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iGreja PriMaZ
no próximo domingo, a arquidiocese vai 
assinalar o dia do Consagrado com uma eu-
caristia solene. esta celebração vai ser pre-
sidida pelo arcebispo Primaz, pelas 15h30, 
na basílica dos Congregados, em Braga.

ii o departamento arquidiocesano da Pastoral de Saúde vai 
levar a cabo a Semana arquidiocesana da Saúde. esta ini-
ciativa, que tem como mote “um like pela saúde mental: 
Gosto de ti porque Sim! “, decorre entre 11 e 16 de fever-
eiro na Casa de Saúde de S. joão de deus, em Barcelos.

VIII Jornada da Família

que nada lhes falte e agradeço, sempre, a 
colaboração de sacerdotes e leigos para 
esta casa. Para ela destino 20.000,00€.

2. Para o Santuário de nossa Senhora do 
Sameiro que enfrenta muitos encargos. A 
alma mariana do povo da Arquidiocese, 
não esquecendo outros santuários, tem 
aqui um carinho particular. Também a 
Senhora do Sameiro significa, para mim, 
uma devoção que me acompanha desde a 
infância. Agradeço a todos quantos com-

Passados os acontecimentos que 
marcaram as minhas Bodas de Prata 
Episcopais, sinto ser um dever ex-

pressar três palavras.
Gratidão pela presença e tantos sinais de 
comunhão manifestados por sacerdotes e 
leigos, paróquias e entidades civis; Alegria 
pelo facto de termos sido capazes de apro-
veitar a efeméride, não para olhar para a 
pessoa, mas para refletir sobre a responsa-
bilidade de construir e vivenciar unidade, 
como compromisso pessoal a realizar 
com o contributo de todos. A tarefa não 
terminou! Viveram-se momentos significa-
tivos que vão estimular a nossa caminhada 
de ser Igreja unida para louvar a Deus; 
Corresponsabilidade experimentada no 
momento solene da tomada de posse dos 
Conselhos Económicos de todas as paró-
quias. Aí vivenciamos uma Igreja como 
Povo que sabe que os meios materiais 
estão ao serviço duma missão grandiosa 
de evangelização, celebração, caridade e 
edificação de comunidades.
Os gestos de comunhão foram varia-
díssimos, desde os variados objectos e 
doces regionais até à pequena ovelhinha 
vinda de Cabeceiras de Basto, bem como 
numa colecta arciprestal que resultou em 
49.641,55€. Sei que houve renúncia a 
coisas necessárias para a vida de algumas 
pessoas e carências das comunidades. 
Rezo para que Deus a todos recompense 
e informo que destinarei a totalidade desta 
oferta monetária para causas que estimo. 
A saber:

1. Para a Casa Sacerdotal para que os 
sacerdotes, doentes ou de idade avança-
da, continuem a usufruir dum fim de vida 
sereno e com qualidade. Tudo farei para 

gratidão, alegria, corresponsabilidade
bodas de prata episcopais

a equiPa da PaStoral faMiliar das 
paróquias de Brufe e Santo Adrião, Arcipres-
tado de Vila Nova de Famalicão, organizam, 
no próximo sábado, a sétima edição da 
Jornada da Família. Esta iniciativa, que se vai 
realizar no Centro Pastoral da cidade, tem 
como tema “Educar para quê?”.  O padre 
Alberto Brito, sj, Provincial da Companhia 
de Jesus, é o conferencista convidado 
deste ano, estando a abertura da jornada 
aprazada para as 14h30. A conclusão dos 
trabalhos deverá acontecer pelas 18h45, 
seguindo-se a participação na Eucaristia na 
igreja Matriz Nova. Segundo a organização, 
«o grande desafio da família na sociedade 
de hoje é continuar a acreditar na sua força 
para educar para a esperança e para a ver-
dadeira felicidade». As inscrições são gra-
tuitas, podendo ser feitas junto dos cartórios 
paroquiais ou através de correio eletrónico 
(comunidadestoadriao@ gmail.com).

Concerto pelo Sameiro
no PróxiMo dia 8 de fevereiro, o 
auditório Vita vai ser palco de mais uma 
iniciativa em favor das obras de reabilita-
ção da basílica do Sameiro. Desta feita vai 
realizar-se um concerto com o grupo de 
música popular “Origem Tradicional”, cuja 
atuação tem início marcado para as 21h30. 
Os ingressos, que custam apenas 5 euros, 
podem ser adquiridos na Casa das Estampas 
do santuário, na Albergaria do Sameiro, 
ou nos Serviços Centrais da Arquidiocese, 
situados na rua de S. Domingos. Para mais 
informações, contactar o telefone 253 
603620 ou o e-mail recepcao@albergaria-
sameiro.com. Recorde-se que recentemente 
foram inauguradas as obras de reabilita-
ção do telhado e zimbório da basílica do 
Sameiro, cujos custos ascenderam aos 550 
mil euros. O grupo “Origem Tradicional” é 
de S. Mamede de Este (Braga), tendo como 
objetivo a promoção da música tradicional.

Guimarães e Vizela  
festa da Senhora das Candeias
a paróquia de S. Miguel das Caldas 
de Vizela vai celebrar este sábado a 
tradicional festa em honra de nossa 
Senhora das Candeias. Pelas 20h00 de-
corre uma eucaristia solene na igreja 
paroquial, durante a qual vai proceder-
se à bênção das crianças batizadas em 
2012. a partir das 21h00 decorre uma 
procissão de velas que vai percorrer as 
principais ruas da cidade de Vizela.

Vila do Conde
missa de bênção de bebés
Para assinalar a festa litúrgica da 
apresentação do Menino jesus no 
templo, que a igreja assinala a 2 de 
fevereiro, a paróquia de Vila do Con-
de vai realizar uma bênção de bebés, 
na igreja Matriz. esta celebração, 
que vai decorrer durante a eucaristia 
das 19h00 deste sábado, destina-se a 
crianças que ainda não tenham com-
pletado um ano de idade. 

 
Vila Nova Famalicão
retiro para catequistas
nos próximos dias 8, 9 e 10 de feverei-
ro, a equipa arciprestal de Catequese 
de Vila nova de famalicão promove a 
realização de um retiro para catequis-
tas. o mesmo terá lugar no Seminário 
de nossa Senhora da Conceição (Semi-
nário Menor), em Braga, iniciando na 
sexta-feira, dia 8, ao final da tarde, com 
o acolhimento aos participantes.

Barcelos
centro paroquial em Areias de Vilar
a paróquia de areias de Vilar pre-
senciou ontem a bênção da primeira 
pedra do Centro Social e Paroquial, um 
equipamento que deverá estar concluí-
do dentro de um ano. a cerimónia, que 
aconteceu dentro da igreja paroquial, 
foi presidida pelo arcebispo Primaz, d. 
jorge ortiga. esta nova valência social 
vai ter uma creche para 33 crianças, 
um centro de dia para 15 idosos e um 
serviço de apoio domiciliário.

Braga
conferência para os CPPs
amanhã, dia 1 de fevereiro, pelas 
21h00, realiza-se, no auditório Vita, 
uma conferência dirigida aos membros 
dos Conselhos Pastorais Paroquiais 
do arciprestado de Braga. a temáti-
ca desta iniciativa é a atualidade d 
constitução dogmática sobre a igreja, 
“lumen Gentium”. a próxima inicia-
tiva do género está agendada para 27 
de junho, pelas 21h00, também no 
auditório Vita, e é dedicada também à 
mesma temática.

© ARQUIVO DM
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preendem as suas necessidades e continu-
am a ajudar. À Confraria de Nossa Senhora 
do Sameiro entregarei 14.820,77 €.

3. Para o fundo Partilhar com esperança 
que tem sido resposta a situações sociais 
variadíssimas. “É verdade que somos víti-
mas de uma factura económico-social que 
nos tirou qualidade e dignidade à nossa 
existência.”1 Se me sinto unido a todos os 
Arquidiocesanos, os mais pobres ou ca-
renciados merecem-me um carinho muito 
particular. Nunca deixarei de pensar neles. 
Neste Fundo colocarei 14.820,77 €.

A todos um profundo obrigado e a prece 
de que, unidos, continuaremos a edificar 
uma Igreja Arquidiocesana onde o amor a 
Deus e o serviço aos irmãos são uma preo-
cupação constante, à semelhança do estilo 
de Jesus, o arquitecto da unidade.

Braga, 25 de Janeiro de 2013
† Jorge Ortiga, A.P.

PartIlhar C/ 
ESPErança 
14.820,77 €

CaSa 
SaCErDOtal 
20.000,00€

SaMEIrO 
14.820,77 €

O Arcebispo Primaz, D. Jorge Ortiga, comemorou o seu aniversário episcopal no passado dia 3 de janeiro
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Contemplar jesus ressuscitado é entrar no mistério do Pai, 
do seu amor, do seu encanto pelo mundo e pela Humani-
dade. o ano da fé é caminho de glória.

1.º no seio da trindade, o Pai, como primeira Pessoa, é a fonte da 
glória e da divina felicidade. fonte da paz e da comunhão. Como 
amor infinito, é o Pai que dá ao filho todo o bem, todo o amor. 
a Comunhão trinitária tem origem no amor do Pai. este ama o 
filho e comunica-lhe tudo o que tem e é. Partilha, em comunhão 
de amor, as divinas alegrias, o ser, o amor que gera comunhão 
na infinita festa do amor. o Céu é a festa de deus amor parti-
lhado com o Verbo, o Senhor jesus, na unidade do espírito. os 
bem-aventurados no Céu vivem desta glória festiva, deste aleluia 
contínuo. e tudo vem do Pai, como fonte do 
amor e da alegria. Com o Pai, a festa nunca 
mais terá fim. É gozo eterno do divino amor. É 
comunhão sem barreiras, comunhão plena que 
faz o gozo dos bem-aventurados. entrar nesta 
festa, sentirmo-nos em festa com deus. Viver 
este gozo que o Pai concede. Pedir para partici-
par desta alegria que o Pai nos dá.
2º a ressurreição de jesus é dom do Pai: “o Pai o ressuscitou e 
lhe deu um nome que está acima de todos os nomes” (cf. fil 2, 
9-11). o Pai o libertou do poder da morte e o faz triunfante e 
glorioso. É o poder do amor do Pai que concede a jesus a alegria e 
o gozo de ressuscitado. Por isso, diz S. Paulo, jesus “tem um nome 
diante do qual todos se ajoelham, no céu, na terra e nos infernos 
e toda a língua proclama que jesus é o Senhor para glória de deus 
Pai”. É a partir daqui que S. Paulo afirma: “alegrai-vos sempre no 
Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos” (fil 4, 4). alegrar-se no 
Senhor é viver o gozo divino que o Pai concedeu a jesus, o filho 
bem-amado. entrar nesse gozo, nessa alegria, nessa festa. o Pai 

a dá a jesus, partilha com ele (cf. ef 1, 20-23). e nós, pelo dom 
da ressurreição, vivemos essa alegria, esse gozo, essa felicidade. 
Partilhamos da glória do Pai. Vivemos essa alegria em nós.
3º o próprio jesus nos diz que, ao subir ao Céu, nos vai preparar 
um lugar, porque na casa do Pai há muitas moradas (cf. jo 14, 
1-4). ele, glorioso e glorificado, como cabeça do Corpo Místico, 
foi à frente preparar-nos um lugar. nós, os membros do Corpo 
Místico, participamos já dessa glória pelo baptismo, e um dia par-
ticiparemos, dum modo pleno e gozoso, da vida eterna que jesus 
já vive em gozo pleno. Viveremos com ele para sempre. entre-
mos nessa alegria, nessa festa, nessa esperança (cf. jo 15, 9-11). 
Peçamos a graça de viver plenamente esse gozo, essa alegria. 

e sejamos testemunhos vivos dessa felicidade 
e dessa alegria. alegres de deus e alegres por 
causa de deus. alegres porque o Pai nos ama e, 
em jesus, nos quer fazer felizes. desejar a mo-
rada que o Pai nos reserva. Pedi-la com alegre 
perseverança.
4º Precisamos de saborear internamente não só 

a glória de jesus, glória que o Pai lhe concede, como saborear 
a certeza de que, pelo baptismo, já estamos ressuscitados com 
Cristo, como diz S. Paulo. e se estamos ressuscitados com Cristo, 
o Pai deseja que busquemos as coisas do alto, que vivamos dessas 
realidades celestes, que não sejamos tão terrenos, tão fechados 
sobre o mundo. Com os olhos da alma e o coração no Pai, procu-
rar viver a nossa vocação de “ressuscitados”. já, mas não plena-
mente. Mas já, ou seja, participamos já da glória do Céu. temos o 
Céu dentro de nós. Somos catedrais da trindade, onde devemos 
buscar as coisas do alto e viver à imagem de Cristo celeste. o 
Pai, deus de amor, faz-nos viver já essa alegria, esse gozo, essa 
felicidade em Cristo, com Cristo, por Cristo.

O   Papa Bento XVI defendeu, no pas-
sado dia 24, que a Igreja Católica 
tem de estar presente nas «redes 

sociais digitais», como o Facebook ou Twit-
ter, onde há centenas de milhões de contas, 
dada a sua importância.

iGreja uniVerSal
uma igreja na diocese de leiria-fátima e uma capela do 
Porto estão entre os 48 projetos de arquitetura religiosa que 
concorrem aos prémios “archdaily”, promovidos pelo site 
mais visitado da especialidade. no ano passado, a capela 
bracarense Árvore da Vida foi galardoada nesta categoria.

i

Para o Papa, as redes sociais podem reforçar o sentido da unidade com a comunidade universal dos fiéis

PAPA quer igreja presente nas redes sociais
© DR

O Dia Mundial 
das Comunicações 
Sociais celebra-

se a 12 de maio, 
e a mensagem é 
publicada no dia 

de S. Francisco de 
Sales

«O ambiente digital não é um mundo 
paralelo ou puramente virtual, mas faz 
parte da realidade quotidiana de muitas 
pessoas, especialmente dos mais jovens», 
refere o Papa, na sua mensagem para o 47º 
Dia Mundial das Comunicações Sociais, 

dedicada ao tema “Redes Sociais: 
portais de Verdade e de Fé, novos 
espaços de evangelização”.
Segundo o Santo Padre, estes 
espaços são «cada vez mais parte 
do próprio tecido da sociedade» e 
destaca o seu potencial: «A troca 
de informações pode transformar-se 
numa verdadeira comunicação, os 
contactos podem amadurecer em 
amizade, as conexões podem facili-

tar a comunhão».

Pondo em prática o teor desta 
mensagem, o Papa enviou uma 

mensagem de apoio às cerca de 500 mil 
pessoas queparticiparam, em Washing-
ton, na 40ª marcha anual pela vida. 
através do twitter, Bento xVi manifestou 
a sua proximidade. 

aveiro
d. josé Policarpo foi o destauqe da 
abertura de um ciclo de quatro dias 
de formação permanente para o clero 
local, que decorre em albergaria-a-
Velha. numa conferência intitulada “a 
igreja diocesana e os desafios da nova 
evangelização”, o Cardeal-Patriarca 
de lisboa quer que os sacerdotes 
encarem com vivacidade o desafio 
da nova evangelização, projeto que 
considera fundamental para a igreja 
Católica contrariar o afastamento 
progressivo das comunidades.

lamego
a diocese faz um balanço postivo do 
trabalho de d. antónio Couto como 
Bispo de lamego. a formação laical, a 
criação de equipas de ação social e a 
redução de arciprestados são algumas 
das orientações que marcam o primeiro 
ano deste prelado à frente dos destinos 
diocesanos. a integração de regiões com 
poucos sacerdotes em áreas pastorais 
mais amplas foi o objetivo que presidiu 
à nova divisão territorial da diocese, que 
dos 14 arciprestados passou para seis.

leiria-Fátima
o santuário de fátima vai acolher, entre 
os dias 13 e 16 de junho, o iV Simpósio 
internacional sobre teologia do Corpo. 
estes encontros, que já tiveram lugar em 
vários países europeus, reúnem centenas 
de interessados e especialistas que vêm 
discutem e aprofundam a visão teológi-
ca formulada por joão Paulo ii sobre a 
sexualidade humana e a complementari-
dade do casal. 

Portalegre/C. Branco
na sequência do trágico acidente 
que vitimou 11 pessoas, no passado 
domingo, na Sertã, o Bispo de 
Portalegre-Castelo Branco encontrou-
se com as famílias das 11 vítimas 
mortais do acidente de autocarro 
que ocorreu no domingo, próximo 
da Sertã, bem como com alguns dos 
feridos. d. antonino dias fez questão 
ainda de presidir ao funeral de 
algumas das vítimas, em celebração 
que decorreu na Sé de Portalegre.

Viana do Castelo
a diocese de Viana do Castelo avançou 
para a agregação das paróquias de 
labrujó, rendufe e Vilar do Monte, 
do arciprestado de Ponte de lima, 
iniciando a reorganização que vai 
ser implementada no território. Na 
Provisão Canónica, d. anacleto 
oliveira explica que a medida pretende 
responder à desertificação das 
comunidades rurais. estas comunidades 
vão passar a ter uma única missa 
dominical, sendo os restantes serviços 
litúrgicos assegurados por leigos.

CrEIO EM DEUS PaI, O SEnhOr Da GlÓrIa     anO Da Fé 15 Dário Pedroso, sj

«O próprio Jesus nos diz que, ao 
subir ao Céu, nos vai preparar 

um lugar, porque na casa do Pai 
há muitas moradas. Ele foi à 

frente preparar-nos um lugar»

Mali: recolha de fundos a favor dos cristãos
a fundação ajuda a igreja que Sofre (aiS) está a recolher fundos 
para apoiar as comunidades cristãs do norte do Mali, vítimas de 
perseguição e violência da parte de grupos rebeldes ligados à 
organização terrorista al qaeda. a Conferência episcopal do Mali 
revela que «os cristãos foram obrigados a fugir do norte» do país 
e, apesar de muitos deles terem sido acolhidos por familiares, 

enfrentam atualmente grandes dificuldades «pois partiram sem nada». a diocese de Mopti, 
controlada pelo Governo, permanece como um dos poucos portos seguros para os cristãos 
em fuga e acolhe atualmente 326 famílias de refugiados. depois de ter enviado em 2012 
cerca de 160 mil euros para o Mali, com o objetivo de apoiar diversos projetos de auxílio 
às populações atingidas pela guerra, a fundação aiS pede agora o contributo da sociedade 
portuguesa, para atender às necessidades dos refugiados em Mopti. (www.fundacao-ais.pt)

Pastoral nas prisões  
a iGreja PortuGueSa quer trabalhar 
em conjunto com o Estado e as suas dife-
rentes instituições no sentido de tornar o 
sistema prisional num mecanismo de ver-
dadeira reabilitação e reconciliação hu-
mana. Segundo o padre João Gonçalves, 
responsável por este setor pastoral, é nos 
momentos em que a pessoa «menos tem 
a possibilidade de se fazer ouvir» que se 
torna mais necessário trabalhar na defesa 
dos seus direitos. A pastoral penitenciária 
esteve reunida durante dois dias.

o Corpo nacional de escutistas vai promover 
dois dias de voluntariado, entre 23 e 24 de 
fevereiro, no âmbito da comemoração dos 
seus 90 anos de existência e para honrar a 
memória do seu fundador, Baden-Powell.

i
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entreViSta
joão Manuel duque nasceu em Monção, no ano de 1964, tendo frequentado 
os seminários da arquidiocese de Braga. Concluiu a licenciatura em teologia na 
faculdade de teologia de Braga, em 1987. entre 1990 e 1996, frequentou a pós-
graduação em teologia, na faculdade jesuíta de Sankt Georgen, em frankfurt 
(alemanha), tendo concluído o doutoramento em teologia fundamental. 

i ocupa, desde 2011, o cargo de presidente 
do Centro regional de Braga da universi-
dade Católica Portuguesa, desempenhando 
ainda o cargo de diretor-adjunto da facul-
dade de teologia, extensão de Braga.

i

terminámos há dias o oitavário de ora-
ção pela unidade dos cristãos, no qual 
o Pof. joão duque esteve empenhado. 
qual a importância desta jornada para a 
igreja Católica em Portugal?

R_ Eu estive envolvido e a Conferência 
Episcopal continua a fazer esse traba-
lho. O trabalho ecuménico tem sido 
realizado essencialmente na relação da 
Conferência Episcopal Portuguesa com 
o Conselho Português das Igrejas Cristãs, 
do qual fazem parte a Igreja Metodista, 
a Igreja Anglicana e a Igreja Evangélica. 

Deixou de existir a Comissão Episcopal 
para a Doutrina da Fé e Ecumenismo e eu 
deixei de ser secretário, por isso já não 
estou tão diretamente envolvido, como 
estava até aqui. Esse trabalho continua 
com a nova Comissão Episcopal da Nova 
Evangelização, atualmente a responsável 
pelo diálogo ecuménico. Entretanto, tem 
havido mais gente envolvida.

qual a importância da realização da sema-
na de oração pela unidade dos cristãos?

R_ Esta foi uma das principais sementes 

do movimento ecuménico, muito antes 
da Igreja Católica iniciar este trabalho. O 
ecumenismo iniciou-se particularmente 
dentro do Anglicanismo. Este impulso, 
dado em 1908, e que depois se foi alar-
gando e desenvolvendo a todas as confis-
sões cristãs, foi talvez o principal impulso 
do movimento ecuménico em todas as 
suas vertentes. Portanto, podemos dizer 
que a realização desta semana é percur-
sora de outras realizações, formações em 
conjunto, reconhecimentos mutúos e a 
questão do batismo que está para ser re-
conhecido. Não era possível, em meados 
do século passado, pensar-se em juntar 
os líderes das diferentes confissões cristãs 
numa mesma celebração. O diálogo 
ecuménico em Portugal começou a partir 
desta semana de oração pela unidade 
dos cristãos. Mesmo para a comunidade 
católica houve um impacto notável. A 
presença de comunidades não católicas 
em Portugal foi, durante décadas, de en-
frentamento e de um certo proselitismo. 
Da parte da Igreja Católica esta relação 
difícil era acmpanhada pela conceção 
de que as outras confissões estavam no 
erro. Começar com essas celebrações foi, 

joão duque é um dos rostos do diálogo ecuménico em Por-
tugal. Após mais uma semana de oração pela unidade dos 
cristãos, que decorreu entre 18 e 25 de janeiro, fomos 
perceber em que ponto se encontra o ecumenismo no seio 
da igreja Católica. Com um perfil multifacetado, dividido 
entre a reflexão sobre a fé e a música sacra, o também 
presidente do Centro regional de Braga da universidade 
Católica Portuguesa, abordou ainda o aniversário desta 
instituição, que se assinala no próximo domingo. 

portanto, o grande passo para o diálogo 
ecuménico. Inicialmente foi um relacio-
namento apenas de cúpulas. Agora há um 
desenvolvimento mais estreito, principal-
mente do Fórum Ecuménico Juvenil, que 
tem atividades para além desta semana.

acredita que a condenação da inter-
pretação literal de que “fora da igreja 
não há salvação” ajudou a motivar este 
diálogo ecuménico?

R_ Sim, foi a compreensão mais explici-
tamente de que essa afirmação não pode 
ser levada à letra. Nem para fomentar 
distanciamentos entre a Igreja Católica e 
as outras igrejas, nem justificando a pri-
mazia dos cristãos sobre outras formas de 
religiosidade. No contexto em que esta 
frase de Cipriano foi formulada, o próprio 
Santo Agostinho afirmava que era possível 
a salvação fora dos muros da Igreja. Esta 
expressão queria significar que se quem 
fazia parte da comunidade eclesial, 
recusasse a pertença a esta comunidade 
excluía-se da salvação. A seguir veio uma 
interpretação demasiado estrita com a 
Igreja Católica, tida como a única verda-
deira. A qualquer cristão, membro de ou-
tra tradição cristã, primeiro ,não lhe pode 
ser negada a possibilidade de salvação. E 
depois não se pode dizer que a comuni-
dade a que pertence esteja na falsidade. 
Podemos, sim, dizer, que a Igreja Católica 
seja a mais completa, considerando todos 
os elementos que devem fazer parte de 
uma comunidade eclesial. Lembro-me 
agora das questões ligadas aos ministérios 
e do magistério petrino, como referência 
visível deste ministério. 

e na arquidiocese de Braga, que diag-
nóstico faz da presença de outras igrejas 
cristãs? É significativa essa presença?

R_ Do que tenho conhecimento, sei que 
neste momento não está a ser organizado 
nenhum trabalho muito diretamente a 
partir dos organismos diocesanos. Sei de 
alguns sacerdotes e leigos que desenvol-
vem algum trabalho de relações ecumé-
nicas, particularmente com as comuni-
dades base, que é o mais importante. Há 
algumas iniciativas mais recentes, como 
a Aldeia das Religiões em Priscos, que 
tiveram algum impacto e deram algum 
impulso nesse sentido. Há uma aproxi-
mação grande de algumas comunidades 
católicas com comunidades não-católicas 
aqui na Arquidiocese de Braga, como 
acontece com a Igreja metodista. Depois, 
há um trabalho de apoio às comunidades 
ortodoxas, até porque em termos litúrgi-
cos e até teológicos estamos mais próxi-
mos da tradição ortodoxa. Eu considero 
ser um trabalho ecuménico muito impor-
tante, o apoio logístico prestado a estas 
comunidades. Eventualmente poderia ha-
ver mais acompanhamento do ponto de 
vista pastoral, até inserindo na pastoral da 
Arquidiocese um acompanhamento mais 
específico às comunidades ortodoxas. 
Deixar o trabalho de transmissão da fé 
das comunidades ortodoxas a si mesmas 
não é a melhor solução. Cabe-nos a nós, 

“
a arquIdIocese 
poderIa ter 
uma pastoral 
dIrecIonada para 
as outras Igrejas 
crIstãs

JOÃO DUQUE
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canto, até sem instrumentos, é extraordi-
nário. Nunca se disse, em documentos, 
que haja instrumentos proscritos por si 
só. É preciso que a música seja adequa-
da ao instrumento e ao contexto do rito. 
Na liturgia, é possível o recurso a vários 
estilos e vários instrumentos. Todavia, há 
que adequar isso. Por exemplo, acompa-
nhar uma assembleia com uma guitarra é 
muito difícil. Uma assembleia tem muita 
dificuldade em acertar com as marcas 
ritmicas de uma guitarra. Uma coisa é ver 
uma cripta do Sameiro cheia a cantar ao 
mesmo ritmo, outra coisa é tentar sujeitar 
uma multidão dessas a um ritmo estrito 
de uma guitarra. Por exemplo, a guitarra é 
um instrumento ideal para o cântico dos 
salmos, e há até uma tradição biblíca nes-
se sentido. Há grandes missas solenes que 
incluem até a percursão, por exemplo.  

Como é que está a viver este ano da fé?

R_ No meu caso concreto, porque desde 
o meu início de trabalho letivo na teolo-
gia, o Ano da Fé tem sido oportunidade 
para refletir de modos diversos sobre a re-
alidade da fé. Tenho uma dimensão muito 
pragmática da vivência da fé, aplicada a 
todos os nichos quotidianos. É certo que 
dada a minha missão aqui na Universida-
de Católica, não deixo de ter um trabalho 
crente, no sentido mais extenso do termo. 
Por isso mesmo, este ano tem sido opor-
tunidade para fazer uma reorganização 
teológica do que significa crer de uma 
maneira geral, e depois o que significa 
crer de uma maneira cristã. Também per-
mite refletir sobre o que para o contexto 
da cultura contemporânea pode significar 
crer. Um bocado por vício profissional, 
tenho isso encaminhado para uma refle-
xão pessoal sobre o assunto.

diocese de Braga. Outras dioceses já o 
têm feito. Acho que é necessário fazer 
alguma coisa nesse sentido. Estão a surgir 
algumas escolas locais de formação em 
música litúrgica, o que permite descen-
tralizar esse trabalho de Braga, e há uma 
articulação com escolas de música civis, 
não necessariamente ligadas à Igreja. O 
recurso a escolas de música civis pode 
ajudar a preparar pianistas, que podem 
depois tocar órgão. Não é necessário 
criarmos escolas de música específicas, 

quando temos tantas escolas civis que 
podem formar igualmente bem. Podemos 
articular com essas escolas de música a 
formação em música sacra. Há uma outra 
área mais descurada que é a direção 
coral e aí, sim, estamos a pensar em algo. 
Estamos em conversas para, eventual-
mente com o apoio central da Faculdade 
de Teologia, criar uma formação mais 
específica nesta área.

e a música litúrgica deve ser acompanha-
da primordialmente pelo órgão?

R_Nós partimos do pressuposto que 
qualquer instrumentista pode tocar na 
liturgia. Sempre se disse, sim, que o órgão 
tem características mais favoráveis ao tipo 
de música utilizada na liturgia. E que o 

entreViSta
i i a universidade Católica Portuguesa foi instituída em 1967 através 

da criação da faculdade de filosofia (Braga). abriu as portas da 
sua sede em lisboa em 1968. foi reconhecida pelo estado em 
1971.atualmente detém centros regionais em lisboa, Porto, Braga 

e Viseu, num total de cerca de 12 mil alunos e 1250 docentes.

Como membro da equipa que acompanha o diálogo ecu-
ménico, na antiga Comissão episcopal da doutrina da fé 
e ecumenismo, da Conferência episcopal Portuguesa, joão 
duque foi um dos principais responsáveis pela realização do 
oitavário de oração pela unidade dos cristãos em Portugal.

“
O desinteresse pelas 

ciências sociais 
e humanas, em 

Portugal, vai pagar-se 
caro do ponto de vista 

cultural

«A Arquidiocese de 
Braga realizou um 

trabalho excelente na 
música sacra»

CeleBraMoS o dia da uniVerSidade CatóliCa Por-
tuGueSa (uCP) no PróxiMo dia 3 de feVereiro. o 
Berço deSta uniVerSidade, BraGa, Continua a eStar 
deVidaMente ColoCada no MaPa da uCP?

r_ depende da perspetiva. Há mapas da universidade Católica 
que não passam necessariamente por Braga. o desenvolvimen-
to dos diversos polos, nos últimos anos, tem sido autónomo. 
Braga continua a ser uma referência no âmbito das ciência so-
ciais e humanas. do ponto de vista da imagem da universidade 
Católica, há outras áreas que são mais notórias, e essas áreas 
desenvolvem-se mais no Porto e em lisboa, nomeadamente a 
economia e o direito. Continua a existir uma presença afetiva 
de Braga. Por iniciativa da nova reitora, foi uma aluna do curso 
de filosofia quem entregou a medalha na sua tomada de posse. 
É um gesto simbólico, mas que significa que, para a reitoria, 
Braga continua a ser importante.  

que anÁliSe faZ ao eStado atual do enSino uniVer-
SitÁrio PriVado eM PortuGal?

r_ o ensino universitário privado está encostado à parede 
do ponto de vista financeiro. Com as dificuldades financeiras 
é muito difícil apostar na qualidade. É compreensível que o 
ensino estatal tenha melhorado, do ponto de vista qualitativo, 
a sua oferta. a diminuição da natalidade faz com que haja um 
decréscimo no número de alunos. isto levanta a questão da 
continuidade do ensino privado e também de muitas universi-

dades públcas. Vai haver certamente fusões, o que poderá abrir 
espaço à oferta privada. o próprio estado poderia recorrer às 
universidades privadas, tirando benefício da sua atividade e 
não cobrindo toda a oferta académica, como acontece hoje 
em dia. quanto à uCP, tem uma missão concreta, que não 
pretende atingir o lucro. É um serviço muito próprio à cultura, 
de tal maneira que os agentes da uCP estão conscientes dessa 
sua missão. temos conseguido manter a universidade unida, 
apesar dos seus muitos polos. em vez das dificuldades terem 
fomentado a fragmentação, penso que fortaleceram os laços e 
a cooperação entre os diversos centros regionais.

e o Centro reGional de BraGa, CoMo eStÁ a atra-
VeSSar eSte MoMento e CoMo enCara o futuro?

r_ Somos um dos centros regionais mais pequenos da uCP, 
com pouco mais de mil alunos. os maiores são os de lisboa 
e Porto. não podemos esconder que as grandes apostas do 
Centro regional de Braga não são as áreas mais procuradas. os 
países latinos, e concretamente Portugal, descuraram estas áre-
as. do ponto de vista cultural isso vai pagar-se caro. Por isso, 
temos que reagir com outras ofertas. já temos a Comunicação 
e a Psicologia na faculdade de filosofia, e em breve teremos lá 
um curso de artes e design, e este ano começámos o turismo 
na faculdade de Ciências Socias. o ensino universitário vive da 
procura dos alunos e não podemos descurar isso. estas áreas 
ajudam-nos à estabilidade financeira necessária. 

«BraGa COntInUa a SEr IMPOrtantE Para a UnIVErSIDaDE CatÓlICa»

como Igreja acolhedora e maioritária, e 
há um contexto extraordinário, do ponto 
de vista de recursos humanos e logísticos, 
apoiar essa comunidade, que se encontra 
na diáspora. 

a música também ocupa um lugar na sua 
vida. Como olha para a música litúrgica 
que é produzida e executada nas igrejas 
da arquidiocese?

R_ É muito variável. Já houve fases em 
que predominava um estilo tradicional de 
música vinda da grande tradição da mú-
sica sacra, menos praticada pela assem-
bleia. Depois, numa fase pós-conciliar, 
predominaram as novas tentativas, consti-
tuindo uma espécie de época experimen-
tal. Aí há que duvidar que algo do ponto 
de vista musical funcione depois em 
termos pastorais. Entretanto, houve um 
trabalho excelente realizado em Portugal, 
particularmente aqui na Arquidiocese de 
Braga, numa altura em que os países da 
Europa do Sul deixaram esvair a tradição 
musical. Aqui, houve um trabalho de rea-
lização de música sacra com uma imple-
mentação muito forte e com produções 
de qualidade superior a muitos países da 
Europa, numa boa conjugação da quali-
dade com a acessibilidade da música. A 
publicação da “Nova Revista de Música 
Sacra” também teve um papel ativo nesta 
mudança. E depois temos que admitir que 
houve uma mistura destas duas tendên-
cias. Há celebrações que ainda recorrem 
um pouco ao experimentalismo.

o que pensa que se pode fazer no âmbi-
to da formação em música sacra?

R_ Existe uma certa consciência da 
necessidade de investir na formação em 
música sacra, nomeadamente na Arqui-
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liturGia

LEITURA I – Is 6,1-2a.3-8

Leitura do Livro de Isaías

No ano em que morreu Ozias, rei de Judá, vi 
o Senhor, sentado num trono alto e sublime; a 
fímbria do seu manto enchia o templo. À sua 
volta estavam serafins de pé, que tinham seis 
asas cada um e clamavam alternadamente, 
dizendo: «Santo, santo, santo é o Senhor do 
Universo. A sua glória enche toda a terra!» 
Com estes brados as portas oscilavam nos seus 
gonzos e o templo enchia-se de fumo. Então 
exclamei: «Ai de mim, que estou perdido, por-
que sou um homem de lábios impuros, moro 
no meio de um povo de lábios impuros e os 
meus olhos viram o Rei, Senhor do Univer-
so». Um dos serafins voou ao meu encontro, 
tendo na mão um carvão ardente que tirara 
do altar com uma tenaz. Tocou-me com ele 

na boca e disse-me: «Isto tocou os teus lábios: 
desapareceu o teu pecado, foi perdoada a 
tua culpa». Ouvi então a voz do Senhor, que 
dizia: «Quem enviarei? Quem irá por nós?» Eu 
respondi: «Eis-me aqui: podeis enviar-me».

SALMO RESPONSORIAL – Salmo 137 (138)

Refrão:  Na presença dos Anjos, eu Vos 
louvarei, Senhor.

De todo o coração, Senhor, eu Vos dou graças,
porque ouvistes as palavras da minha boca.
Na presença dos Anjos Vos hei-de cantar
e Vos adorarei, voltado para o vosso templo santo.

Hei-de louvar o vosso nome pela vossa 
bondade e fidelidade,
porque exaltastes acima de tudo o vosso 

nome e a vossa promessa.
Quando Vos invoquei, me respondestes,
aumentastes a fortaleza da minha alma.

Todos os reis da terra Vos hão-de louvar, Senhor,
quando ouvirem as palavras da vossa boca.
Celebrarão os caminhos do Senhor,
porque é grande a glória do Senhor.

A vossa mão direita me salvará,
o Senhor completará o que em meu auxílio 
começou.
Senhor, a vossa bondade é eterna,
não abandoneis a obra das vossas mãos.

LEITURA II – 1 Cor 15,1-11
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo 
São Paulo aos Coríntios

Recordo-vos, irmãos, o Evangelho que vos 
anunciei e que recebestes, no qual perma-
neceis e pelo qual sereis salvos, se o con-
servais como eu vo-lo anunciei; aliás teríeis 
abraçado a fé em vão. Transmiti-vos em 
primeiro lugar o que eu mesmo recebi: Cris-
to morreu pelos nossos pecados, segundo 
as Escrituras; foi sepultado e ressuscitou ao 
terceiro dia, segundo as Escrituras, e apare-
ceu a Pedro e depois aos Doze. Em seguida 
apareceu a mais de quinhentos irmãos de 
uma só vez, dos quais a maior parte ainda 
vive, enquanto alguns já faleceram. Poste-
riormente apareceu a Tiago e depois a todos 
os Apóstolos. Em último lugar, apareceu-me 
também a mim, como o abortivo. Porque eu 
sou o menor dos Apóstolos e não sou digno 
de ser chamado Apóstolo, por ter perse-
guido a Igreja de Deus. Mas pela graça de 
Deus sou aquilo que sou e a graça que Ele 
me deu não foi inútil. Pelo contrário, tenho 
trabalhado mais que todos eles, não eu, mas 
a graça de Deus, que está comigo. Por con-
seguinte, tanto eu como eles, é assim que 

pregamos; e foi assim que vós acreditastes.

ACLAMAÇÃO DO EVANGELHO - Mt 4,19
Vinde comigo, diz o Senhor,
e farei de vós pescadores de homens.

EVANGELHO – Lc 5,1-11

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas

Naquele tempo, estava a multidão aglome-
rada em volta de Jesus, para ouvir a palavra 
de Deus. Ele encontrava-Se na margem do 
lago de Genesaré e viu dois barcos estaciona-
dos no lago. Os pescadores tinham deixado 
os barcos e estavam a lavar as redes. Jesus 
subiu para um barco, que era de Simão, e 
pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. 
Depois sentou-Se e do barco pôs-Se a ensinar 
a multidão. Quando acabou de falar, disse a 
Simão: «Faz-te ao largo e lançai as redes para 
a pesca». Respondeu-Lhe Simão: «Mestre, 
andámos na faina toda a noite e não apanhá-
mos nada. Mas, já que o dizes, lançarei as 
redes». Eles assim fizeram e apanharam tão 
grande quantidade de peixes que as redes 
começavam a romper-se. Fizeram sinal aos 
companheiros que estavam no outro barco
para os virem ajudar; eles vieram e encheram 
ambos os barcos de tal modo que quase se 
afundavam. Ao ver o sucedido, Simão Pedro 
lançou-se aos pés de Jesus e disse-Lhe: «Se-
nhor, afasta-Te de mim, que sou um homem 
pecador». Na verdade, o temor tinha-se 
apoderado dele e de todos os seus compa-
nheiros, por causa da pesca realizada.
Isto mesmo sucedeu a Tiago e a João, filhos 
de Zebedeu, que eram companheiros de 
Simão. Jesus disse a Simão: «Não temas.
Daqui em diante serás pescador de homens».
Tendo conduzido os barcos para terra, eles 
deixaram tudo e seguiram Jesus.

“Pesca milagrosa” (Raffaello, 1515) In: Victoria and Albert Museum, London (Inglaterra)

i S. joÃo de Brito celebra-se a 4 de feVereiro. nasceu em lisboa, em 1647, 
tendo frequentado a corte. alimentando o desejo de seguir o exemplo de S. fran-
cisco xavier, entrou na Companhia de jesus. Missionário na Índia, assumiu a lín-

gua e costumes locais, para melhor poder espalhar a Boa nova do evangelho. 
Perseguido, morreu mártir em 1693. foi canonizado por Pio xii, em 1947.

Sugestão de Cânticos
entr: irmãos, adoremos (M. faria, nCt 220)
ofer: nós pregamos Cristo crucificado (M. luís, CaC 468)
CoM: eu vim para que tenham vida (j.f.Silva, BMl 54,15)
SaÍd: ide por todo o mundo (j. Santos, CeC i 156)

DOMINGO V do tempo comum - Ano C
10 de FEVEReiro de 2013 

A  liturgia deste domingo leva-nos 
a reflectir sobre a nossa voca-
ção: somos todos chamados por 
Deus e d’Ele recebemos uma 

missão para o mundo.

Na primeira leitura, encontramos a 
descrição plástica do chamamento de um 
profeta – Isaías. De uma forma simples e 
questionadora, apresenta-se o modelo de 
um homem que é sensível aos apelos de 
Deus e que tem a coragem de aceitar ser 
enviado. Isaías aceita o envio, ainda antes 
de saber, em concreto, qual é a missão. 
É o exemplo de quem arrisca tudo e se 
dispõe, de forma absoluta, para o serviço 
de Deus. No entanto, é difícil arriscar 
tudo, sem cálculos nem garantias: é o pôr 
em causa os nossos projectos e esquemas 
para confiar apenas em Deus, de forma 
que Ele possa fazer de nós o que quiser. 
Qual a minha atitude em relação a isto? 
Cada um de nós tem a sua história de 
vocação: de muitas formas Deus entra 

na nossa vida, desafia-nos para a missão, 
pede uma resposta positiva à sua propos-
ta. Temos consciência de que Deus nos 
chama – às vezes de formas bem banais?

A segunda leitura propõe-nos reflectir 
sobre a ressurreição: trata-se de uma 
realidade que deve dar forma à vida do 
discípulo e levá-lo a enfrentar sem medo 
as forças da injustiça e da morte. Com 
a sua ação libertadora, o discípulo sabe 
que está a dar testemunho da ressurreição 
de Cristo. Os apóstolos (Paulo incluído) 
não testemunharam o momento da res-
surreição, mas a experiência de um Jesus 
que continuou vivo depois da morte. 
O ressuscitado fez-se presente na vida 
destes homens e, como tal, converteu-se 
em objecto de pregação e de fé. Portan-
to, ao falar da ressurreição de Jesus, não 
estamos a falar de um “facto histórico”, 
entendendo por “facto histórico” aquele 
de que qualquer pessoa pode relatar os 
pormenores. A ressurreição de Cristo é 

um facto real, mas ao mesmo tempo ul-
trapassa as categorias humanas de espaço 
e de tempo, a fim de entrar na órbita da 
fé. É algo que a ciência histórica não 
pode demonstrar, porque corresponde a 
uma experiência de fé. O que, historica-
mente, podemos comprovar, é a incrível 
transformação dos discípulos que, de 
homens cheios de medo, se converteram 
em arautos destemidos de Jesus, vivo e 
ressuscitado.

No evangelho, Lucas apresenta um grupo 
de discípulos que partilharam a barca 
com Jesus, que acolheram as propostas de 
Jesus, que souberam reconhecê-l’O como 
seu “Senhor”, que aceitaram o convite 
para ser “pescadores de homens” e que 
deixaram tudo para seguir Jesus… Neste 
quadro, reconhecemos o caminho que 
os cristãos são chamados a percorrer. O 
texto que nos é proposto é uma catequese 
que procura apresentar as coordenadas 
fundamentais da identidade cristã: o que 

é ser cristão? Como se segue Jesus? O que 
é que implica seguir Jesus? Ser cristão é, 
em primeiro lugar, estar com Jesus “no 
mesmo barco”. É desse barco (a comu-
nidade cristã), que a Palavra de Jesus 
se dirige ao mundo, propondo a todos 
a libertação. Ser cristão é, em segundo 
lugar, escutar a proposta de Jesus, fazer o 
que Ele diz, cumprir as suas indicações, 
lançar as redes ao mar. Ser cristão é, em 
terceiro lugar, reconhecer Jesus como “o 
Senhor”: é o que faz Pedro, ao perceber 
como a proposta de Jesus gera vida e 
fecundidade para todos. O título “Se-
nhor” (em grego, “kyrios”) é o título que 
a comunidade cristã primitiva dá a Jesus 
ressuscitado, reconhecendo n’Ele o “Se-
nhor” que preside ao mundo e à história. 
Ser cristão é, em quarto lugar, aceitar a 
missão que Jesus propõe: ser pescador de 
homens.

Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org

 a Igreja alimenta-se da palavra
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oPiniÃo

O Arciprestado de Vila Nova de Famalicão realizou, no passado dia 26 de janeiro, o 
Encontro Arciprestal de catequistas. Esta iniciativa, centrada na temática da fé, contou 
com cerca de 500 participantes.                                                      (Fotos: Pedro Dias)           

1
A preocupação da Igreja com 
os migrantes não é nova. 
Recorde-se, por exemplo, o 
esforço feito para providenciar 

acompanhamento espiritual aos 
emigrantes católicos em países de 
religião maioritariamente protestante 
– assim aconteceu, sobretudo no 
séc. XIX, com as grandes migrações 
europeias para a América do Norte. 
Esta atitude manteve-se durante 
grande parte do séc. XX. Basta pensar 
no esforço da Igreja em Portugal para 
acompanhar, também com sacerdotes, 
as comunidades de emigrantes 
portugueses que se foram criando em 
vários países da Europa e nos Estados 
Unidos e Canadá. 

2 Actualmente, a atenção 
da Igreja ao fenómeno das 
migrações vai muito além 
desta perspectiva. Por um 

lado, as migrações tornaram-se globais 
– e uma Igreja «global», como é a 
Católica, não pode alhear-se deste 
facto. Por outro lado, há todo um 
mundo de cuidados que é preciso 
suscitar na sociedade, tendo em vista 
o acolhimento, apoio e integração 
dos emigrantes, cujos direitos devem 
ser respeitados e promovidos. Aqui, 
as Igrejas locais têm um papel 
decisivo, não só no auxílio imediato 
aos migrantes que chegam à sua 
área geográfica, mas também na 
sensibilização da sociedade para as 
necessidades destas pessoas.

3 Na encíclica Caritas in 
veritate, Bento XVI refere-se 
ao fenómeno das migrações 
como «um fenómeno 

impressionante pela quantidade 
de pessoas envolvidas, pelas 
problemáticas sociais, económicas, 
políticas, culturais e religiosas que 
levanta, pelos desafios dramáticos 
que coloca à comunidade nacional e 
internacional» (n. 60). E na Mensagem 
para o Dia Mundial do Migrante e 
Refugiado (2013), afirma o empenho 
da Igreja em colaborar nesta tarefa 
que é de todos: «a sua [da Igreja] 
solicitude contempla as migrações 
sob o perfil dominante da pobreza 
e do sofrimento que muitas vezes 
produz dramas e tragédias, intervindo 
lá com acções concretas de socorro 

que visam resolver as numerosas 
emergências». Por outro lado, 
continua o Papa, «a Igreja não deixa 
de evidenciar também os aspectos 
positivos, as potencialidades de bem 
e os recursos de que as migrações são 
portadoras; e, nesta direcção, ganham 
corpo as intervenções de acolhimento 
que favorecem e acompanham uma 
inserção integral dos migrantes, 
requerentes de asilo e refugiados no 
novo contexto sociocultural, sem 
descuidar a dimensão religiosa, 
essencial para a vida de cada pessoa».

4 Um dos aspectos que torna 
as migrações um fenómeno 
cada vez mais complexo é 
o facto de, ao contrário do 

que acontecia noutros tempos, ser 
agora muito comum a migração de 
famílias inteiras ou, então, apenas da 
mãe e dos filhos, quando os migrantes 
provêm de zonas onde existem 
conflitos armados. Nestes casos, a 
fragilidade de quem emigra é muito 
mais preocupante e a necessidade 
de acompanhamento e apoio muito 
mais premente. Infelizmente, os países 
de acolhimento, com frequência a 
braços com problemas económicos 
graves, nem sempre se encontram 
preparados para enfrentar situações 
tão complexas. Daí ao aparecimento 
de fenómenos marginais e criminosos, 
como o tráfico de pessoas ou a 
exploração de mulheres e crianças 
na prostituição vai um passo curto. 
Em casos assim, recorda Bento XVI, 
«emigrar, em vez de uma peregrinação 
animada pela confiança, pela fé e a 
esperança, torna-se um “calvário” 
de sobrevivência, onde homens 
e mulheres resultam mais vítimas 
do que autores e responsáveis das 
suas vicissitudes de migrante». 
Uma atenção particular às famílias 
migrantes torna-se, portanto, 
imperiosa, em especial quando 
aquelas se vêm privadas da presença 
do pai. Como lembra Bento XVI, as 
comunidade católicas (paróquias e 
outras) não podem alhear-se destas 
situações, de modo que também os 
emigrantes possam alegrar-se por 
reconhecer a presença do Senhor nos 
gestos de bondade daqueles que os 
acolhem (cfr. Mensagem citada).

A IGREJA E Os eMIGRANTEs
por Elias Couto (Apostolado da Oração)

Para que as famílias dos emigrantes sejam apoiadas 
e acompanhadas nas suas dificuldades, de modo 
particular as mães. [intenção Geral do Santo Padre 
para o mês de fevereiro] 
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iGreja.net
O renovado portal da paróquia barce-
lense de Santa Maria Maior apresenta 
novas funcionalidades e um grau de 
usabilidade satisfatório. Para além de 
conteúdos atualizados, nomeadamente 
as iniciativas realizadas pela paróquia, 
podemos aceder com facilidade às 
informações gerais sobre esta comuni-
dade, bem como aos dados dos diversos 
movimentos eclesiais, secção de liturgia 
da paróquia e culto nos diversos tem-
plos desta comunidade. Na página prin-
cipal podemos ainda aceder a notícias 
de âmbito eclesial e à liturgia diária.

www.paroquiadebarcelos.org

flash 

«Nem Jesus 
Cristo agradava 

a todos»

José Mourinho,
in revista “Sábado”

A paróquia de Vilar do Monte (Barcelos) inaugurou a igreja renovada (Foto: DM)
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Numa igreja africana, durante a 
celebração da Eucaristia, chegou 

o momento da recolha das ofertas no 
momento do ofertório.
Os encarregados passaram pela as-
sembleia com um grande cesto para 
recolher as ofertas.
Uns ofereciam frutos das colheitas, ou-
tros davam ofertas em dinheiro. Outros 
eram tão pobres, que nada tinham para 
dar. No final, as ofertas seriam deposi-
tadas junto do altar.
Na última fila dos bancos da igreja 
estava uma criança que olhava, pensa-
tiva, para o cesto e para as ofertas que 
iam depositando nele.
Com o aproximar do cesto, a criança 
começou a ficar triste, pois nada tinha 
para oferecer ao Senhor.
Quando este chegou junto dela, teve 
uma ideia luminosa. Foi então que, 
com grande admiração de todos os 
presentes, pediu para se sentar dentro 
do cesto de vime, dizendo:
- Ofereço ao Senhor toda a minha vida.

As ofertas agradáveis ao Senhor não 
são certamente as nossas coisas. Ele 
quer que lhe entreguemos o nosso 
coração, que lhe apresentemos a nossa 
vida. 

In “Nem só de pão”, Pedrosa Ferreira

título: (Re)versos à Luz 
do Amor

autor: José António 
Carneiro

editora: Paulus

Preço: 5,00 euros

Resumo: José António 
Carneiro é um jovem 
sacerdote natural da 
Arquidiocese de Braga, atualmente ao 
serviço da Diocese de Aveiro. Nesta obra 
poética, o autor condensa uma série 
de poemas orantes escritos em diversos 
momentos da sua vida. Todos os poemas 
abordam temáticas religiosas.

LiVRo

Sexta-feira 01.02.2013

> BRAGA: conferência para 
membros dos  Conselhos Pasto-
rais Paroquiais, sobre a “Actua-
lidade de Lumen Gentium”, no 
auditório Vita (21h00).

Sábado 02.02.2013

> BRAGA: encontro do Pré-
Seminário, para jovens entre os 
10 e os 18 anos, no Seminário 
Menor (09h30-17h00).

> V.N.FAMALICÃO: VII jornada 
da família, com o padre Alberto 
de Brito sj, no centro pastoral de 
Famalicão (14h30)/ eucaristia, 
com D. Jorge Ortiga (19h00).

> BRAGA: eucaristia da Festa da 
Apresentação do Senhor, na Sé, 
por D. Jorge Ortiga (17h30).

> VILA DO CONDE: eucaristia 
e bênção de bebés, na igreja 
Matriz (19h00).

> VIZELA: eucaristia solene e pro-
cissão da Senhora das Candeias, 
na igreja de S. Miguel (20h00).

> RTPN: D. Jorge Ortiga intervém 
no Jornal das 21h00 da RTPN

domingo 03.02.2013

> BRAGA: formação para leito-
res e ministros extraordinários 
da comunhão, no auditório de  
S. Frutuoso, para os arcipresta-
dos de Amares, Braga, Cabe-
ceiras de Basto, Fafe, Póvoa de 
Lanhoso, Terras de Bouro e Vila 
Verde. (09h00-12h30).

> BRAGA: eucaristia pelo ani-
versário da Universidade Católi-
ca Portuguesa, na Sé Primaz, por 
D. Jorge Ortiga (11h30).

> BRAGA: eucaristia solene do 
Dia dos Consagrados, presidida 
por D. Jorge Ortiga, na basílica 
dos Congregados (15h30).

terça-feira 05.02.2013

> BRAGA: recoleção mensal do 
Clero, pelo padre António Jorge, 
no Seminário Maior (09h30).

> Esta sexta-
-feira, entre as 

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

SIM entrevista o cónego josé Paulo 
abreu, sobre as comemorações dos 
150 anos do santuário do Sameiro.

FM 101.1 Mhz e AM 576 Khz

quaresma, Porta da Páscoa
O Departamento da Pastoral Biblíca da Arquidiocese de Braga, 
em conjunto com os Missionários do Verbo Divino, disponi-
bilizaram um subsídio pastoral para ajudar os fiéis à vivência 
da Quaresma e do tempo pascal. Esta edição, que pode ser 
adquirida nas livrarias católicas ou nos Serviços Centrais da 
Arquidiocese, debruça-se sobre a liturgia sugerida para os do-
mingos referentes ao Ano C. Esta publicação, que pretende ser 
um subsídio para os sacerdotes e leigos, contém um esquema 
tripartido entre leituras, reflexão e oração, para cada um dos domingos e festas da Qua-
resma e Páscoa, seguida de uma Via Sacra. Os textos são da autoria do sacerdote verbita 
António Lopes e do padre João Alberto Correia, responsável pelo Departamento da 
Pastoral Biblíca da Arquidiocese. Esta publicação «pretende ajudar a viver este tempo 
de uma maneira diferente», propondo «um processo de aproximação a Cristo, para o 
conhecer melhor e deixar-nos transformar por Ele», refere a introdução a esta publica-
ção, intitulada “Quaresma, Porta da Páscoa”.

subsídio


