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iGreJa PriMaZ
o Bispo auxiliar de Braga, d. Manuel Linda, apelou à criação de «um serviço de saúde organizado a nível 
paroquial», referindo que não bastam «relações interpessoais esporádicas», mas são necessárias «estruturas 
que motivem e favoreçam este género de pastoral». «normalmente, confiamos este sector às capelanias 

hospitalares e, quando muito, a um grupinho de voluntários e Ministros extraordinários da Comunhão 
que visitam os doentes. Mas não chega», acrescentou, numa mensagem para o dia Mundial do doente.

i

- para a missão católica de itoculo, situada 
no interior da Província de nampula, na 
diocese de nacala, no norte de Moçambi-
que, onde trabalham dois sacerdotes portu-
gueses da Congregação do Espírito Santo. 
Após terem construído um centro paroquial, 
agora pretendem edificar uma biblioteca e 
uma sala de informática como forma de col-
matar as carências juvenis no acesso a livros 
e computadores.

3Debruçando-nos sobre os conteúdos 
do Credo, porque acreditamos que 
Cristo “padeceu sob Pôncio Pilatos, foi 

crucificado, morto e sepultado”, assumindo 
toda a miserabilidade humana, importa que 

este contributo não seja uma mera esmola, 
resultado das sobras da nossa opulên-
cia. Um contributo sem 
sacrifício (abdicação) não 
estimula o amor fraterno, 
nem é expressão da nossa 
vivência eclesial. 
Logo, porque não abdicar 
de uma refeição abastada, 
uma viagem dispensável, 
a despesa de um vício, o 
bilhete de um evento, a 
compra de um aces-
sório… e reverter tal 
quantia, expressão da 
nossa liberdade, em prol 
da caridade? “De facto, 
foi para a liberdade que 
vós fostes chamados” (Gl 
5,13).
Se não possuímos esta liberda-
de por causa do pecado, o sa-

1   O início do recente filme “Os Miserá-
veis”, sobre uma das obras do escritor 
francês Victor Hugo, ensina-nos como 

um pequeno gesto de misericórdia, exe-
cutado por um idoso sacerdote, acaba 
por transformar por inteiro a vida de um 
“miserável”. E graças a esse gesto, este acaba 
por desencadear outros gestos idênticos ao 
longo da sua vida.
O tempo da Quaresma é assim este tempo 
de preparação, reflexão e avaliação dos 
nossos gestos, segundo o espelho da fé. Na 
verdade, “o Ano da Fé é um convite para 
uma autêntica e renovada conversão ao Se-
nhor, único Salvador do mundo. No mistério 
da sua morte e ressurreição, Deus revelou 
plenamente o Amor que salva e chama os 
homens à conversão de vida por meio da 
remissão dos pecados” (Bento XVI, Porta 
Fidei 6).
A partir desta conversão pessoal facturar-se-á 
a renovação da Igreja e, consequentemente, 
da sociedade. Por isso, este tempo litúrgico 
oferece-nos 40 oportunidades (dias) para 
executarmos essa transformação, a partir do 
tríptico clássico: oração, jejum e esmola. 
Para concretizar uma verdadeira caminhada 
quaresmal, as comunidades poderão seguir 
a proposta que o nosso Departamento de 
Animação Bíblica da Pastoral, em coopera-
ção com os Missionários do Verbo Divino, 
preparam para este tempo.

2Na mensagem quaresmal, o Papa 
Bento Xvi apresenta-nos o binómio 
fé-caridade: a fé é a derrota pesso-

al perante o invencível amor de Deus e a 
caridade, o correspondente estilo de vida. 
Sabemos que um dos gestos característicos 
desta caridade é o contributo quaresmal, que 
este reverterá para dois fins:
- como não poderia deixar de ser, a actual 
situação económica exige-nos uma atenção 
redobrada para com os mais carenciados, 
pelo que parte do contributo reverterá para o 
fundo Partilhar com esperança, sediado na 
Cáritas arquidiocesana. Por isso, peço aos 
párocos uma atenção redobrada para com 
as novas situações de pobreza, de modo a 
que ninguém se sinta privado de uma vida 
com qualidade e não deixem por si ou pelas 
instâncias socio-caritativas das paróquias de 
recorrer a este fundo.

Mudar de critérios para uma felicidade comum
“Creio em Jesus Cristo que padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado”

MENSAGEM PARA O TEMPO DA QUARESMA

gestos alternativos

_________________________________

“
Dado que vivemos o Ano da Fé, 

gostaria ainda de lançar um 
desafio pastoral: celebrar o “dia 

paroquial da fé”, a realizar-se no 
Tempo Pascal, a nível paroquial 

ou inter-paroquial  
_____________________________

Braga  
encontro nacional da JOC
a Juventude operária Católica (JoC) 
realizou, no passado fim de semana, 
em Braga, um encontro nacional de 
formação” dedicado ao tema “Como 
é que os jovens vivem hoje a relação 
entre a escola e o trabalho?”. a inicia-
tiva, que decorreu no Centro Pastoral 
da diocese, recorreu ao método “ver, 
julgar e agir” para avaliar a situação 
dos jovens à luz da palavra de deus e 
com o testemunho de Jesus Cristo.

Sé Primaz
celebrou Dia da UCP
Presidindo à eucaristia comemorativa 
do dia da universidade Católica Por-
tuguesa, que se assinalou no passado 
domingo, o arcebispo Primaz, d. Jorge 
ortiga, propôs aos responsáveis pela 
formação a inclusão de uma unidade 
curricular comum em todos os cursos, 
em que se reflita a «problemática 
humana e religiosa», de modo a «perce-
cionar a diferença cristã em benefício 
da verdade do próprio homem». 

 
Vila Nova Famalicão
VIII jornada da Família
a viii Jornada da família de vila nova 
de famalicão decorreu no passado dia 
2 de fevereiro, tendo contado com a 
participação de cerca de três centanas 
de pessoas, oriundas das paróquias de 
Santo adrião, Brufe e Cavalões. Sob o 
tema “educar para quê?”, esta iniciativa 
teve como convidado o padre alberto 
Brito, provincial dos Jesuítas.

Barcelos
projeto de formação de leigos
o arciprestado de Barcelos está a de-
senvolver, neste ano da fé, um projeto 
de formação de leigos. as temáticas 
abordadas referem-se ao conteúdo do 
Credo. esta iniciativa vai decorrer, em 
simultâneo, nas 6 zonas pastorais do 
arciprestado, de forma a estar mais 
acessível a todos os interessados. a 
periodicidade destes encontros é men-
sal, decorrendo a sessão para o mês de 
fevereiro, amanhã, pelas 21h00. 

Braga
missa da Apresentação do Senhor
o arcebispo Primaz presidiu, no passa-
do sábado, na Sé Primaz, à celebração 
da festa da apresentação do Senhor, 
apelando aos cristãos para manterem 
acesa a chama da fé na «vela que carre-
ga a cera da vida». d. Jorge ortiga sus-
tentou que a luminosidade da chama da 
fé concede «critérios de uma cosmética 
transcendente», fazendo compreender 
que «há vida além do “eu”.

cramento da reconciliação proporciona-nos 
um encontro inédito em que somos surpre-
endidos pelo gesto misericordioso de Deus, 
o qual nos valoriza e capacita novamente 
para exercitarmos o perdão, a liberdade e 
a caridade. E porquê? Porque o amor cobre 
uma multidão de pecados (1Pe 4,8) e suscita 
a alegria de renovar a vida pelos critérios da 
fé.

4Dado que vivemos o Ano da Fé, 
gostaria ainda de lançar um desafio 
pastoral: celebrar o “dia paroquial da 

fé”, a realizar-se no Tempo Pascal, a nível 
paroquial ou inter-paroquial (conforme as 
situações pastorais), como consequência 
desta mudança de critérios reflectida neste 
tempo quaresmal. 
Se a sociedade civil já promulgou pratica-
mente um dia a propósito dos mais variados 
pretextos, porque não dedicarmos também 
um dia especial à nossa fé? A dinamização 
desta jornada pode assumir diversas formas 
em cada comunidade, sempre delineados 
pelo Conselho Pastoral Paroquial.
Só enraizados na fé, saberemos produzir 
aqueles gestos que destapam as palavras não 
verbalizadas, os temores não expressos, as 
inseguranças não comunicadas, os sonhos 
silenciosos e as lágrimas não derramadas, 
que a crise incutiu em tantos rostos humanos 
que peregrinam nas nossas comunidades. A 
fé também é solução de muitos problemas.
Por fim, espero que esta mensagem prepa-
re o nosso coração para o acontecimento 
fundador da nossa fé: «Porque buscais entre 

os mortos Aquele que está vivo? Não está 
aqui: ressuscitou!» (Lc 24,5-6) Que 

Maria, a Senhora das Dores, 
nos ensine a acompanhar a 

dor do seu Filho, median-
te gestos alternativos, 

neste caminho qua-
resmal até à Cruz, 

da qual brotará a 
via-verde para a 
vida eterna!

+ Jorge ortiga, 
arch. Primaz
7 fevereiro 2013

Mensagem em vídeo
o arcebispo Primaz, d. Jorge 
ortiga, registou em vídeo a sua 
mensagem para o tempo da 
quaresma. o seu conteúdo pode 
ser visualizado a partir do site da 
arquidiocese ou no portal “Youtube”.
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depois de 15 artigos, neste ano da fé, sobre o Pai, vamos co-
meçar uma série sobre Jesus, “ontem, hoje e sempre”, nosso 
modelo, nosso tesouro, nossa paixão, nosso tudo. Conhecê-

Lo melhor para mais o amar e imitar. É o apelo do ano da fé.
1º Jesus é um contemplativo, um místico em contínua e profunda 
oração, em intimidade com o Pai... Para ele, viver é amar e o amor 
transforma-se em diálogo, em oração, não só de palavras, mas 
sobretudo de coração... intimidade que o “apanha” por dentro 
em todos os momentos da vida... Comunhão que o polariza de 
tal modo que mesmo na vida pública reza continuamente... a 
oração é mais segredo do coração do que disposição de tempo 
ou de espaço... o diálogo brota do amor que Jesus tem pelo Pai... 
ele e o Pai são um só... daí o estado de oração, de intimidade... 
nada o separa do Pai, nada parece perturbar a sua 
intimidade... Centrado no essencial... o Pai é o seu 
tesouro... o seu tudo... como podia passar sem 
estar sempre com ele?
2º a vida em nazaré é toda ela embebida em 
oração. tudo o faz viver no Pai e centrar n’ele o 
seu ser e o seu Coração... Contemplativo na vida, no trabalho... 
os lírios do campo, as aves do céu são meio para Se unir ao Pai... 
a luz sobre o candelabro, o fermento no pão são motivo para 
Se lembrar e centrar no Pai... tudo o leva à referência radical e 
absoluta: o Pai, o seu amor... ao sair da vida oculta, Jesus vai ao 
deserto para rezar quarenta dias... lugar inóspito, silencioso... 
quarentena de oração... Jesus busca o Pai, precisa de Se encontrar 
com o Pai para programar a sua vida apostólica, a sua missão, 
a escolha dos discípulos, etc. tudo faz em silêncio, em clima de 
deserto e de oração... Como precisamos de aprender com ele para 
a nossa vida quotidiana... (cf. Lc 2, 49; Mt 6, 26; Jo 6, 38).
      3º a vida pública é toda ela recheada de oração, de intimi-

dade... noites inteiras... madrugadas no silêncio do monte... reza 
antes dos milagres... reza antes da transfiguração... despede a 
multidão e vai para o monte, sozinho, rezar... um dia em que 
está a rezar, os discípulos vão ter com ele e pedem-Lhe que os 
ensine a rezar... outra vez, encontra-Se a rezar e os discípulos 
vão ao seu encontro e dizem-Lhe: “todos te buscam”... não é a 
actividade que Lhe corta o tempo para estar com o Pai... se não 
é de dia, é de noite, de madrugada... É na oração que encontra o 
equilíbrio afectivo... a harmonia interior... Precisa de estar com 
o Pai, já que é o Único que o entende e em quem encontra eco 
ao que Lhe vai no Coração... os homens não o entendem, nem 
sequer os discípulos... É na oração que encontra a força para os 
apóstolos e para Si mesmo... (cf. Mt 14, 13.23).

4º na Ceia, reza o ritual do antigo testamento, 
mas também faz nova oração, novo sacrifício, novo 
banquete... e tem a bela e longa oração sacerdotal 
(cf. Jo 17)... e continua, hoje, a rezar na eucaristia, 
em contínua acção de graças e em contínua oferta 
e oblação total, como Sacerdote e vítima... reza 

no Horto, em agonia e suor de sangue... horas seguidas dizendo 
sempre as mesmas palavras: “Pai, a tua vontade e não a minha”... 
e morre a rezar... na cruz reza... as palavras da cruz são quase 
todas preces, expressões orantes... (cf. Mt 26, 39).
5º necessidade de nos recolhermos com Jesus em oração... entrar 
com ele em deserto, em silêncio, em comunhão com o Pai... 
desejar ardentemente esta intimidade... Com Jesus, ir ao Pai... 
Com Jesus, entrar em oração... Com Jesus, rezar sem cessar... 
Jesus orante, modelo da nossa oração... rever como vai a minha 
vida de oração... a minha fidelidade à oração... a minha oração é 
gratuidade? Pedir com insistência muitos desejos de rezar mais, 
ao longo deste ano da fé... (cf. Mt 18, 19-20).

O   Papa Bento XVI assinou a sua 
mensagem para a Quaresma 2013,  
na qual refere que a «caridade» 

é uma das marcas mais importantes da fé 
e deve ser vista como mais do que «ajuda 
humanitária» ou «ativismo moralista».

iGreJa univerSaL
o Conselho Pontifício da Cultura iniciou ontem a 
sua assembleia anual, destacando a importância 
de compreender os jovens como «nativos digitais» 
na sua comunicação. Participam neste encontro os 
portugueses d. Carlos azevedo e o Pe. tolentino.

i

Para o Papa, a fé deve «preceder» a caridade, mas só se revela genuína «se for coroada por ela»

QUARESMA: A Fé implica a caridade
© DR

A Quaresma, 
que começa a 13 
de fevereiro, 4.ª 
feira de Cinzas, 
prolonga-se até 
ao dia 31 de 

março, Domingo 
de Páscoa

«Por vezes tende-se a circunscrever a 
palavra ‘caridade’ à solidariedade ou à 
mera ajuda humanitária», escreve o Papa, 
num texto em que apela à «evangelização», 
como a forma de «promoção mais alta e 
integral da pessoa humana».

Num documento, intitulado “Crer na 
caridade suscita caridade”, o Santo 
Padre sublinha que os católicos têm 
de «saber amar a Deus e ao próximo».
«Se, por um lado, é redutora a posição 
de quem acentua de tal maneira o 
caráter prioritário e decisivo da fé que 
acaba por subestimar ou quase des-
prezar as obras concretas da caridade 
- reduzindo-a a um genérico humani-

tarismo -, por outro é igualmente redutivo 
defender uma exagerada supremacia da 
caridade e sua operatividade, pensando 
que as obras substituem a fé», assinala.
Segundo o Papa, este tempo convida «a 
alimentar a fé com uma escuta mais atenta 
e prolongada da Palavra de Deus e a par-
ticipação nos Sacramentos e, ao mesmo 
tempo, a crescer na caridade.

Aveiro
a diocese de aveiro perdeu um terço 
dos seus padres na última década, re-
velou esta quinta-feira o bispo local, na 
conclusão das Jornadas de formação do 
Clero, que decorreram em albergaria-
a-velha. numa iniciativa que decorreu 
entre 28 e 31 de janeiro, o clero da dio-
cese debateu questões como a reforma 
da cúria, a reorganização territorial, a 
distribuição do clero e a iniciação cristã, 
correspondente aos sacramentos do 
Batismo, Confirmação e eucaristia.

Bragança/Miranda
uma vaga de assaltos a igrejas está a 
preocupar esta diocese transmontana. 
as igrejas de Babe, S. Julião e 
Gimonde, na diocese de Bragança-
Miranda, foram assaltadas no passado 
fim de semana. este número vem 
agravar a crescente tendência de 
insegurança em muitos lugares 
isolados desta diocese e alertar para a 
necessidade de inventariar e proteger 
o património religioso.

Coimbra
o instituto universitário Justiça e Paz, 
em Coimbra, promoveu, na passada 
segunda-feira, a quarta sessão do projeto 
‘tecer a espiritualidade com arte e re-
flexão’ (tear), que visa juntar personali-
dades com diferentes posições relati-
vamente à fé e à religião. o reitor da 
universidade de Coimbra, João Gabriel 
Silva, e a cantora teresa Salgueiro foram 
alguns dos participantes nas sessões, a 
que se juntou, na última sessão, João 
Bicker, que falou sobre “a Criatividade”.

Porto
o Centro vocacional Juvenil dos 
Missionários Combonianos, na Maia, 
diocese do Porto, acolheu, no passado 
fim de semana, a 2.ª edição do fórum 
das vocações, que teve como tema 
a “fé, vocação e evangelização”.
durante três dias, algumas dezenas de 
jovens, entre os quais se encontravam 
catequistas e animadores de grupos e 
movimentos juvenis, tiveram ocasião 
de participar em momentos de 
formação, oração e convívio.

Viana do Castelo
a diocese de viana do Castelo organiza 
este fim de semana o seu encontro 
diocesano de Pastoral Litúrgica. esta 
iniciativa, que vai decorrer no Centro 
Paulo vi (darque), debruça-se sobre 
a temática da fé. este encontro, que 
pretende reunir os agentes pastorais 
da área da liturgia, vai contar com 
intervenções do teólogo jesuíta José 
frazão, do padre antónio Silva, 
responsável pelo apostolado do Mar, e 
do economista João César das neves, 
entre outros.

JESUS ORANTE     ANO dA Fé 16 Dário Pedroso, sj

«Jesus é um contempla-
tivo, um místico em con-
tínua e profunda oração, 

em intimidade com o Pai»

Síria: o sofrimento dos refugiados cristãos
São mais de 600 mil os refugiados sírios que vivem em campos 
improvisados nos países da região. a guerra civil já matou 
mais de 70 mil pessoas mas não há sinais de que este inferno 
venha a acabar tão cedo. os cristãos, no meio do horror, estão 
encurralados. Se não fizermos nada, ficam abandonados à sua 
sorte. Com o país paralisado pelos combates, os refugiados 

amontoam-se nos países limítrofes, onde também tudo falta. os cristãos que se encontram 
ainda na Síria ou já em campos improvisados na Jordânia, Líbano, turquia e até no iraque, 
pedem ajuda. É um eco distante, dramático, envolto em lágrimas. a igreja tem procurado 
ajudar mas falta tanto ainda. os pedidos são imensos. a fundação aiS disponibilizou 155 
mil euros para as necessidades mais urgentes: medicamentos, geradores, roupa, cuidados 
médicos. os cristãos da Síria pedem-nos ajuda. não escuta? (www.fundacao-ais.pt)

A Igreja e as gentes do Mar 
o aPoStoLado do Mar, pela voz 
do seu responsável nacional, referiu que 
a Igreja está atenta às gentes do mar e 
valoriza a ligação dos pescadores à fé. 
O retiro anual, que reuniu cerca de 250 
pessoas em Fátima, foi subordinado ao 
tema “Homens e mulheres de fé, hoje” 
e contou com uma assembleia, além 
de momentos de reflexão e convívio. O 
Apostolado do Mar está presente em Vila 
Praia de Âncora, Caxinas, Buarcos, Naza-
ré, Peniche, Sesimbra, Setúbal e Fuzeta.

a Biblioteca do vaticano disponibilizou, desde esta sema-
na, 256 manuscritos medievais na sua página na internet 
(www.vaticanlibrary.va). entre os documentos encontra-
se um manuscrito com cerca de 700 anos sobre caça aos 
pássaros e livros medievais usados em mosteiros.

i
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entreviSta
o padre João aberto Correia tem 44 anos e é natural de Prado (vila verde). após fre-
quentar os seminários, foi ordenado sacerdote em 1993. após dois anos de serviço pasto-
ral no arciprestado de Guimarães, foi para roma especializar-se em Ciências Bíblicas. em 
2009, assumiu o recém criado departamento de animação Biblica da Pastoral. Pároco de 
frossos (Braga) desde 2001, acumula desde 2011 a paróquia da sua terra natal, Prado.

i docente na faculdade de teologia  de 
Braga, leciona as disciplinas de Prope-
dêutica Bíblica, Pentateuco, Grego 
bíblico, evangelhos sinóticos, escritos 
Joaninos, e atos e Cartas católicas.

i

qual é o lugar da Bíblia na pastoral da 
arquidiocese de Braga?

R_ A Arquidiocese de Braga é muito 
grande e é difícil fazer um raio-X a todo 
o seu território, no sentido de poder per-
ceber qual é o lugar da Bíblia em todos 
os lugares. Depois de um triénio pasto-

ral dedicado exclusivamente à Palavra, 
penso que a Bíblia foi subindo um pouco 
ao lugar que lhe compete na dinâmica 
pastoral. A Sagrada Escritura é transversal 
a toda a pastoral. Por esse motivo, não se 
chamou departamento da Pastoral Bíbli-
ca, mas departamento de Animação Bí-

blica da Pastoral, precisamente para que 
não se criasse a ideia de uma pastoral a 
par das outras pastorais, mas de algo que 
está na base de todos os outros setores 
da pastoral. Penso que se deram passos 
significativos na consciencialização do 
clero e do povo de Deus genericamente. 
A nossa pastoral ou parte da Escritura, 
ou então andamos um pouco ao arrepio 
daquilo que é essencial e dos objetivos 
que norteiam a vida da diocese.

quando foi criado, o departamento de 
animação Bíblica da Pastoral pretendia 
uma ligação mais forte entre a Bíblia e a 
vida. está a ser concretizado esse objetivo?

R_ Isso, naturalmente, vai dependendo 
de cada um dos agentes da pastoral e de 
cada fiel em concreto. Temos feito algu-
mas iniciativas nesse sentido. Foram-se 
multiplicando as semanas bíblicas e os 

o padre João alberto Correia coordena o departamento de 
animação Bíblica da Pastoral, estrutura criada em 2009, para 
potenciar e articular o trabalho realizado no âmbito da sensibi-
lização e enraizamento da Sagrada escritura. ao cabo de mais 
de três anos de trabalho, fica uma avaliação muito positiva 
e um horizonte de execução ainda muito largo. a este pro-
pósito abordamos ainda os subsídios pastorais elaborados, 
particularmente o que visa a vivência da quaresma. 

cursos bíblicos. Temos editado também 
estes subsídios para a vivência do Adven-
to/Natal e Quaresma/Páscoa, em parceria 
com os missionários do Verbo Divino. O 
efeito que estas iniciativas têm no terreno 
não o sabemos ao certo. Cabe-nos lançar 
a semente e esperar que ela germine. 

que iniciativas têm sido desenvolvidas 
por este departamento?

R_ Temos dedicado uma particular im-
portância à edição dos subsídios pasto-
rais para o Adento e Quaresma. Temos 
promovido várias semanas bíblicas em 
alguns arciprestados,tudo a partir da 
Semana Bíblica de Braga, que já vai na 
quinta edição e norteia um pouco o ano 
pastoral, dado que decorre no seu início. 
A partir do Arciprestado de Braga esta 
iniciativa já se alargou a outros arcipres-
tados, nomeadamente a Guimarães, a 
Vila Verde e, este ano, teremos também 
em Cabeceiras de Basto. Em Famalicão, 
a semana bíblica não está a cargo do de-
partamento, mas sim do arciprestado, em-
bora apoiemos a iniciativa. Em Barcelos 
este tipo de iniciativa já se realizava há 
imensos anos, muito por influência dos 
capuchinhos que estão lá radicados. Esta-
mos abertos e disponíveis para estender a 
semana bíblica a outros arciprestados.

o objetivo é alargar a Semana Bíblica a 
todos os arciprestados?

R_ Sim, Mas evidentemente à medida 
que os arciprestados forem solicitando. É 
provável que em alguns arciprestados a 
semana bíblica seja algo desejado, mas 
em outros pode ainda não ser, dado que 
haverá outras prioridades. Cada arci-
prestado tem o seu próprio andamento 
pastoral. Não queremos impor-nos, nem 
sobrepor-nos a ninguém, portanto a ini-
ciativa deve partir do arciprestado. Temos 
disponibilidade para auxiliar nessa tarefa, 
desde que contactados.

outro dos objetivos era a promoção de 
um trabalho em rede, congregando diver-
sas entidades. Como avalia esse trabalho?

R_ Quando constituímos o departamento 
tivemos a preocupação de conversar com 
muita gente, tentando tomar o pulso ao 
que já se fazia a este nível na Arquidioce-
se e auscultando os agentes pastorais que 
trabalhavam nesta área. A partir daí surgiu 
a equipa que integra este departamento, 
onde se inserem os Missionários do Verbo 
Divino, os Capuchinhos e dois sacerdotes 
da Arquidiocese. Estamos, neste momen-
to, a encetar esforços para inserir leigos 
neste trabalho de colaboração. Reunimos 
periodicamente e tentamos organizar o 
trabalho a partir daí. No fundo, o depar-
tamento não tenta substituir nada nem 
ninguém, mas procurar agregar todas as 
forças vivas da pastoral que já debruça-
vam a sua missão sobre o âmbito bíblico. 
É um trabalho em rede, e é aquele que 
mais frutos pode dar. 

qual foi a importância de d. antónio 
Couto, antigo Bispo auxiliar de Braga, 

JOÃO 
ALBERTO 
CORREiA

“
mAis importAnte 
que criAr grupos bíblicos, 
é que os grupos e movimentos 
pArtAm dA pAlAvrA 
em tudo o que fAzem
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quais são as maiores dificuldades que 
sente no desempenho desta missão?

R_ As dificuldades são diversas. Como 
se sabe, a Igreja, e até as paróquias, 
gravitam muito em torno do pároco. O 
pároco é muito solicitado. São os centros 
paroquiais, é a liturgia, são as catequeses, 
os planos de formação,  são os doentes, 
são as famílias e até problemas concre-
tos de relações humanas. A presença do 
padre é muito importante em demasiados 
âmbitos. Isto gera uma dispersão enorme 
e uma incapacidade de gerir a agenda 
pastoral. Torna-se difícil estar em algum 
sítio, ou com alguém, com a postura 
desejável e com a devida frescura física e 
mental. Outra dificuldade é como acolher 
quem está à margem da comunidade. 

que trabalhos pastorais lhe dão mais 
gosto?

R_ É difícil responder. Eu gosto muito de 
lidar com as pessoas. É a parte mais difícil 
na missão de um sacerdote, mas igual-
mente aquele que mais nos realiza. Gosto 
muito do trabalho na paróquia, mas tam-
bém gosto muito da lecionação. As coisas 
completam-se. Há muitas coisas que os 
alunos me vão dizendo que me ajudam 
no desempenho na paróquia e vice versa. 
Há coisas que não gosto tanto, como são 
as burocracias e as papeladas. Evito fazer 
isso, delegando essas tarefas, de forma a 
priveligiar a relação com as pessoas.

Como está a viver este ano da fé?

R_ Nunca é mais um ano como os outros. 
Basta ser uma ano específico para ser di-
ferente. Muitas vezes se vai falando destas 
coisas e se vão promvendo iniciativas no 
sentido de ajudar as pessoas. Da minha 
parte e pessoalmente, no meio de tantas 
solicitações, procuro pensar nisto com um 
pouco mais de regularidade, para que a 
riqueza pessoal que se vai adquirindo no 
âmbito da fé, possa ajudar a enriquecer-
me  a mim e aos outros. Como dizia um 
alguém, a fé ou se apega ou se apaga. 

ca séria, se não houver nas nossas escolas 
uma boa formação literária. A vivência 
da Escritura depende muito da sensibi-
lidade das comunidades para acolher a 
Palavra. Para além da criação de grupos 
bíblicos, penso que seria importante que 
cada grupo ou movimento se centrassem 
na Palavra em tdo aquilo que fazem. Por 
exemplo, era importante que as reuniões 
dos diversos grupos eclesiais partissem 
sempre de um momento de meditação 
a partir da Sagrada Escritura, ou que os 
grupos corais procurassem escolher os 
cânticos sempre tendo em vista a liturgia 
da Palavra. Isto é mais importante do que 
criar mais grupos bíblicos.

É também pároco de frossos, já esteve 
em Prado também. quais são as exigen-
cias de ser pároco na arquidiocese? 

R_ Ser pároco é um trabalho interessante, 
do ponto de vista humano e do ponto de 
vista espiritual. Não se pode conceber 
a fé, sem relação. Poder estar com as 
pessoas de diferentes idades, culturas, 
posição social, e de diferentes aproxima-
ções à fé, é uma riqueza muito grande. As 
paróquias são para mim um verdadeiro 
laboratório, seja de pastoral bíblica ou de 
oração. É um espaço onde a fé se vive e 
se encarna. É um trabalho exigente, mas 
fabuloso. Quando se consegue fazer o 
trabalho de transmissão da fé, as pessoas 
sentem que podem ir mais longe. A cons-
trução da identidade cristã exige também 
uma atenção muito significativa àquela 
que é a identidade cultural das pessoas.

entreviSta
ii o departamento de animação Bíblica da Pastoral foi criado em 18 de 

outubro de 2009. nessa altura foram definidos três objetivos: articu-
lar o que já se fazia neste âmbito conjugando esforços e potenciando 
iniciativas já em curso; promover ações de formação e informação 
bíblicas; fornecer bases para uma pastoral animada pela Palavra.

este departamento pastoral, em conjunto com os Mis-
sionários do verbo divino, disponibilizaram um sub-
sídio para ajudar à vivência da quaresma e do tempo 
pascal, tal como já haviam feito relativo ao advento. 
está disponível nos Serviços Centrais da arquidiocese.

“
D. António Couto 

é o patrono do 
departamento de 
Animação Biblíca 

da Pastoral

«A pastoral tem sempre 
a marca da insatisfação, 

porque está sempre a 
ser feita e repensada»

quaL É o ContriButo dado PeLa edição doS SuBSí-
dioS PaStoraiS Para o advento e a quareSMa?

r_ Posso dizer que já temos um conjunto significativo de opús-
culos destes. Penso que já vamos no terceiro ano de edições. o 
contributo que estes opúsculos podem dar depende do uso que 
cada um lhe der. esta edição está pensada para as comunida-
des. Procuramos fugir de uma linha mais intimista, como outras 
propostas destes género que andam por aí na nossa praça, que 
procuram fomentar uma vivência centrada na perspetiva indivi-
dual. a nossa proposta é comunitária. não estamos apenas e só 
centrados na liturgia, mas procuramos alimentar uma refle-
xão que deixe marcas na atitude a desenvolver. Procuramos 
também explorar a dimensão simbólica e que a imagem que 
acompanha cada reflexão esteja relacionada com o conteúdo 
proposto. queremos uma proposta abrangente e de matriz co-
munitária. Se esta proposta for útil a alguém do ponto de vista 
individual, que o seja, mas nunca à margem da comunidade. 

quaL É a iMPortânCia da quareSMa Para o CriStão?

r_ a quaresma era, por excelência, o tempo de preparação 

para a grande festa dos cristãos: a Páscoa. era também um 
momento em que eram integrados novos elementos na comu-
nidade cristã, os catecúmenos. Se a Páscoa é o momento mais 
importante na vida de um cristão, a quaresma vai a reboque 
como tempo de preparação. a quaresma é um momento para 
mergulharmos nas raízes da nossa fé cristã. em vários momen-
tos da nossa vida, as festas são antecedidas por momentos 
fortes de preparação. na quaresma os cristãos são chamados a 
pôr em ordem a sua vida e a testemunhar a sua fé. 

CoMo PodeM Ser enquadradaS aS ManifeStaçÕeS 
PÚBLiCaS de fÉ, CoMo aS ProCiSSÕeS ou o CoMPaSSo, 
na vivênCia do teMPo da quareSMa? 

r_ São sinais exteriores, em que é desejável que se manifeste 
aquilo que vivemos no interior. estas manifestações têm a vir-
tude de despertar os cristãos para a oração e a reflexão. tudo é 
bom, desde que bem orientado. Sabemos que a nossa fé cristã, 
não pode escamoetar a Paixão e morte de Jesus. Podemos dizer 
que toda esta dinâmica bíblica dá forma a todas estas manifes-
tações exteriores, que acabam por ser uma catequese viva, que 
pode incentivar a que as pessoas vão ler os textos bíblicos. 

«A QUARESMA é UM MOMENTO PARA MERgUlhARMOS NAS RAízES dA NOSSA Fé»

para o surgimento deste departamento?

R_ A importância de D. António Couto foi 
muito significativa. Ela começa a notar-se, 
no momento em que D. António Couto 
vem para Braga e orienta os Encontros 
com São Paulo. Era o Ano Paulino e 
centenas de pessoas aderiram a estes en-
contros. Aí se percebeu que esta questão 
tinha pernas para andar. Foi a partir daí 
que se gerou toda esta onda de entusias-
mo em torno da centralidade da Sagrada 
Escritura na vida da Igreja. O assunto não 
é novo, como sabemos. Este impulso nas-
ceu com o Concílio Vaticano II. Depois 
surgiu o triénio pastoral centrado na Pa-
lavra, e nós contámos com um mentor e 
animador fantástico que foi o D. António 
Couto. Ele esteve presente no lançamento 
deste departamento e foi considerado o 
nosso patrono. Entretanto, ele deixou a 
diocese, e ficámos sem patrono. Posso 
dizer que foi muito positiva a sua influ-
ência para este departamento, quer como 
bispo, quer como homem com enorme 
sabedoria na Sagrada Escritura. O seu 
trabalho fez sentir a necessidade de uma 
estrutura que dinamizasse e coordenasse 
o que já existia e, eventualmente, mudas-
se a nossa forma de estar.

Sente que a leitura e a oração a partir da 
Bíblia já estão devidamente enraizadas, 
ou anda há muito trabalho a fazer?

R_ Esse trabalho está a decorrer, mas 
dever ser feito em células mais pequenas. 
Muita já se fez. Temos que reconhecer 
que já foram dados passos muito signifi-
cativos. Durante o triénio da Palavra, ten-
tou-se incentivar a “lectio divina”, através 
de formações sobre a oração a partir da 
Palavra. A pastoral tem sempre esta marca 
da insatisfação, porque está sempre a ser 
feita e repensada. Isto requer da parte das 
pessoas que tomam esta tarefa em mãos, 
alguma formação, não apenas em relação 
à Bíblia. A este nível há muito a fazer. 
Não basta saber ler. É preciso saber inter-
pretar. Não pode haver uma pastoral bíbi-
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LiturGia

LEITURA I – Deut 26,4-10

Leitura do livro do Deuteronómio

Moisés falou ao povo, dizendo: «O sacer-
dote receberá da tua mão as primícias dos 
frutos da terra e colocá-las-ás diante do altar 
do Senhor teu Deus. E diante do Senhor teu 
Deus, dirás as seguintes palavras: ‘Meu pai 
era um arameu errante, que desceu ao Egip-
to com poucas pessoas, e aí viveu como 
estrangeiro até se tornar uma nação grande, 
forte e numerosa. Mas os egípcios maltrata-
ram-nos, oprimiram-nos e sujeitaram-nos a 
dura escravidão. Então invocámos o Senhor 
Deus dos nossos pais e o Senhor ouviu a 
nossa voz, viu a nossa miséria, o nosso 
sofrimento e a opressão que nos dominava. 
O Senhor fez-nos sair do Egipto com mão 
poderosa e braço estendido, espalhando um 
grande terror e realizando sinais e prodí-
gios. Conduziu-nos a este lugar e deu-nos 

esta terra, uma terra onde corre leite e mel. 
E agora venho trazer-Vos as primícias dos 
frutos da terra que me destes, Senhor’. Então 
colocarás diante do Senhor teu Deus as 
primícias dos frutos da terra e te prostrarás 
diante do Senhor teu Deus».

SALMO RESPONSORIAL – Salmo 90 (91)

Refrão: Estai comigo, Senhor, no meio da 
adversidade.

Tu que habitas sob a protecção do Altíssimo
e moras à sombra do Omnipotente,
Diz ao Senhor: «Sois o meu refúgio e a 
minha cidadela: meu Deus, em Vós confio».

Nenhum mal te acontecerá
nem a desgraça se aproximará da tua tenda,
porque Ele mandará aos seus Anjos
que te guardem em todos os teus caminhos.

Na palma das mãos te levarão,
para que não tropeces em alguma pedra.
Poderás andar sobre víboras e serpentes,
calcar aos pés o leão e o dragão.

Porque em Mim confiou, hei-de salvá-lo;
hei-de protegê-lo, pois conheceu o meu nome.
Quando Me invocar, hei-de atendê-lo,
estarei com ele na tribulação,
hei-de libertá-lo e dar-lhe glória.

LEITURA II – Rom 10,8-13
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo 
aos Romanos

Irmãos: Que diz a Escritura? «A palavra 
está perto de ti, na tua 
boca e no teu coração».
Esta é a palavra da fé que 
nós pregamos. Se confes-
sares com a tua boca que 
Jesus é o Senhor e se acre-
ditares no teu coração que 
Deus O ressuscitou dos 
mortos, serás salvo.Pois 
com o coração se acredita 
para obter a justiça e com 
a boca se professa a fé 
para alcançar a salvação. 
Na verdade, a Escritura 
diz: «Todo aquele que 
acreditar no Senhor não 
será confundido». Não há 
diferença entre judeu e 
grego: todos têm o mesmo 
Senhor, rico para com 
todos os que O invocam. 
Portanto, todo aquele que 
invocar o nome do Senhor 
será salvo.

ACLAMAÇÃO DO EVANGELHO - Mt 
4,4b
Nem só de pão vive o homem, mas de 
toda a palavra que sai da boca de Deus.

EVANGELHO – Lc 4,1-13

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas

Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito 
Santo, retirou-Se das margens do Jordão. 
Durante quarenta dias, esteve no deserto, 
conduzido pelo Espírito, e foi tentado pelo 
diabo. Nesses dias não comeu nada e, 
passado esse tempo, sentiu fome. O diabo 
disse-lhe: «Se és Filho de Deus, manda 
a esta pedra que se transforme em pão». 
Jesus respondeu-lhe: «Está escrito: ‘Nem só 
de pão vive o homem’». O diabo levou-O 
a um lugar alto e mostrou-Lhe num instan-
te todos os reinos da terra e disse-Lhe:
«Eu Te darei todo este poder e a glória 
destes reinos, porque me foram confiados 
e os dou a quem eu quiser. Se Te prostrares 
diante de mim, tudo será teu». Jesus res-
pondeu-lhe: «Está escrito: ‘Ao Senhor teu 
Deus adorarás, só a Ele prestarás culto’». 
Então o demónio levou-O a Jerusalém, 
colocou-O sobre o pináculo do Templo e 
disse-Lhe: «Se és Filho de Deus, atira-te 
daqui abaixo, porque está escrito: ‘Ele dará 
ordens aos seus Anjos a teu respeito, para 
que te guardem’; e ainda: ‘Na palma das 
mãos te levarão, para que não tropeces 
em alguma pedra’». Jesus respondeu-lhe: 
«Está mandado: ‘Não tentarás o Senhor teu 
Deus’». Então o diabo, tendo terminado 
toda a espécie de tentação, retirou-se da 
presença de Jesus, até certo tempo.
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i a quarta-feira de CinZaS celebra-se, este ano, a 13 de fevereiro. representa o 
primeiro dia da quaresma no calendário gregoriano, e dá início a um tempo de con-
versão e da mudança de vida. Coincide com o dia seguinte ao Carnaval e é o primeiro 
dos 40 dias que antecedem a Páscoa. neste dia, durante as eucaristias é feita a im-
posição de cinzas, utilizando cinzas dos ramos abençoados no domingo de ramos. 

Sugestão de Cânticos
entr: do abismo em que vivo (a. f. Santos, BML 35, 10)
ofer: escuta israel (C. Silva, CeC ii, 136)
CoM: o Senhor te cobrirá (C. B. Sousa, CeC i, 84)
Saíd: da morte e do pecado (J. Santos, nCt 116)

DOMINGO i da quaresma - Ano C
17 de FEVEReiro de 2013 

N o início da Quaresma, a Pala-
vra de Deus apela a repensar 
as nossas opções de vida e a 
tomar consciência dessas “ten-

tações” que nos impedem de renascer 
para a vida nova, para a vida de Deus.

A primeira leitura convida-nos a elimi-
nar os falsos deuses em quem às vezes 
apostamos tudo e a fazer de Deus a nossa 
referência fundamental. Alerta-nos, na 
mesma lógica, contra a tentação do orgu-
lho e da autossuficiência, que nos levam 
a caminhos de egoísmo e de desumani-
dade, de desgraça e de morte. Tudo o que 
recebemos é de Deus e não nosso. Somos 
apenas administradores dos dons que 
Deus colocou à disposição de todos os 
homens. A nossa relação com os bens – 
mesmo os mais fundamentais – não pode, 
pois, ser uma relação fechada e egoísta: 
tudo pertence a Deus, o Pai de todos os 
homens e deve, portanto, ser partilhado. 
Uma das tentações frequentes na vida do 

homem moderno é colocar a sua vida, 
a sua esperança e a sua segurança nas 
mãos dos falsos deuses: o dinheiro, o 
poder, o êxito social ou profissional, a 
ciência, os partidos, e as ideologias. 

A segunda leitura convida-nos a prescin-
dir de uma atitude arrogante e auto-
suficiente em relação à salvação que 
Deus nos oferece: a salvação não é uma 
conquista nossa, mas um dom gratuito 
de Deus. É preciso, pois, “converter-se” 
a Jesus, isto é, reconhecê-l’O como o 
“Senhor” e acolher no coração a salvação 
que, em Jesus, Deus nos propõe. O orgu-
lho e a autossuficiência aparecem sempre 
como algo que fecha aos homens o 
caminho para Deus. Conduzem o homem 
ao fechamento em si próprio e a prescin-
dir de Deus e dos outros. Os orgulhosos 
e autossuficientes correspondem aos 
“ricos” das bem-aventuranças: são os que 
estão instalados nas suas certezas e não 
estão disponíveis para se deixar desafiar 

por Deus e para acolher, em cada instan-
te, o amor de Deus. Por isso, são “maldi-
tos”: se não estiverem dispostos a abrir o 
seu coração a Deus, recusam a salvação 
que Deus tem para oferecer.

O evangelho apresenta-nos uma cate-
quese sobre as opções de Jesus. Lucas 
sugere que Jesus recusou radicalmente 
um caminho de materialismo, de poder, 
de êxito fácil, pois o plano de Deus não 
passava pelo egoísmo, mas pela partilha; 
não passava pelo autoritarismo, mas pelo 
serviço; não passava por manifestações 
espectaculares que impressionam as 
massas, mas por uma proposta de vida 
plena, apresentada com simplicidade e 
amor. É claro que é esse caminho que 
é sugerido aos que seguem Jesus. Den-
tro de cada pessoa, existe o impulso de 
dominar, de ter autoridade, de prevalecer 
sobre os outros. Por isso – às vezes na 
Igreja – os pobres, os débeis, os humildes 
têm de suportar atitudes de prepotência, 

de autoritarismo, de intolerância, de abu-
so. A catequese de hoje sugere que este 
“caminho” é diabólico e não tem nada a 
ver com o serviço simples e humilde que 
Jesus propôs nas suas palavras e nos seus 
gestos. Podemos, também, ceder à ten-
tação de usar Deus ou os dons de Deus 
para brilhar, para dar espectáculo, para 
levar os outros a admirar-nos e a bater-
nos palmas. A isto Jesus responde de 
forma determinada: não utilizarás Deus 
em proveito da tua vaidade e do teu êxito 
pessoal. Apresentam-se, portanto, diante 
de Jesus, dois caminhos. De um lado, está 
a proposta do mal: que Jesus realize o seu 
papel na história da salvação como um 
Messias triunfante, ao jeito dos homens. 
Do outro, está a escolha de Jesus: um ca-
minho de obediência ao Pai e de serviço 
aos homens, que elimina qualquer conce-
ção do messianismo como poder.

Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org

 a Igreja alimenta-se da palavra
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oPinião

No passado domingo, a basílica bracarense do Congregados acolheu a celebração 
arquidiocesana do Dia dos Consagrados, presidida pelo Arcebispo Primaz. 

         (Fotos: Avelino Lima)           

A
doença mental cabe num 
espectro muito alargado 
da doença. O stress pós-
traumático advindo da guerra 

é uma forma de doença mental. 
Diversas pesquisas demonstram que 
as sintomatologias mais acentuadas 
(re)aparecem somente passados 
cerca de 30 anos após o episódio 
traumático. A nível fisiológico quem 
possui stress pós-traumático de guerra 
sente frequentemente dores de cabeça 
profundas, fadiga, indigestão, dores 
musculares e ósseas, para além de 
súbitos ataques de ansiedade e raiva. 
Outros danos físicos, psicológicos e 
sociais são também uma característica 
do doente portador de stress pós-
traumático de guerra. A vida de um 
indivíduo portador de stress pós-
traumático de guerra é uma constante 
batalha contra o tempo, que se procura 
travar o quanto antes para se evitar o 
desprezo, a humilhação, a exclusão 
social. Estudos demonstram que 
grande percentagem dos sem-abrigo 
são antigos combatentes, cujo stress 
pós-traumático conduziu aos mais 
tumultuosos caminhos da vida. A 
sua inserção numa comunidade é o 
passo mais difícil, e constata-se que a 
fé pode ter um papel preponderante 
neste percurso. Assim sendo apresento 
quatro pilares pelos quais se rege 
hoje a UNESCO, e a fé está presente 
nestas etapas que são: aprender 
a conhecer, aprender a fazer, 
aprender a viver e aprender a ser. 
Para além disto, e tal como hoje 
cientificamente se garante, a saúde 
é uma existência múltipla por isso, 
segundo a Organização Mundial 
de Saúde, a saúde é o completo 
bem-estar físico, mental, social e 
espiritual. Através da fé, do cultivo 
da nossa espiritualidade podemos 
(re)humanizar os nossos irmãos que 
sofreram os tumultos de uma guerra 
e hoje sofrem de uma doença que 
os transporta para essa horrenda 
realidade. 

Depois da minha experiência com 
doentes mentais com stress pós-
traumático de guerra percebi que, 
por muitas estratégias utilizadas, 
medicamentosas entre outras, a 
única réstia de esperança que em 
alguns permanecia designava-se por 

fé. Era esse o único sentimento que 
muitos traziam inabalável de uma vida 
de tormentos depois de uma guerra 
sem nome, sem rosto, sem intenção, 
onde aqueles que não perderam a 
vida, perderam grande parte da sua 
vida porque deixaram no “mato” das 
ex-colónias a sua identidade. Uma 
grande maioria afirmava a fé acima de 
qualquer “complicação” terrena e dizia 
mesmo que Deus nada tem a ver com 
isto (isto da guerra que tanto mal lhes 
trouxe). A culpa afinal é dos Homens, 
concluíam por si mesmos, porque a 
inabalável fé destes seres humanos 
que tanto sofrem permanece intacta. 
Exemplo disto mesmo é a peregrinação 
anual à Nossa Senhora do Sameiro e 
ao Santuário de Fátima. Esta revelação 
é evidente quando, e depois do que 
é sabido por mim dos atendimentos, 
verifico a enorme devoção com que 
oram a Nossa Senhora do Sameiro que 
consideram sua padroeira, e que dizem 
tê-los protegido na guerra do maior 
dos males, a morte. A homeostasia do 
indivíduo ou o equilíbrio natural para 
o qual caminha todo o ser biológico 
é uma meta incrivelmente difícil 
de atingir para estes homens e suas 
famílias, mas conseguem ultrapassar 
uma boa parte da adversidade porque, 
acima de tudo, estão cheios de fé.

A fé e o stress 
pós-traumático de guerra

por Ana Gomes (Pastoral da Saúde)

na sequência da Semana arquidiocesana da Saúde, que 
se assinala entre 11 e 16 de fevereiro, o departamento 
arquidiocesano da Pastoral da Saúde vai colaborar com 
este suplemento. ao longo do mês de fevereiro, os artigos 
de opinião versarão sobre esta temática. 
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IGREJA.net
O Apostolado da Oração (AO) inau-
gurou o seu novo portal na internet, 
cinco anos após o surgimento do seu 
primeiro site. Para além do destaque 
dado ao sentir com a Igreja, é possível 
aceder a propostas de meditação diária 
e às intenções do Papa para cada mês. 
Não faltam também informações sobre 
a identidade do AO, revistas e outras 
informações úteis. O site tem ainda 
ligação ao portal da editorial. É possível 
aceder também aos sites do “Passo-a-
Rezar” e do “EsseJota”, dois projetos 
vinculados à Companhia de Jesus.

www.apostoladodaoracao.pt

flash 

«Não recebo 
lições de moral 

sobre questões de 
sensibilidade. Isso 
aprendi em casa, 

na escola e na igreja 
católica»

Fernando Ulrich,
presidente do BPI

A ovelhinha oferecida pelo arciprestado de Cabeceiras de Basto a D. Jorge Ortiga, no âmbito das 
comemorações dos 25 anos de episcopado, a passear pela quinta do Paço Episcopal.

Contos exemplares 21

Um camponês, num dia de mer-
cado, entrou num restaurante e 

foi sentar-se na mesa para uma breve 
refeição. Antes, porém, de mãos 
erguidas, fez uma oração: “Senhor, 
abençoai o alimento que vou tomar, 
para melhor vos servir e amar“. 
Os que estavam ali ao lado observa-
ram-no com um olhar trocista. Um 
deles perguntou-lhe:
- Em casa também fazes assim?
O camponês, que já tinha começado 
tranquilamente a comer, respondeu:
- Sim, toda a minha família reza antes 
de comer. Mas, em minha casa, tam-
bém há quem não reze.
Eles perguntaram:
- Então, quem são os que não rezam?
O camponês, calmamente, respon-
deu:
- Por exemplo, as minhas vacas, o 
meu burro, os meus porcos... Ne-
nhum deles tem inteligência para 
saber o que é a oração.

A oração é uma necessidade de toda 
a pessoa, qualquer que seja a sua reli-
gião. Somos frágeis e necssitamos de 
nos voltar para Deus, para o louvar e 
para lhe pedir a sua ajuda. 

In “Nem só de pão”, Pedrosa Ferreira

título: Que fiz eu para 
merecer isto?

autor: Anselm Grün

editora: Paulinas

Preço: 11,00 euros

Resumo: É esta pergunta 
que as pessoas se colocam quando são 
confrontadas com a doença, a morte ou 
as catástrofes naturais. Mas também o 
sofrimento diário deixa muitas pessoas 
desesperadas em busca do motivo que 
conduziu a isso. Não encontram qualquer 
resposta para o facto de um Deus miseri-
cordioso poder permitir este sofrimento. 
São precisamente estas questões que 
Anselm Grün deixa entrar neste livro.

LiVRoS
título: Porque jejua-
mos?

autor: Giulio Viviani

editora: Paulus 

Preço: 7,00 euros

Resumo: Será que o  
jejum é aconselhado 
pela Bíblia? Também 
pode ser considerado 
como um “método de dieta”? Será apenas 
um método para ter um relacionamen-
to mais profundo com Deus? Um livro 
simples e objetivo que aborda elementos 
essenciais para a prática do jejum e da 
abstinência na Igreja hoje. Fundamenta a 
reflexão na Sagrada Escritura, no magisté-
rio e na tradição da Igreja.

título: O sentido cristão 
do sofrimento humano

tradução: Papa João 
Paulo II

editora: Apostolado da 
Oração

Preço: 2,50 euros

Resumo: Nesta Carta 
apostólica – Savifici 
doloris, João Paulo II aborda o mundo 
do sofrimento humano, indo também em 
busca de uma resposta à pergunta sobre 
o sentido desse sofrimento. Lembrando 
que, em Jesus Cristo, o sofrimento foi 
vencido pelo amor, recorda-nos igual-
mente a nossa condição de participantes 
nos sofrimentos de Cristo.

quinta-feira 07.02.2013

> BRAGA: “Mais coração nessas 
mãos“, promovido pela Pastoral
da Saúde, na faculdade de Teo-
logia (21h00).

Sexta-feira 08.02.2013

> V.N.FAMALICÃO: início do 
retiro para catequistas.

> BARCELOS: sessão de cate-
quese de adultos, na paróquia 
de Vila Frescainha S. Pedro 
(21h00). 

> BRAGA: concerto pela basílica 
do Sameiro, no auditório Vita 
(21h30).

Sábado 09.02.2013

> BRAGA: Conselho Arquidioce-
sano para a Pastoral Catequética, 
no centro pastoral (09h30-
12h00).

> P. VARZIM/V. CONDE: encon-
tros descentralizados de forma-
ção de catequistas do Arcipresta-
do, na paróquia de Rates.

domingo 10.02.2013

> BRAGA: formação “Não case 
em low cost...”, pelo Centro de 
Preparação para o Matrimónio 
de Esporões (09h15-12h30).

> AMARES: eucaristia no san-
tuário da Abadia, por D. Jorge 
Ortiga (16h00).

Segunda-feira 11.02.2013

> BARCELOS: eucaristia solene 
do Dia Mundial do Doente, na 
igreja Matriz, por D. Jorge Ortiga 
(15h00).

quarta-feira 13.02.2013

> BRAGA: início do lausperene 
quaresmal, na Sé Primaz.

> BRAGA: missa e imposição 
de Cinzas, na Sé Primaz, por D. 
Jorge Ortiga (21h30).

> Esta sexta-
-feira, entre as 

23h00 e as 24h00, 
o programa “Ser Igreja“, 

da Rádio SIM entrevista d. Jorge 
ortiga, sobre a sua mensagem para 
o Tempo da Quaresma e acerca das 
conferências quaresmais.

FM 101.1 Mhz e AM 576 Khz


