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iGreJa PriMaZ
o departamento arquidiocesano da Pastoral de Jovens convo-
cou para o próximo sábado, dia 28 de setembro, o Conselho 
arquidiocesano de Pastoral de Jovens. este encontro vai decor-
rer no Centro Pastoral diocesano, a partir das 09h30, tendo em 
agenda a preparação do próximo ano pastoral.

i a mensagem do arcebispo Primaz para o 
novo ano pastoral, que anualmente é dis-
ponibilizada, já está acessível no site da 
arquidiocese. na próxima semana será 
publicada na íntegra neste suplemento.

i

 ÓBITO
faleceu, no passado dia 23 de 

setembro, o Padre francisco dias 
de azevedo. nasceu a 23 de janeiro 

de 1928, em oliveira, arciprestado de 
Vila nova de famalicão. foi ordenado 
sacerdote em 1953, tendo assumido 
as funções de vigário cooperador da 
paróquia de Santiago de Castelões, 
arciprestado de Vila nova de famalicão. 
em 1956, assumiu a paroquialidade de 
Balasar, arciprestado da Póvoa de Var-
zim/Vila do Conde, onde permaneceu 
como pároco até 2004, altura em que 
foi dispensado da paroquialidade.

AArquidiocese de Braga decidiu 
associar-se à campanha “Um de 
Nós”, iniciativa que pretende que 

a Comissão Europeia não financie ativida-
des que promovam a destruição de seres 
humanos na sua fase embrionária. 
Por isso mesmo, pede-se a todos os 
sacerdotes, religiosos e leigos a máxima 
colaboração no dia nacional de recolha 
de assinaturas para campanha, que vai 
decorrer a 6 de outubro. 
Recorde-se que a 12 de maio, o Papa 
Francisco apelou à participação nesta 
campanha em defesa da vida. 
«Tenho o gosto de recordar a recolha de 
assinaturas que está a ser realizada em 
muitas paróquias para garantir a proteção 
legal do embrião, tutelando todos os seres 
humanos a partir do primeiro momento 
da sua existência», disse.
Entretanto, a Conferência Episcopal Portu-
guesa também já tinha manifestado o seu 
apoio à campanha “Um de nós”.
A Federação Portuguesa pela Vida, um 
dos promotores desta iniciativa em Portu-

arquiDiocese une-se 
à campanha “Um de nós” 
em defesa dos embriões  

Vila Verde 
Apostolado da Oração
a Casa da torre, em Soutelo, acolheu 
durante cinco dias o encontro europeu 
do apostolado da oração (ao), onde 
foi abordado o documento de recria-
ção desta obra apostólica dos Jesuítas. 
Pronunciando-se num encontro com 
os delegados europeus, d. Jorge ortiga 
referiu que o ao é «uma mais-valia, 
um estímulo para que as pessoas façam 
diferentes experiências de oração».

Braga
grupo de jovens dos Congregados
Cerca de 150 pessoas que pertenceram 
aos grupos de jovens da basílica dos 
Congregados, estiveram reunidos no 
passado sábado para um encontro de 
convívio. o arcebispo Primaz, d. Jorge 
ortiga, que foi reitor deste templo bra-
carense entre 1973 e 1987, fez questão 
de marcar presença neste encontro. 
o grupo de jovens dos Congregados 
iniciou atividade em 1974.

  
Guimarães/Vizela
Dia Sacerdotal
os sacerdotes do arciprestado de Gui-
marães e  Vizela reuniram no passado 
dia 19 de setembro, para o seu primeiro 
dia Sacerdotal do novo ano Pastoral. o 
encontro teve lugar no Seminário dos 
Missionários do Verbo divino. Presidiu 
ao encontro o Bispo auxiliar d. Manuel 
Linda, a quem está confiada a região 
pastoral que o arciprestado integra.

Vila Nova Famalicão
Conferências Vicentinas 
no passado sábado, dia 21 de se-
tembro, as Conferências Vicentinas 
existentes nas diferentes paróquias 
do arciprestado de V. n. famalicão 
reuniram-se para viver um dia de 
convívio e partilha entre todos. este 
encontro, que reuniu algumas dezenas 
de vicentinos, decorreu em requião.

Fafe aposta na formação
o arCiPreStado de fafe vai iniciar, a 
partir do ano pastoral 2013/2014, uma es-
cola de formação bíblica. Desde o início de 
outubro e até junho, na primeira e terceira 
quinta-feira de cada mês, irão realizar-se, 
às 21h00, no salão paroquial de Fornelos, 
encontros quinzenais de formação bíblica, 
abertos a todos os paroquianos do arcipres-
tado de Fafe. Esta atividade, que representa 
uma nova oportunidade de formação, para 
catequistas, leitores e acólitos, assume-se 
também como um meio de formação para 
a comunidade paroquial em geral. Neste 
sentido, no dia 3 de outubro será apre-
sentada às 21h00, no salão paroquial de 
Fornelos, uma Escola de Formação Bíblica 
para Leigos. As temáticas a abordar vão ser 
a preparação da liturgia sacramental, os 
ministérios, a valorização do domingo como 
dia central da comunidade cristã, a oração 
comunitária e a religiosidade popular.

D. José Cordeiro em Barcelos
o BiSPo de BraGança-Miranda, 
D. José Cordeiro, vai estar nos próxi-
mos dias 8 e 9 de outubro, no Centro 
Espírito Santo e Missão (CESM), para 
falar de liturgia aos sacerdotes e leigos 
do arciprestado de Barcelos. No dia 8, 
o prelado fala aos sacerdotes em duas 
conferências, uma realizada às 15h00 e 
outra que decorre a partir das 17h00. Às 
18h30, D. José Cordeiro preside à ora-
ção de Vésperas. No mesmo dia e local, 
mas às 21h00, o bispo brigantino orienta 
uma palestra mais destinada aos leigos 
do arciprestado de Barcelos, sendo es-
pecialmente convidados os catequistas, 
Ministros Extraordinários da Comunhão 
e demais agentes da pastoral. No dia 
9, às 09h30, também no CESM, D. José 
Cordeiro participa na reunião geral men-
sal do clero do arciprestado de Barcelos, 
fazendo aí uma nova palestra. ©

 D
R

iniciativa europeia 
tem Dia nacional 
de recolha de 
assinaturas 
marcado para 6 
de outubro

objetivo da campanha
Para garantir a coerência entre as áreas 
da sua competência em que a vida do 
embrião humano está em causa, a ue 
deve introduzir uma proibição e pôr fim 
ao financiamento das atividades que 
pressupõem a destruição de embriões 
humanos, em particular no que respeita 
à investigação, ajuda ao desenvolvimento 
e saúde pública. 

gal assumiu como objetivo a recolha de 
um mínimo de 16.500 assinaturas. Para 
que a Comissão Europeia reconheça esta 
petição são necessárias, pelo menos, um 
milhão de assinaturas nos 27 Estados-
-membros da União Europeia, um objeti-

vo já atingido, mas é de toda a conveni-
ência que se ultrapasse claramente esta 
fasquia mínima.
No dia 5 de outubro, em Lisboa, a partir 
das 15h00, vai decorrer uma caminhada 
pela vida e no dia 6, será realizada uma 

recolha de assinaturas em todo o territó-
rio nacional, inclusive na Arquidiocese de 
Braga.
A iniciativa pode ser apoiada através de 
assinatura online através do sítio www.
umdenos.org ou em papel, que termina a 
15 de outubro.
As assinaturas recolhidas devem ser 
enviadas diretamente para a sede portu-
guesa da petição: Federação Portuguesa 
pela Vida – Rua Artilharia Um, 48 – 3.º 
Dto., 1070-013 LISBOA. Outros contac-
tos poderão ser usados: 216 072 072, 910 
871 873 ou f.p.p.vida@gmail.com.

_________________________________

“
Pede-se a todos os sacerdotes, 
religiosos e leigos a máxima 
colaboração no dia nacional 

de recolha de assinaturas para 
campanha, que vai decorrer no 

domingo, dia 6 de outubro
_____________________________
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IGREJA UNIVERSAL
os Bispos de angola manifestaram recentemente 
a sua opinião sobre a «retomada discussão sobre 
a despenalização do aborto» apelando aos cris-
tãos e aos angolanos «em geral» que se oponham 
a «projetos e leis contrários à cultura da vida».

i

Dário Pedroso, sj

o Centro Paulo Vi, em fátima, acolhe entre 4 e 
6 de outubro as Jornadas nacionais de Catequi-
stas. na conclusão do ano da fé o departamen-
to de Catequese do SneC escolheu como tema  
“Chamados à salvação pela fé em Jesus Cristo”.

i

O Papa observou que muitos se limi-
tam à «resignação» perante a dimen-
são da crise, marcados pelo «pessimis-
mo» perante qualquer possibilidade de 
intervenção «eficaz». 
Essa postura, disse, «ignora o grito de 
justiça, de humanidade e de responsa-
bilidade social, levando ao individualis-

mo, à hipocrisia e até a uma espécie de 
cinismo».
«Que o momento histórico que vivemos 
nos leve a procurar e encontrar caminhos 
de esperança, que abram novos horizontes 
à nossa sociedade», pediu.

o Papa condenou o ataque suicida 
que provocou mais de 70 mortos e 

de 130 feridos no Paquistão, pedindo que 
os crentes evitem a destruição e a guerra. 
o ataque contra uma igreja anglicana da 
cidade paquistanesa de Peshawar, decor-
reu no passado domingo. 

Creio no dom do baptismo que Jesus instituiu e dei-
xou na igreja como sacramento que nos faz filhos e filhas 

de deus, em que o Pai nos diz: “és meu filho, em ti ponho 
todo o meu amor”, em que entramos na família divina.

 Creio no dom do baptismo em que somos ungidos e 
consagrados pelo espírito Santo, ficamos criaturas novas, 
tornamo-nos templos de deus, sacrários do divino, homens 
e mulheres ressuscitados com Cristo.

 Creio no dom do baptismo que nos faz entrar na 
igreja, pertencer ao Corpo Místico de Cristo, ser membros 
vivos da igreja Mãe, pedras vivas do templo do Senhor, 
dotados da graça de ser evangelizadores.

 Creio no dom do baptismo que nos faz receber o 
sacerdócio comum dos fiéis e nos dá a alegria da missão de 
sermos profetas, santificadores e pastores, participando do 
sacerdócio de Jesus Cristo, vivendo n’ele o dom da graça e 
da vida divina.

 Creio no dom do baptismo que age em nós perdo-
ando-nos o pecado original, fazendo-nos novas criaturas, 
ungidos pelo óleo dos catecúmenos, sendo nascente de 
vida nova, fazendo-nos “cristos vivos”.

 Creio no dom do baptismo em que nos é dada a fé, 
simbolizada na vela acesa no Círio Pascal, onde desco-
brimos Jesus, Luz do mundo, Verdade Suprema, origem, 

fundamento e fonte da fé que nos é concedida.

 Creio no dom do baptismo que, pela investidura da 
veste branca, símbolo da graça, da santidade, da pureza de 
vida, duma existência revestida da veste de Cristo, nos quer 
impulsionar a viver sempre a vida da graça e o caminho da 
santidade.

 Creio no dom do baptismo que, pela unção crismal, 
nos faz ser ungidos para a missão, para o testemunho de 
vida cristã, actualizando em nós, sem cessar, a graça de ser 
apóstolos ungidos e consagrados, em permanente estado 
de missão.

 Creio no dom do baptismo que faz de cada baptiza-
do testemunha evangélica do rabi de nazaré, que faz ser 
fermento no meio do mundo, sal que transforma a socie-
dade e dá o sabor do divino, transformando a vida e as 
estruturas humanas.

 Creio no dom do baptismo pelo qual a semente da 
vida divina, da comunhão trinitária, da união mística é 
lançada em nós, nas nossas vidas, querendo desenvolver 
em nós a plena transformação em deus e com deus.

 Creio no dom do baptismo que nos faz príncipes 
e princesas, irmãos e irmãs de Jesus, rei dos reis, Senhor 
da Vida e do amor, rei e Senhor universal, Verbo do Pai 
encarnado no seio da Virgem Maria.

CRISE É OPORTUNIDADE DE MUDANÇA
Aveiro
curso de liturgia
o instituto Superior de Ciências 
religiosas de aveiro vai iniciar um 
curso livre sobre liturgia, com início 
em outubro e até julho de 2014. este 
curso é proposto em “comunhão 
com a Missão Jubilar dos 75 anos da 
restauração da diocese de aveiro 
(1938-2013)” e em “parceria com a 
escola de Música Sacra de aveiro.

Leiria/Fátima
família como mote pastoral
o Bispo de Leiria-fátima publicou 
uma carta pastoral dedicada à família, 
documento orientador para o próximo 
biénio na diocese, em que destaca 
a importância do casamento e pede 
atenção às situações de «rutura». d. 
antónio Marto manifesta-se contra a 
redução do amor e da vida familiar 
«a afetos, sentimentos ou emoções 
espontâneas» e quebra de natalidade.

Setúbal
próximo ano pastoral
a diocese de Setúbal vai apostar na 
continuidade do programa pastoral 
dos últimos três anos e reafirmar 
o desejo de uma iniciação cristã 
«exigente». o programa tem como ob-
jetivos: reorganizar o catecumenado; 
formação dos catequistas de crianças, 
adolescentes e adultos; envolvimento 
dos pais na catequese dos filhos e pre-
paração de adultos para o Crisma.

Viana do Castelo
assembleia de catequistas
a diocese de Viana do Castelo re-
alizou, no passado domingo, a XXX 
assembleia diocesana de Catequis-
tas. esta iniciativa, que decorreu em 
Melgaço sob a temática “testemunha 
da fé”, contou com um momento de 
formação, com o espetáculo musical 
mariano “Maria disse Sim!” e com a 
celebração da eucaristia.

CREIO NO DOM DO BAPTISMO   ANO DA Fé 46 Dário Pedroso, sj

O Papa Francisco afirmou, numa 
visita à província italiana da Sarde-
nha, que a atual crise internacional 

ameaça o futuro da sociedade e apelou à 
reformulação dos modelos económicos e 
sociais, para revalorizar o ser humano.
«A crise pode tornar-se um momento de 
purificação e de repensar os nossos mode-

Segundo o Papa, «não há futuro para nenhuma sociedade, se não soubermos ser todos solidários»

© DR

los económico-sociais, de uma certa conce-
ção de progresso que alimentou ilusões, 
para recuperar o humano em todas as suas 
dimensões», declarou.
A intervenção partiu do sentimento de «de-
silusão» dos discípulos de Emáus, após a 
morte de Jesus, um episódio relatado pelos 
evangelhos.

O Papa convida 
o mundo à 

reformulação 
de modelos 

económicos e 
sociais 
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ENtREVIStA
i o padre albino Carneiro tem 54 anos e é natural de Mosteiro, Vieira do 

Minho. em 1977 entrou na Congregação dos Missionários Passionistas em 
Santa Maria da feira. foi ordenado sacerdote em 1984, tendo estudado es-
piritualidade em roma. Como religioso passionista esteve em Linda-a-Velha, 
Barroselas, Santa Maria da feira e, ainda, na província de uíge (angola).

i

o padre albino Carneiro deve ser um dos poucos 
sacerdotes portugueses que exerceu o cargo de 
presidente de uma câmara municipal. em véspe-
ras das eleições autárquicas, fomos escutar o seu 
testemunho, tentando perceber a por vezes difí-
cil relação entre os cristãos e a política. o atual 
pároco de Sobradelo da Goma e Calvos abordou, 
sem complexos, a sua experiência autárquica.

aproximam-se as eleições autárquicas, 
um momento de grande relevância do 
ponto de vista da política de proximida-
de. o padre albino já andou nessas lides. 
Como é que encara o cenário político 
atual?

R_ As eleições autárquicas são sempre um 
momento importante do ponto de vista 
local. São eleições que mexem com muita 
gente e definem muitas decisões que 
implicam a vida das pessoas. Olhando 
particularmente para o território da nossa 
Arquidiocese estranha-me que num tempo 
de crise como aquele em que estamos, 
se esbanje tanto dinheiro em algumas 

“ um padrE não 
podE tEr o mEsmo 
comportamEnto 
quE alguns 
autarcas

campanhas. Eu sei que é esta a dinâmica 
que a nossa democracia impõe, mas deve 
haver limites. Continuo a achar que estas 
são eleições importantes. Observamos 
algumas guerras internas nos próprios 
partidos para a definição dos candidatos, 
o que significa que estas eleições ainda 
são muito significativas no seio das comu-
nidades. Porém, nada se compara com o 
que sucedeu após o 25 de abril de 1974. 
Aí, sim, as eleições autárquicas foram 
devidamente valorizadas. Os concelhos 
desenvolveram-se bastante e a ação 
política responde hoje a necessidades 
muito particulares. Hoje o essencial está 

feito, embora muitas vezes sem planea-
mento. Há muitas infraestruturas que não 
têm uso, porque não se pensou no futuro. 
Aqui no nosso Minho denota-se um 
decréscimo demográfico, não nas grandes 
cidades, mas principalmente nos municí-
pios do interior. Não há planeamento nem 
a longo, nem a curto prazo. Muitas vezes, 
a vontade de exercer o poder é tanta que 
se prometem projetos que não têm viabili-
dade no futuro próximo.

Como é que foi a sua experiência como 
presidente da Câmara de Vieira do Mi-
nho?

R_ Foi uma experiência interessante, par-
ticularmente por causa do contacto direto 
que estabeleci com as pessoas. Como 
padre já tinha essa vivência, mas numa 
dimensão diferente, mais liberta, porque 
não tinha responsabilidades. Ganhei co-
nhecimento, relacionei-me com pessoas 
extraordinárias da sociedade portuguesa. 
Não é fácil ser autarca hoje em Portugal, 
particularmente num concelho como 
Vieira do Minho. No entanto, digo com 
sinceridade, até aos 48 anos nunca me 
doeu a cabeça e tive quase um esgota-
mento quando era presidente da Câmara. 
Quem vai para autarca para servir, acaba 
por ter uma vivência muito íntima dos 

problemas das pessoas. À distância de 
quatro anos, penso que a minha equipa 
deixou obra, mas a principal marca foi a 
da proximidade e a mudança de atitude 
enquanto autarca. 

qual é a diferença entre um presidente 
da Câmara que é padre e um presidente 
da Câmara que não o é, que é a forma 
mais comum?

R_ A seguir ao 25 de abril houve mui-
tos padres que se meteram na política. 
No nosso tempo, talvez eu tenha sido 
uma exceção. Claro que ser padre ou 
ser presidente da câmara tem exigências 
diferenciadas. Um padre não pode ter o 
comportamento que certos autarcas têm. 
Na forma de gerir e de me relacionar 
com as instituições, penso que marquei 
pela diferença. Muitas autarquias tentam 
mandar indiretamente nas instituições que 
apoiam, particularmente nos meios mais 
pequenos. Tentei ter uma relação positiva 
com todas as associações e instituições, 
não fazendo pressões e dando total inde-
pendência na sua ação. Esse foi um erro 
político que cometi, mas não podia ser de 
outra maneira. Entendo que um padre não 
pode tomar atitudes que estão para além 
da ética e da moral.

Há quem diga que um sacerdote não 

em 1998 decidiu abandonar a congregação religiosa. 
entre 2005 e 2009 foi eleito presidente da Câmara 
de Vieira do Minho. em 2011 integrou-se na arquidi-
ocese de Braga, tendo assumido as paróquias de 
Sobradelo da Goma e Calvos, na Póvoa de Lanhoso.

Pe. ALBiNO CARNEiRO
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o que o levou a tomar a opção de se can-
didatar e de dar o rosto por um determi-
nado partido político?

R_ Eu sou muito livre no que diz respeito 
aos partidos políticos. Fui apoiado pelo 
PSD e pelo CDS, sempre na qualidade de 
independente. Eu não sou, nem nunca fui 
filiado em nenhum partido. De qualquer 
modo, o facto de ter sido apoiado por 
dois partidos significa que as candidaturas 
independentes não têm grande viabili-
dade do ponto de vista eleitoral, muito 
menos num meio pequeno como Vieira 
do Minho. Quer queiramos, quer não, o 
espectro político do Minho é marcado 
pelos dois grandes partidos, o PS e o PSD. 

Apesar disso, eu defendo que devam exis-
tir candidaturas da sociedade civil, parti-
cularmente nas eleições autárquicas. Tive a 
sorte de ter um presidente da concelhia do 
PSD que nunca fez qualquer tipo de pres-
são. É uma pessoa bem formada – tam-
bém foi seminarista – e permitiu que não 
estivéssemos presos a nenhum imperativo 
partidário. Deixou que o executivo traba-
lhasse e estou-lhe grato por essa atitude, 
porque de facto os partidos influenciam 
aqueles que lideram as autarquias.

Perdeu as últimas eleições por 12 votos. 
Significa que o seu trabalho não foi reco-
nhecido?

R_ Eu disse sempre que nunca usaria um 
cêntimo que fosse da autarquia para fins 
eleitorais. Isso consegui fazê-lo e deixa-me 
de consciência tranquila. Acho que é um 
erro usar os meios autárquicos para fazer 
campanha. O meu objetivo era servir o 
meu concelho, fazendo o que estava ao 
meu alcance para contribuir para a qua-
lidade de vida das pessoas. Não tinha o 
objetivo de permanecer no poder, mas de 
servir no que diz respeito ao essencial. O 
essencial, nos quatro anos em que lá esti-
ve, era a educação e responder a algumas 
necessidades das freguesias, nomeada-
mente no que diz respeito à acessibilidade 
à água e saneamento. 

É verdade, como dizem alguns pensa-
dores, que os cristãos portugueses para 
serem coerentes com a doutrina Social 
da igreja teriam que votar nos partidos de 
centro direita?
R_ Bem, eu não sei se é bem assim. Há 
mais afinidades com alguns princípios 
ideológicos, mas é preciso olhar o con-
texto. Principalmente, eu sou um pouco 
intolerante a que alguns colegas sacerdotes 
apoiem forças ideológicas e partidárias que 
têm posições extremas no que diz respeito 
às questões fraturantes, nomeadamente o 
que está ligado à defesa da vida. Certa-
mente que hoje a Igreja assume cada vez 
mais a postura da defesa da justiça. O Papa 
recentemente abordou esta temática muito 
bem. O pastor universal tem precisamente 
o dever de nos alertar para o que é essen-
cial na própria. Que os cristãos, na sua 
ignorância, façam essas escolhas, eu en-
tendo. Que os sacerdotes, bem formados e 
conhecedores daquele que é o pensamen-
to da Igreja, defendam partidos políticos 
que têm posições contrárias à doutrina da 
Igreja, já me é difícil entender.

ENtREVIStA
ii o Padre antónio Sousa fernandes foi outra das exceções no que 

à assunção de responsabilidades atárquicas diz respeito. este 
sacerdote da arquidiocese foi Presidente da Câmara Municipal 
de Braga entre junho e novembro de 1983 , liderando o ex-
ecutivo socialista em subsituição de Mesquita Machado.

recentemente, o Papa francisco referiu que «envolver-se na política 
é uma obrigação dos cristãos. nós, os cristãos, não podemos fazer 
como Pilatos: lavar as mãos! temos de nos meter na política, porque 
a política é uma das formas mais altas da caridade, dado que busca o 
bem comum… trabalhar pelo bem comum é um dever do cristão».

«Eu e a minha 
equipa deixamos 

uma marca de 
proximidade»

deve envolver na política. terá segura-
mente uma opinião divergente. o que 
pensa acerca disso?

R_ Não tenho uma opinião divergente. 
Eu sublinho tudo o que a Doutrina da 
Igreja defende. Quando entrei na política 
foi num contexto muito particular. Não 
aceitei levianamente o desafio autárquico, 
mas entendi a ação política como um 
serviço à minha terra. O padre tem ne-
cessariamente que ser diferente no aspeto 
da dedicação às pessoas, não fazendo 
discriminação ou entrando em lógicas 
meramente partidárias. 

que tipo de pressões enfrenta um autarca 
no exercício do seu cargo? 

R_ Tive pressões de todo o tipo. Há uma 
que não tive, foi a de me deixar cor-
romper. De facto, num município como 
Vieira do Minho, a construção civil não 
é propriamente muito significativa como 
nos grandes municípios. As pressões do 
dia a dia eram mais provenientes dos 
apoiantes mais próximos. Na semana a 
seguir a tomar posse, os meus apoian-
tes chegavam ao meu gabinete, que foi 
sempre de porta aberta para toda a gente, 
e diziam “agora é a nossa vez”. Queriam 
que caísse naquela tentação de mandar 
embora os funcionários que estavam e 
metesse os familiares das pessoas dos 
partidos. Tentado fui, mas nunca me 
deixei limitar por esses pedidos. São 
pressões de toda a ordem. Talvez por isso 
não tenha sido reconduzido no cargo... O 
que muitos queriam era fazer o favor ou 
fazer o jeito. Eu compreendo que os pais, 
no desespero de ver os seus filhos sem 
emprego, vejam a autarquia como uma 
solução viável, mas não dá para todos e 
tem que haver outra lógica da parte de 
quem lidera. 

    GOSTOS

“oS noVoS PodereS” 
de aLVin toffLer  
Livro

ZeCa afonSo
Música

tudo
GastronoMia

“oS deZ 
MandaMentoS”
CineMa

João PauLo ii
PersonaLidade 

Vieira do MinHo
Lugar

taMBÉM É da oPinião de que oS CriStãoS deVeriaM 
eStar MaiS enVoLVidoS na PoLítiCa?

r_ eu defendo esse príncipio. É certo que um padre não deve 
ocupar cargos políticos ou assumir posições publicamente, mas 
os leigos têm esse dever. Mesmo quando colocam limitações 
aos cristãos que pertencem a confrarias e outros órgãos da 
igreja, penso que não está certo. Se fossemos limitar a partici-
pação desses leigos, em muitas juntas de freguesia não haveria 
candidatos. São essas pessoas, que trabalham mais próximos da 
igreja, que devem estar na política. devemos, sim, investir mais 
na formação dos nossos leigos, e também na formação política 
dos cristãos.

aGora É PároCo de CaLVoS e GoMa. CoMo É que 
eStá a Ser eSta eXPeriênCia?

r_ tem sido uma experiência muito interessante. ambas 
distam cerca de 12 quilómetros uma da outra e são realidades 
muito distintas. não é que seja uma melhor que a outra, mas 
distinguem-se em muitos aspetos. eu estou a dar o melhor de 
mim, independentemente do contexto. Sobradelo da Goma é 
uma comunidade muito grande em área e envelhecida, mar-
cada muito pela emigração, onde no passado existiam muitas 
oficinas para trabalhar o ouro. aí tenho muita dificuldade em 
arranjar catequistas. em Goma também sinto que é preciso ir 
construindo a comunidade, dado que há muitos núcleos comu-

nitários e cada um defende o seu núcleo com muito bairrismo. 
a paróquia de Calvos, pelo contrário, é uma comunidade mais 
pequena e muito mais unida. 

CoMo É que oLHa Para o futuro da iGreJa?

r_ olho com esperança, pois essa tem que ser sempre a nossa 
perspetiva. durante 24 anos fui passionista, com tudo o que 
implica uma vivência muito própria da igreja. depois de ter 
a experiência da política, cada vez olho mais para a igreja 
como um pequeno rebanho. não temos que ser uma igreja de 
massas, mas devemos tentar ser uma comunidade que deve 
oferecer algo de mais profundo à sociedade. a igreja tem segu-
ramente futuro e vai permanecer certamente na nossa socie-
dade. as necessidades ajudam a igreja a mudar e a adaptar a 
sua missão, embora a fundamentação seja sempre a mesma: é 
o evangelho!

CoMo É que eStá a ViVer eSte ano da fÉ?

r_ na minha realidade pessoal estou a viver este ano como 
sempre vivi. Busco a transcendência e aprofundar essa minha 
busca na relação com deus. no que diz respeito à minha 
vivência pastoral, estou a utilizar alguns meios para renovar a 
consciência das pessoas. Penso que o ano da fé está a ser uma 
oportunidade para lançar alertas para um compromisso mais 
autêntico da parte dos cristãos. 

«os lEigos têm o dEvEr dE sE EnvolvErEm politicamEntE»

“
Um padre não pode 
tomar atitudes que 
estão para além da 

ética e da moral
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LItURGIA

LEITURA I – Hab 1,2-3; 2,2-4

Leitura da Profecia de Habacuc

«Até quando, Senhor, chamarei por Vós 
e não Me ouvis? Até quando clamarei 
contra a violência e não me enviais a 
salvação? Porque me deixais ver a ini-
quidade e contemplar a injustiça? Diante 
de mim está a opressão e a violência, 
levantam-se contendas e reina a discór-
dia?» O Senhor respondeu-me: «Põe por 
escrito esta visão
e grava-as em tábuas com toda a clareza,

de modo que a possam ler facilmente. 
Embora esta visão só se realize na devida 
altura, ela há-de cumprir-se com certeza 
e não falhará. Se parece demorar, deves 
esperá-la, porque ela há-de vir e não 
tardará. Vede como sucumbe aquele que 
não tem alma recta; mas o justo viverá 
pela sua fidelidade».

SALMO RESPONSORIAL – Salmo 94 (95)

Refrão: Se hoje ouvirdes a voz do Se-
nhor, não fecheis os vossos corações

Vinde, exultemos de alegria no Senhor,
aclamemos a Deus, nosso Salvador.
Vamos à sua presença e dêmos graças,
ao som de cânticos aclamemos o Senhor.

Vinde, prostremo-nos em terra,
adoremos o Senhor que nos criou.
O Senhor é o nosso Deus
e nós o seu povo, as ovelhas do seu 
rebanho.

Quem dera ouvísseis hoje a sua voz:
«Não endureçais os vossos corações,
como em Meriba, como no dia de Massa 
no deserto,
onde vossos pais Me tentaram e provo-
caram,
apesar de terem visto as minhas obras».

LEITURA II – 2 Tim 1,6-8.13-14
Leitura da segunda Epístola do apóstolo 
São Paulo a Timóteo

Caríssimo: Exorto-te a que reanimes o 
dom de Deus que recebeste pela im-
posição das minhas mãos. Deus não 
nos deu um espírito de timidez, mas de 
fortaleza, de caridade e moderação. Não 
te envergonhes de dar testemunho de 
Nosso Senhor, nem te envergonhes de 
mim, seu prisioneiro. Mas sofre comigo 
pelo Evangelho, confiando no poder de 
Deus. Toma como norma as sãs palavras 
que me ouviste, segundo a fé e a carida-
de que temos em Jesus Cristo. Guarda a 
boa doutrina que nos foi confiada, com o 
auxílio do Espírito Santo, que habita em 
nós.

ACLAMAÇÃO EVANGELHO – 1 Pe 1,25
A palavra do Senhor permanece eter-
namente. Esta é a palavra que vos foi 

anunciada.

EVANGELHO –  Lc 17,5-10

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas

Naquele tempo, os Apóstolos disseram 
ao Senhor: «Aumenta a nossa fé». O 
Senhor respondeu: «Se tivésseis fé como 
um grão de mostarda, diríeis a esta 
amoreira: ‘Arranca-te daí e vai plantar-te 
no mar’,
e ela obedecer-vos-ia. Quem de vós, 
tendo um servo a lavrar ou a guardar 
gado, lhe dirá quando ele volta do 
campo: ‘Vem depressa sentar-te à mesa’? 
Não lhe dirá antes: ‘Prepara-me o jantar 
e cinge-te para me servires, até que eu 
tenha comido e bebido. Depois comerás 
e beberás tu. Terá de agradecer ao servo 
por lhe ter feito o que mandou? Assim 
também vós, quando tiverdes feito tudo 
o que vos foi ordenado, dizei: ‘Somos 
inúteis servos: fizemos o que devíamos 
fazer’».

www.laboratoriodafe.net

i No dia 29 de SeteMBro, a igreja celebra os arcanjos São 
MiGueL, São GaBrieL e São rafaeL. “Miguel” que sig-
nifica: “quem como deus?” é o defensor do Povo de deus 
no tempo de angústia. É o padroeiro da igreja universal e 
aquele que acompanha as almas dos mortos até o céu.

Sugestão de Cânticos
ent: Cantai ao Senhor (f. Silva, nCt 211)
SaL: a Vós, Senhor, pertence a honra (f. Santos, BML 40, 11)
CoM: Senhor, tu és a luz (a. a. oliveira, nCt 273)
Said: dai graças ao Senhor (C. Silva, oC 75)

DOMINGO XXVII DO TEMPO COMUM – Ano C
6 de outubro de 2013 

Na Palavra de Deus que hoje 
nos é proposta, cruzam-se 
vários temas (a fé, a salvação, 
a radicalidade do “cami-

nho do Reino”, etc.); mas sobressai a 
reflexão sobre a atitude correta que o 
homem deve assumir face a Deus. As 
leituras convidam-nos a reconhecer, com 
humildade, a nossa pequenez e finitude, 
a comprometer-nos com o “Reino” sem 
cálculos nem exigências, a acolher com 
gratidão os dons de Deus e a entregar-
-nos confiantes nas suas mãos.

Na primeira leitura, o profeta Habacuc 
interpela Deus, convoca-o para intervir 
no mundo e para pôr fim à violência, à 
injustiça, ao pecado… Deus, em respos-
ta, confirma a sua intenção de atuar no 
mundo, no sentido de destruir a morte e 
a opressão; mas dá a entender que só o 
fará quando for o momento oportuno, de 
acordo com o seu projeto; ao homem, 

resta confiar e esperar pacientemente 
o “tempo de Deus”. Deus tem o seu 
próprio ritmo; e o ritmo de Deus não é 
o ritmo da nossa impaciência, da nossa 
correria, do nosso egoísmo, dos nossos 
interesses. Do ponto de vista de Deus, 
as coisas integram-se num “todo” que 
nós, na nossa pequenez, não podemos 
abarcar. Resta-nos respeitar – mesmo 
sem entender – o ritmo de Deus.

A segunda leitura convida os discípulos 
a renovar cada dia o seu compromisso 
com Jesus Cristo e com o “Reino”. De 
forma especial, o autor exorta os ani-
madores cristãos a que conduzam com 
fortaleza, com equilíbrio e com amor as 
comunidades que lhes foram confiadas 
e a que defendam sempre a verdade do 
Evangelho. A interpelação do autor da 
Segunda Carta a Timóteo dirige-se, antes 
de mais, a todos aqueles que um dia 
aceitaram o Batismo e optaram por Cris-

to. Na verdade, o mundo que nos rodeia 
apresenta imensos desafios que, muitas 
vezes, nos desmobilizam do serviço do 
Evangelho e dos valores de Jesus. É por 
isso que é preciso redescobrir os funda-
mentos do nosso compromisso. 

O evangelho convida os discípulos a 
aderir, com coragem e radicalidade, 
a esse projeto de vida que, em Jesus, 
Deus veio oferecer ao homem… A essa 
adesão chama-se “fé”; e dela depende 
a instauração do “Reino” no mundo. Os 
discípulos, comprometidos com a cons-
trução do “Reino” devem, no entanto, 
ter consciência de que não agem por si 
próprios; eles são, apenas, instrumentos 
através dos quais Deus realiza a salva-
ção. Resta-lhes cumprir o seu papel com 
humildade e gratuidade, como “servos 
que apenas fizeram o que deviam fazer”. 
O “Reino” é uma realidade sempre 
“a fazer-se”; mas apresentam-se, com 

frequência, situações de injustiça, de 
violência, de egoísmo, de sofrimento, 
de morte, que impedem a concretização 
do “Reino”. Nós, homens, somos, com 
frequência, muito ciosos dos nossos 
direitos, dos nossos créditos, daquilo 
que nos devem pelas nossas boas ações. 
Quando transportamos isto para a re-
lação com Deus, construímos um deus 
que não é mais do que um contabilista, 
que escreve nos seus livros os nossos 
créditos e os nossos débitos, a fim de nos 
pagar religiosamente, de acordo com os 
nossos merecimentos. Na realidade, não 
podemos exigir nada de Deus: existimos 
para cumprir, humildemente, o papel 
que Ele nos confia, para acolher os seus 
dons e para O louvar pelo seu amor. É 
nesta atitude que o discípulo de Jesus 
deve estar sempre.

Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org

 a Igreja alimenta-se da palavra
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oPinião

O Museu arquidiocesano Pio XII alargou a sua exposição permanente, com uma coleção de 
peças ligadas ao culto de Nossa Senhora da Torre, padroeira da cidade de Braga.        

(Fotos: DACS)

iGreJa eM deStaque

F aleceu recentemente o 
Cardeal Carlo Maria Martini, 
um Jesuíta perito em Sagrada 
Escritura, que foi Arcebispo 

de Milão. O Cardeal era uma figura 
internacionalmente admirada. 
Na última entrevista publicada 
no jornal italiano Corriere della 
Sera (01.19.12, p. 4) manifestou 
algumas preocupações relativas à 
situação actual da Igreja, afirmando 
que ela necessita de uma reforma 
profunda: “A Igreja está cansada, na 
Europa do bem-estar e na América. 
A nossa cultura envelheceu, as 
nossas igrejas são grandes, as nossas 
casas religiosas estão vazias e a 
burocracia da Igreja aumenta, os 
nossos ritos religiosos e as vestes 
que usamos são pomposos. Mas será 
que tudo isto exprime aquilo que 
somos hoje?” Martini propõe três 
vias de reforma para a Igreja. 

A primeira é a conversão: “a Igreja 
deve reconhecer os próprios erros 
e deve percorrer um caminho 
radical de mudança, começando 
pelo Papa e pelos Bispos.” Um dos 
temas desta conversão tem a ver 
com a posição da Igreja em matéria 
de sexualidade: “As questões sobre 
a sexualidade e sobre todos os 
temas relacionados com o corpo 
são um exemplo desse caminho de 
conversão. … Devemos perguntar-
nos se as pessoas ainda ouvem os 
conselhos da Igreja em matéria 
de sexualidade. Neste campo, a 
Igreja é ainda uma autoridade de 
referência ou apenas uma caricatura 
nos meios de comunicação?”

A segunda via é a Palavra de Deus. 
“A Palavra de Deus é simples… 
Nem o clero nem o Direito eclesial 
podem substituir a interioridade 
do seu humano. Todas as regras 
externas, as leis, os dogmas, são-nos 
dados para clarificar a voz interior e 
para o discernimento de espíritos.” 

A terceira via é a dos sacramentos. 
Devemos responder a uma questão 

fundamental: “Para quem são os 
sacramentos?” Segundo Martini, 
“os sacramentos não são um 
instrumento ao serviço da disciplina, 
mas sim uma ajuda aos seres 
humanos nas etapas do seu caminho 
e nas fraquezas da vida. Estaremos 
a levar os sacramentos àqueles que 
precisam de renovar as forças?” 
O Cardeal afirma-se preocupado 
com os divorciados que se sentem 
excluídos de uma participação 
plena na vida da Igreja e do socorro 
que a graça de Deus lhes pode dar 
através dos sacramentos. Trata-se, 
aparentemente, de uma questão 
encerrada, a da impossibilidade 
de estas pessoas receberem 
a absolvição e a comunhão 
sacramentais. Mas o Cardeal 
questiona a actual posição da 
Igreja para com estas pessoas: “A 
pergunta sobre se os divorciados 
podem receber a Comunhão deveria 
ser invertida. Como pode a Igreja 
ajudar com a força dos sacramentos 
quem vive em situações familiares 
complexas?” Para muitos a 
resposta já foi dada pela Igreja, 
mas não para o Cardeal, que nos 
deixou, a terminar, outras questões 
incómodas mas fundamentais:“A 
Igreja atrasou-se duzentos anos. 
Porque não se mexe? Temos medo? 
Medo em vez de coragem? Mas a 
fé é o fundamento da Igreja. A fé, 
a confiança, a coragem.” No Ano 
da Fé e da Nova Evangelização, 
as palavras do Cardeal Martini 
deveriam ser objecto de profunda 
e séria reflexão, se a Igreja 
verdadeiramente se reconhece 
semper reformanda.

IGREJA “SEMPER REFORMANDA”
por Alfredo Dinis sj

o padre alfredo dinis, ilustre jesuíta e filósofo, 
foi colaborador do suplemento “igreja Viva”, 
facto que muito nos engrandeceu. escassos dias 
depois do seu desaparecimento, publicamos 
novamente a sua última colaboração.
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Sábado 28.09.2013

> BRAGA: conselho arquidioce-
sano da Pastoral de Jovens, no 
centro pastoral arquidiocesano 
(09h30).

> BRAGA: musical: “Viver na 
Fé. Que Catequese?”, no audi-
tório Vita (21h00).

domingo 29.09.2013

> CABECEIRAS DE BASTO: eu-
caristia evocativa de S. Miguel, 
em Refojos de Basto (11h00).

> V. N. FAMALICÃO: encontro 
dos sacerdotes naturais de S. 
Cosme do Vale (17h00).

quinta-feira 03.10.2013

> BRAGA: oração pelas voca-
ções na igreja de Santo Adrião 
(21h00).

7 a 10 de outubro

> VI Semana Bíblica de Braga, 
no Auditório Vita, diariamente 
pelas 21h00.

> Esta sexta-
-feira, das 

23h00 às 24h00, 
o programa “Ser Igreja“ 

da Rádio SIM, entrevista 
novamente o cónego fernando 
Sousa e Silva, a propósito da 
consagração do Mundo a Nossa 
Senhora do Rosário de Fátima.

FM 101.1 Mhz e AM 576 Khz . 

IGREJA.net

flash 

«A santidade 
não é só para 

super-homens»

Padre Miguel de Salis Amaral

autor do livro ““Concidadãos dos 

Santos e membros da Família de Deus

A Casa da Torre, em Soutelo, acolheu na passada semana o encontro europeu do Apostolado da Oração. 

título: Educação, Ciência 
e Religião

autor: Alfredo Dinis e 
João Paiva

editora: Gradiva

Preço: 12,00 euros

Resumo: Um livro muito semelhante, em 
termos de estrutura e conteúdo, ao Cristia-
nismo e Evolucionismo, de John F. Haught. 
Perguntas que colocam em confronto ciên-
cia e religião e às quais se responde de uma 
perspectiva católica. Os autores advogam a 
aproximação da ciência e da religião, con-
siderando que não há razão para qualquer 
choque, uma vez que não se intercetam. 

LiVRo

Santa teresinha do Menino Jesus: Padroeira das Missões

S
anta Teresinha do Menino Jesus é lembrada em toda a Igreja no dia 1 
de outubro. Esta que é considerada a maior santa dos tempos modernos 
nasceu em Alençon (França) em 1873 e morreu em Lisieux (França) em 
1897.

Teresinha desde cedo descobriu que a sua vocação na igreja seria o amor.
Todos os gestos e sacrifícios do maior ao mais pequeno e insignificante 
oferecia-os a Jesus pela salvação das almas.
Conseguiu algo que até então nunca ninguém tinha conse-
guido, depois de muitas batalhas e de outras tantas nega-
ções, aos 15 anos conseguiu autorização do Papa, que 
permitiu que ela entrasse para o Carmelo com tão tenra 
idade. Os 9 anos que lá viveu até à sua morte aos 24 
anos foram de total amor e entrega nas mãos de Jesus.
Tinha um desejo ardente de ser missionária mas 
nunca lhe foi permitido partir, porque a sua saúde 
sempre foi muito frágil. Não o foi em vida, mas o 
seu desejo transformou-se em realidade depois da 
sua morte, e hoje em dia os seus restos mortais 
andam a correr e a abençoar o mundo por onde 
tem passado. 
Foi canonizada a 17 de Maio de 1925 e 
declarada padroeira das missões em 1927, é 
também padroeira secundária da França desde 
1944, e a quando do centenário da sua morte 
em 1997 o Papa João Paulo II proclamou-a 
doutora da igreja.

Um antigo imperador chinês 
fez, um dia, um solene 
juramento:

- Conquistarei todos os inimigos 
existentes no meu reino. Em seguida, 
serão todos expulsos.
Toda a corte do imperador assistiu a 
este solene acto. Ficaram a aguardar 
que ele derrotasse efectivamente 
todos os inimigos do imenso reino.
Um dia, alguns dos seus súbditos 
ficaram surpreendidos ao ver que o 
imperador passeava nos formosos 
jardins imperiais de braço dado com 
os seus maiores inimigos, rindo-se e 
brincando.
Um dos súbditos encheu-se de 
coragem e, aproximando-se dele, 
disse-lhe:
- Mas, sua majestade, o imperador 
não jurou que expulsaria do reino 
todos os seus inimigos?
O imperador respondeu:
- Sim, já não existem inimigos no 
meu reino. Fiz com que se tornassem 
todos meus amigos. 

Deus trata-nos a todos como 
amigos. Por isso, Jesus recomen-
dou que, à semelhança de Deus, 
devemos amar os inimigos. Nisto 
conhecerão que somos cristãos.

In “Nem só de pão”, Pedrosa Ferreira

CONTOS EXEMPLARES 45

“Laboratório da fé” é o nome do projeto 
do Arciprestado de Braga nascido há 
cerca de um ano para assinalar a vivên-
ci do Ano da Fé. Hoje, é um projeto de 
enorme visibilidade, revelando-se uma 
aposta ganha o âmbito da presença 
da Igreja local na internet. Este portal 
contém reflexões diárias centradas nas 
propostas da liturgia diária, vivência da 
fé, compromisso dos cristãos, para além 
de outros materiais digitais que sugerem 
a reflexão e o aprofundamento da fé. O 
projeto está também disponível na rede 
social do “facebook”.

www.laboratoriodafe.net


