.2.2014
- ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES

Vigília de oração pelas vocações 
na igreja de Maximinos (Braga) - 
21h00.


