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O dia 6 de dezembro há-de estar 
sempre bem presente no percur-
so de vida do Arcebispo Emérito 

de Braga, D. Eurico Dias Nogueira. Foi 
neste preciso dia, no ano de 1964, que o 
então cónego da Sé de Coimbra, se viu 
ordenado como bispo, na sequência da 
sua nomeação para a diocese moçambi-
cana de Vila Cabral. 
São 48 anos de vida dedicados inteira-
mente ao serviço da Igreja, na exigente 
missão de ser bispo, pastor de um território 
diocesano e do seu clero, com todas as 
responsabilidades que isso acarreta. 
D. Eurico é natural de Dornelas do Zêzere, 
concelho de Pampilhosa da Serra e dioce-
se de Coimbra, onde nasceu há quase 90 
anos, mais precisamente a 6 de março 

de 1923. Frequentou os seminários de 
Coimbra, onde foi ordenado sacer-

dote em 1945.
O seu percurso episcopal 

iniciou-se na 

iGreJa Primaz
decorre, no museu Pio Xii (braga), 
até ao dia 7 de janeiro, a iV mostra 
de Presépios regionais, construídos 
em cerâmica, madeira, ferro, vidro, 
metais, texteis entre outros.

ii

Arcebispo
comenta filme em V. N. Famalicão

a Câmara municipal de Vila nova de 
famalicão, em conjunto com a Casa de 
Camilo, organiza amanhã, pelas 21h30, 
a iniciativa “um Livro, um filme”, 
cujo convidado é d. Jorge ortiga. 
nesta sessão, que decorre no Centro de 
estudos Camilianos, o arcebispo Primaz 
e natural deste arciprestado, vai ser 
chamado a comentar o filme italiano “a 
Vida é bela”, dirigido e protagonizado 
por roberto benigni, em 1997.

Encontro de Coros
da Zona Pastoral de Pevidém  
decorre este sábado, pelas 15h00, o 
Grupo Coral de Pevidém e a paróquia 
de S. Jorge de Selho, arciprestado de 
Guimarães e Vizela, a X edição do 
encontro de Coros de natal da zona 
Pastoral de Pevidém. a iniciativa, que 
decorre na igreja matriz de Pevidém, 
conta, para além do coral anfitrião, 
com participações de grupos corais 
provenientes de Candoso S. martinho, 
Gandarela, Gondar, Guardizela, S. Cris-
tovão de Selho e de Serzedelo. 

Fórum de Professores 
da Pastoral Universitária
a Pastoral universitária de braga or-
ganiza, no próximo dia 12 de dezem-
bro, pelas 21h00, mais uma sessão do 
fórum interdisciplinar de Professores. 
esta iniciativa, que decorre no Centro 
Cultural e Pastoral da diocese de braga 
(Seminário menor), intitula-se “Para lá 
das religiões”, e conta com a participa-
ção de isabel allegro de magalhães e 
frei bento domingues.

Viver o Advento
na paróquia de S. Victor
a paróquia de S. Victor, em braga, 
está a realizar uma série de encontros 
que têm como objetivo a vivência do 
advento. estes encontros, que se rea-
lizam semanalmente às quartas-feiras, 
denominam-se “À quarta-feira: vigiar e 
orar”, iniciando-se pelas 21h00, numa 
sala da residência paroquial.  

Visita Pastoral
D. António Moiteiro em Vila Verde

o bispo auxiliar d. antónio moiteiro 
realizou, no passado fim de semana, a 
visita pastoral às paróquias de Carreiras 
S. tiago e Carreiras S. miguel, localiza-
das no arciprestado de Vila Verde. nas 
suas intervenções, o prelado afirmou 
que todos «somos chamados a construir 
o reino de deus, reino de santidade, 
graça, justiça, amor e paz», tendo con-
tactado particularmente com catequis-
tas, grupo de jovens, idosos e doentes.

no próximo sábado, 8 de dezembro, a igreja celebra a festa da im-
aculada Conceição. o santuário do Sameiro, cuja fundação está 
intimamente ligada à definição dogmática ocorrida em 1854, 
assinala este dia com uma grande celebração eucarística, pe-
las 11h00, presidida pelo arcebispo Primaz, d. Jorge ortiga. 

1964-1972 - 1.º Bispo de Vila Cabral 
(atual Lichinga), em Moçambique

1972-1977 - 2.º Bispo de Sá da Bandeira 
(atual Lubango), em Angola

1977-1999 – Arcebispo Primaz de Bra-
ga, adotando o título de Emérito, desde 
a nomeação de D. Jorge Ortiga

 Percurso como bisPo

os 48 anos do prelado 
d. Eurico dias nogueira 

diocese de Vila Cabral (atual Lichinga), 
Moçambique, para a qual foi nomeado em 
fevereiro de 1964. Em 19 de fevereiro de 
1972 foi transferido para Sá da Bandeira, 
Angola, tendo o Santo Padre, em fevereiro 
de 1977, aceitado o seu pedido de resig-
nação desta diocese, nessa data elevada 
a Arquidiocese de Lubango. Desde 1975, 
desempenhava também o cargo de admi-
nistrador apostólico da diocese de Pereira 
de Eça (atual Onjiva), no sul de Angola.
Nomeado Arcebispo Primaz no dia 5 de 
novembro de 1977, entrou solenemente 
na cidade dos arcebispos a 27 do mesmo 
mês. Desempenhou esta missão durante 
quase 22 anos, destacando-se da sua ação 
a reconstrução dos seminários e a reali-
zação do sínodo diocesano. Entregou a 
Arquidiocese de Braga a D. Jorge Ortiga, 
no dia 18 de julho de 1999, passando à 
qualidade de arcebispo emérito.
48 anos depois da ordenação episcopal, 
D. Eurico Dias Nogueira mantém a jovia-
lidade e a dedicação à Igreja de Cristo, a 
mesma que não cessou nunca de servir.

Átrio dos Gentios
Congratulando-se pelo sucesso do Átrio dos Gentios, 
o Cardeal ravasi, presidente do Conselho Pontifício 

para a Cultura, enviou uma missiva ao arcebispo 
Primaz, d. Jorge ortiga, que passamos a transcrever:

excelência reverendíssima,
Venho congratular-me pela experiência do “Átrio dos Gentios”, em 
Guimarães e braga, bem como a fidalga hospitalidade que nos ofereceu 
na sua Casa episcopal.
Conservo no olhar Guimarães, cujas ruas percorri, apreciando a unidade 
e preservação urbanística, próprias de um Património da Humanidade, e 
braga, com a sua milenar catedral e respetivos tesouro, suas maravilhosas 
janelas que são os santuários de bom Jesus e de nossa Senhora do Sameiro.
quero manifestar o meu contentamento pela profundidade na 
ampla e plurifacetada abordagem do tema “o valor da vida”. o 
assunto formulado pelo Conselho Pontifício da Cultura, através da 
mediação de d. Carlos azevedo, e desdobrado em encontros e eventos 
pluridisciplinares, preenchidos e realizados com pessoas significativas 
para a cultura portuguesa foi exemplarmente posto de pé e levado a cabo 
pela arquidiocese, com qualidade estética e esforço organizativo.
o espírito que presidiu à criação da iniciativa foi muito bem 
compreendido e assumido pela organização dos memoráveis dias 16 
e 17 de novembro. a autonomia com que se desenvolveu o “Átrio dos 
Gentios” demonstrou como, com um pouco mais de um ano de vida, 
já amadureceu uma forma de diálogo que sera fundamental prosseguir 
como experiência ecclesial para o futuro harmonioso da humanidade.
a questão do valor da vida adquiriu um registo aberto, próprio de 

um momento de profunda transformação cultural e de inquietantes 
interrogações antropológicas, a demandar a implicação de diversos 
olhares humanistas, inspirados ou não numa visao religiosa, mas 
incidente na política, na economia, no direito, na arte, na espiritualidade, 
no desporto, na literatura. o sentido da vida preocupa a ciência, a 
filosofia e a teologia.
Verifiquei a mobilização obtida junto das pessoas: seja nos diferentes 
momentos de reflexão, com particular envolvência das universidades e 
dos jovens, seja na apresentação de três livros e da exposição de pinturas 
de isabel nunes, seja ainda nas significativas atuações da orquestra 
Geração, no auditório Vita, e do concerto final, pelos Cantate, na 
Catedral de braga.
Às pessoas que mais de perto colaboraram consigo, tendo à frente o 
Senhor Vigário Geral, Cón. José Paulo abreu e a coordenadora Prof. 
doutora isabel Varanda, vai o meu reconhecimento pelo resultado 
conseguido.
Para responder à fraternal amabilidade do seu acolhimento, manifesto 
o desejo de que a condução pastoral da arquidiocese, coadjuvado 
pelos bispos auxiliaries, cuja simpatia pude conhecer, prossiga com a 
disponibilidade para o que o espírito diz hoje às igrejas. bem haja.
Para todos os que encontrei a minha cordial saudação, desde o Senhor 
d. eurico nogueira, que visitei, até aos que seguiram pela internet os 
momentos principais.
o tempo do advento que se aproxima renove a esperança no Valor da 
Vida, que Jesus nos quer dar em abundância.

De Vossa Excelência Reverendíssima
Dev.mo em Cristo
Gianfranco Card. Ravasi 
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E m pleno ano de fé, continuar a descobrir o Pai deve ser 
o maior encanto da nossa vida, da nossa oração, da nossa 
existência cristã. Centrar-nos no Pai é o mais importante da 

vida cristã.
1º outra maravilhosa maneira de Jesus nos revelar o Pai é falar 
d’ele como o divino agricultor (cf. Jo 15, 1-8). Jesus é a Videira, 
nós somos os ramos. o Pai, como agricultor divino, cuida da 
Videira, trata dela, poda-a, quer que a Videira dê fruto e fruto em 
abundância. a solicitude do pai pela Videira é um verdadeiro en-
canto. Já no antigo testamento, o Senhor, deus iavé tinha a sua vi-
nha e cuidava dela. a vinha era a Casa de israel, o seu Povo eleito, 
numa linguagem simbólica mas recheada de conteúdo, de ensina-
mento, de ternura do agricultor pela sua vinha. agora, na parábola 
que Jesus nos conta, a imagem torna-se realidade, porque Jesus, 
a sua Pessoa, é que é a Videira verdadeira. nós, 
inseridos em Jesus, somos ramos, pertencemos à 
Videira, somos parte integrante dela, e, quanto 
mais unidos à Videira, mais fruto daremos.
2º o Pai como agricultor, dedicado, atento, ca-
rinhoso, cuida da Videira toda, portanto também 
dos ramos. Para que os ramos possam dar mais 
fruto, poda-os. e as podas, embora feitas por amor e com o desejo 
que dêmos fruto, são sempre duras, difíceis. Ser podado custa, às 
vezes custa muito. mas é o amor do Pai que realiza as podas, ou 
as provas e provações, para que dêmos fruto em abundância. uma 
contrariedade, uma humilhação, uma doença, um fracasso, a mor-
te dum familiar, a noite escura, a aridez e secura, as crises de fé, 
as provações interiores, a vivência da solidão ou de momentos de 
mais angústia, são modos de sermos provados, podados. nem sem-
pre percebemos que está aí o amor do Pai e o seu sonho divino de 
que dêmos mais fruto e fruto em abundância. Cachos suculentos, 

símbolo maravilhoso duma vida de santidade, de obras de justiça 
e de caridade, duma vida mais evangélica. as podas são para isso. 
benditas podas. bendito seja o Pai que as faz e as permite. São um 
tesouro para a nossa vida. Saibamos vivê-las e aceitá-las com amor, 
pois é com amor que o Pai as faz.
3º aos ramos secos o Pai corta-os e deita-os ao fogo. que misté-
rio!!! que fogo é esse? que modo tão trágico de acabar uma vida. 
mas se os ramos não têm seiva divina, não estão na graça, não 
partilham a vida da Videira que é Cristo, não podem ter outro fim. 
quanto deve doer ao Coração do agricultor ter que desempenhar 
esta missão, pois ele, no seu amor infinito, ama todos, quer a 
salvação de todos, não quer ramos secos. Para isso mesmo é que 
enviou o filho ao mundo. Para isso é que nos fez ramos da Videira. 
Precisamos de colaborar com o amor do Pai, para que não haja 

ramos secos, sem seiva divina, sem graça, sem amor. 
É a nossa missão no meio do mundo. e que missão 
tão bela, tão gratificante, tão apostólica…
4º quem está unido à Videira, quem permanece 
nela, está no amor do Pai, do divino agricultor. 
Cultivar esta permanência, alimentá-la pela oração e 
pelos sacramentos, ir tecendo-a com obras de cari-

dade fraterna, é uma missão importante. quanto mais o fizermos, 
mais daremos fruto, mais intimidade com Jesus, mais comunhão 
com o Pai. a nossa vida cristã é para isso: por Jesus, unidos ao Pai, 
darmos fruto em abundância. Sermos no mundo portadores da 
santidade de deus, para que a nossa vida frutifique, para sermos 
instrumentos do reino, para sermos canais de graça e de vida 
divina, para que não haja ramos secos, para que os cachos sejam 
suculentos e a colheita abundante. em Cristo, com Cristo, por 
Cristo, a Videira verdadeira, estaremos no Pai, e daremos fruto em 
abundância.    

O   Papa Bento XVI manifestou 
a sua preocupação perante 
a situação das pessoas 

com deficiência, associando-se ao 
Dia Internacional dedicado a esta 
população que foi celebrado na 
passada segunda-feira.
«Encorajo as comunidades ecle-
siais a estarem atentas e serem 
acolhedoras para estes irmãos e irmãs 
e exorto os legisladores e governantes a 
tutelarem as pessoas com deficiência e a 
promover a sua plena participação na vida 
da sociedade», apelou o Santo Padre, na 
habitual alocução dominical, na Praça de 
S. Pedro, no Vaticano.
Para Bento XVI, todas as pessoas, «mesmo 
com limitações físicas e psíquicas, também 
as graves, são sempre um valor inestimável 
e devem ser consideradas como tal».

iGreJa uniVerSaL
o Papa bento XVi vai lançar a primeira mensagem da sua 

conta na rede social ‘twitter’ no próximo dia 
12. a página está disponível em sete línguas, in-
cluindo o português e o árabe, surgindo com a 

designação ‘pontifex’ (pontífice, em português).

i

O Papa apelou para que as pessoas com deficiência sejam mais valorizadas e integradas pela sociedade

Papa recorda pessoas com deficiência
© DR

«Os cristãos 
acolhem a 

salvação de Deus 
e testemunham-na 
com uma maneira 

diferente de viver», 
diz o Papa

A intervenção do Papa tinha começado por 
uma referência ao novo ano do calendário 
litúrgico da Igreja Católica, que se inicia 
com a celebração do Advento, os quatro 
domingos que precedem a festa do Natal.
Este tempo litúrgico «da espera e da espe-

rança», destacou Bento XVI, refere-se «à 
vinda de Deus, à sua presença no mundo, 
um mistério que envolve toda a história».
O Advento surge como um tempo marcado 
pelo convite à vigilância, arrependimento e 
reconciliação com Deus.

bragança-miranda
o instituto diocesano do Clero da dio-
cese de bragança-miranda realizou, na 
passada semana, uma ação de formação 
sobre Liturgia das exéquias. o objetivo 
desta iniciativa visava formar para a 
liturgia das exéquias como «tempo de 
humanismo e solidariedade, mas tam-
bém como momento de esperança e de 
confiança no Senhor da Vida». 

coimbra
Pelo terceiro ano consecutivo, a 
diocese vai assinalou o início do 
tempo de advento com uma vigília de 
oração pela vida dos nascituros. esta 
iniciativa, que decorreu na Sé nova 
de Coimbra, sob a presidência de d. 
Vírgilio antunes, contou a bênção 
de todas as grávidas presentes. os 
fiéis foram ainda convidados a levar 
bens úteis para bebés, para ajudar as 
grávidas e mães apoiadas por uma 
associação de Coimbra. 

Évora
a Cáritas diocesana de Évora, 
através do Serviço de Apoio 
domiciliário, inaugurou um espaço 
de convívio sénior destinado a 
maiores de 50 anos e que tem como 
objetivo fundamental combater o 
«isolamento e a exclusão social dos 
mais velhos». Com este espaço, a 
instituição pretende proporcionar a 
oportunidade de conviverem «intra e 
intergeracionalmente» e contactarem 
«com as novas tecnologias».

Lisboa
uma paróquia da cidade de Lisboa pro-
põe, pelo segundo ano consecutivo uma 
noite de oração mensal a partir de obras 
artísticas de inspiração cristã. este pro-
jeto, que nasceu a partir da assembleia 
plenária de 2006 do Conselho Pontifício 
da Cultura, consiste em escolher um 
tema por mês, a partir da pintura, escul-
tura, arquitetura ou outras expressões de 
arte, propondo um percurso de oração. 
uma ideia original que quer propor-
cionar um contacto com a realidade da 
beleza, que é essencial à vivência da fé.

Porto
o bispo do Porto, d. manuel 
Clemente, vai apresentar os primeiros 
três volumes da coletânea “Santos 
e milagres da idade média em 
Portugal”, da autoria do Centro de 
estudos Clássicos da universidade de 
Lisboa. esta obra é tida como uma 
peça «importante para conhecer 
os primórdios do Cristianismo em 
Portugal» e que ganha particular 
atualidade numa altura em que a igreja 
está voltada para iniciativas associadas 
ao Ano da Fé. 

creio em Deus PAi: o DiViNo AGricuLTor      Ano da Fé 11 Dário Pedroso, sj

«Cultivar esta permanência, 
alimentá-la pela oração e pe-
los sacramentos, ir tecendo-a 
com obras de caridade frater-
na, é uma missão importante»

médio oriente: guerra regressou à faixa de Gaza 
a guerra preenche o quotidiano da faixa de Gaza, de onde chegam pedidos de ajuda. 
acima de tudo, pedem orações. um sinal visível da tragédia é a notícia da morte de nove 
pessoas, todas da mesma família, em resultado do bombardeamento a que esteve sujeito 
o bairro de nassar, na cidade de Gaza. a Cáritas Jerusalém, uma organização da igreja 
Católica na terra Santa, pediu ajuda internacional para as populações da faixa de Gaza, 
pois os hospitais estão «sobrelotados de feridos» e sem condições para atenderem a todas 
as necessidades. «São precisos mais médicos e aqueles que estão a 
trabalhar debatem-se com uma grande falta de medicamentos», diz 
a Cáritas, acrescentando que começam também a escassear bens 
de primeira necessidade como «água potável, placas de plástico 
para reforçar as janelas das casas durante os bombardeamentos, 
fraldas e leite para bebés e crianças». (www.fundacao-ais.pt)

campanha do banco Alimentar  
a CamPanHa do Banco Alimentar Contra 
a Fome, que se realizou no passado sábado 
e domingo, recolheu 2914 toneladas de 
alimentos. A angariação, que decorreu 
em 1668 superfícies comerciais e com a 
colaboração de 38 mil voluntários, obteve 
menos 36 toneladas do que em novembro 
de 2011. Os géneros recolhidos vão chegar 
a 329 mil pessoas, mais 44 mil que em 
2011. A campanha é complementada até 
domingo pela recolha de donativos pela 
internet, em www.alimentestaideia.net.  

o memorial oficial do Holocausto em israel, o Yad 
Vashem, vai distinguir o antigo arcebispo de florença, 
Cardeal elia dalla Costa, como “Justo entre as na-
ções”. em causa está o papel desenvolvido pelo clérigo 
na salvação de centenas de judeus da perseguição nazi.

i
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rePortaGem
recentemente, o arcebispo Primaz, d. Jorge ortiga, 
afirmou, na sequência do ano da fé, que a vida e os es-
critos dos santos e beatos provenientes da arquidiocese 
de braga devem ser «mais conhecidos» dos fiéis, dado 
que se tratam de modelos «de ontem e de hoje». 

i apenas na arquidiocese de braga o dia 5 de dezembro é dedica-
do à memória obrigatória de S. Geraldo. nas restantes dioceses 
portuguesas assinala-se a memória litúrgica dos três pastores 
bracarenses: S. martinho de dume, S. frutuoso e S. Geraldo, 
que em braga adquirem prerrogativas litúrgicas próprias.

i

QUaNDO a PRELaZia 
Dá SaNTiDaDE

Ontem a cidade de Braga ce-
lebrou o seu padroeiro. Con-
trariamente ao que a maioria 
dos bracarenses pensa, o 

padroeiro da cidade não é São João ou 
Nossa Senhora do Sameiro. Esse estatuto 
pertence, sim, ao primeiro prelado a usar 
o título de Arcebispo que foi Geraldo de 
Moissac.
São Geraldo era francês e tomou o hábito 
na abadia de Moissac, um dos mosteiros 
da Ordem de Cluny, ainda hoje famoso 
pelo seu claustro românico. Distinguiu-
se no campo das letras e da gramática, 
tendo sido bibliotecário e mestre dos 
monges menos letrados. Foi transferi-
do para a Sé de Toledo, na qual foi fiel 
auxiliar do Arcebispo D. Bernardo até 
ser nomeado para o sólio bracarense. 

Governou a diocese de Braga durante um 
curto período de 12 anos, desde 1096 até 
1108. Segundo a tradição terá batizado 
D. Afonso Henriques, embora este facto 
não tenha qualquer tipo de verificação 
documental, aliás tal como o local de 
nascimento do primeiro Rei português. 
Em Braga, para além das suas virtudes 
é bem conhecida a sua ação pastoral e 
governativa. Preocupou-se pela introdu-
ção do rito romano, em oposição ao rito 
hispânico, para além de incentivar a for-
mação do clero e as visitas pastorais para 
conhecer o seu território e “rebanho”.

Veio a falecer precisamente no dia 5 de 
dezembro, o mesmo que é usado para 
celebrar a sua memória no calendário li-
túrgico. São Geraldo estava em Bornes de 
Aguiar, freguesia atualmente pertencente 

a Vila Pouca de Aguiar, onde se encontra-
va em visita pastoral. Curiosamente, foi 
durante esta visita que o prelado efetuou 
a sagração de uma igreja, que ainda hoje 
se pode contemplar nesta aldeia trans-
montana. 

Os milagres que lhe são atribuídos na re-
gião de Braga são inúmeros e vêm citados 
com pormenor numa biografia, escrita 
escassos anos após a sua morte. Este 
facto serve para conferir credibilidade à 
sua virtude. Devido à sua popularidade 
e à devoção crescente na cidade onde 
habitara, granjeou o título de padroeiro 
da cidade de Braga. Apesar da devoção 
estar um pouco adormecida, ainda hoje 
os bracarenses lhe prestam uma sentida 
homenagem, no dia em que se celebra a 
sua festa litúrgica.

o milagre que criou tradição
Se os bracarenses passarem pela Sé 
Catedral ao longo do dia 5 de dezembro, 
poderão visitar de forma gratuita a habi-
tualmente vedada capela de São Geraldo. 
Sendo o primitivo lugar do túmulo deste 
prelado, foi remodelada no século XVIII a 
mando do Arcebispo D. Rodrigo de Mou-
ra Telles, que lhe acrescentou o retábulo 
em talha dourada e os magníficos painéis 
de azulejos, de António Oliveira Bernar-
des, que relatam a vida de São Geraldo. 

A capela, nesse dia, encontra-se adorna-
da de frutas da época, em alusão a uma 
narrativa que atribui um milagre a São 
Geraldo. Segundo a lenda, o arcebispo 
encontrava-se doente, temendo-se a 
sua morte. No ardor das suas febres terá 
pedido que lhe trouxessem fruta, todavia 
os seus servos o tentavam persuadir dado 
que estavam em pleno Inverno. Como 
que confiante na graça divina, São Geral-
do insiste dizendo «Vai e procura!». Os 
servos, achados no exterior, encontraram 
as árvores repletas de fruto contradizen-
do a lei natural. Devido a este milagre a 
capela é decorada com frutos no dia em 
que se faz a memória do seu padroeiro.

Primeiro arcebispo de braga
Trata-se da restituição dos direitos me-
tropolitas de Braga sobre as dioceses que 
ocupavam o território da antiga província 
romana da Galécia (actual Galiza). De-
pois da restauração da diocese de Braga 
pelo bispo D. Pedro em 1070, São Geral-
do alcançou em 1103 o título de Arcebis-
po metropolita, tendo como dioceses su-
fragâneas Porto, Viseu, Lamego, Coimbra, 
Lugo, Mondonhedo, Pontevedra, Ourense 
e Astorga. Recorde-se que até às invasões 
árabes, e a posterior transferência da 
diocese para Lugo, Braga era sede de uma 
província eclesiástica, pelo que os seus 
bispos já eram metropolitas. Portanto, na 
prática São Geraldo não é o primeiro bis-
po bracarense a obter tais privilégios. A 
restituição desta dignidade a São Geraldo 
apenas teve a diferenciação de apresentar 
outra designação – Arcebispo (do grego 
‘arche’ que quer dizer primeiro entre os 
bispos, em grego ‘episkopos’) - embora 
os direitos e poderes sejam exatamente 
os mesmos que os prelados bracarenses 
beneficiavam no passado. 

A independência do Condado Portuca-
lense face ao poderio do Rei de Leão 
e Castela foi sempre desejo assumido 
pela Condessa D.ª Teresa e pelo Conde 
D. Henrique. São Geraldo detinha uma 
ligação muito próxima com os pais de D. 
Afonso Henriques, que viram também na 
restituição dos direitos metropolitas de 
Braga como arcebispado, um fundamento 
para as suas ânsias de independência. A 
questão primacial de Braga, face a Tole-
do, foi um dos mais importantes funda-
mentos portugueses na luta pela inde-
pendência protagonizada por D. Afonso 
Henriques, que contou sempre com o 
apoio dos Arcebispos de Braga. 

ontem, dia em que a arquidiocese de braga assinalava a festa 
de S. Geraldo, a igreja em Portugal aproveitava a data para 
recordar os três pastores bracarenses que ascenderam à ca-
tegoria de “santos”. além do padroeiro da cidade de braga, a 
liturgia “nacional” propõe a memória de S. frutuoso e S. mar-
tinho de dume, cuja celebração local se assinala a 19 e 22 de 
outubro, respetivamente. aproveitando esta celebração, que 
une estes três ilustres prelados, decidimos explorar as suas 
vidas, que marcaram para sempre a igreja bracarense.

O padroeiro de Braga 
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antigo mosteiro (cenóbio) existente em 
território português, situado em Dume, 
nos arredores de Braga. 
Morreu em 579, deixando como legado 
uma diocese organizada e tendencial-
mente cristianizada, face à ameaça 
do arianismo. Foi declarado padroeiro 
principal da Arquidiocese de Braga, 
celebrando-se a sua festa litúrgica no dia 
22 de outubro.

o grande responsável pelo facto de 
Portugal se demarcar do paganismo 

semanal foi S. martinho de dume. aqui ao 
lado, na vizinha espanha, a segunda-feira 
denomina-se lunes, dia da lua; a terça-
feira é martes, dia de marte; a quarta-feira 
miercoles, dia de mercúrio; a quinta-feira 
chama-se jueves, em alusão a Júpiter; e a 
sexta-feira viernes, Vénus, um dos deuses 
pagãos da civilização romana. da mesma 
forma o francês, inglês ou alemão utilizam 
os nomes da raiz pagã. Por intermédio 
deste prelado, no noroeste peninsular o dia 
da Lua passou a ser a feria secunda, o dia 
de marte a feria tertia e o dia de mercúrio 
a feria quarta… adoptando-se a designação 
da liturgia eclesiástica (a liturgia ferial é a 
designação usada para os dias úteis). o pri-
meiro dia da semana é o domingo, na qual 
se recorda a ressurreição de Cristo, por isso 
a segunda-feira é o segundo dia semanal, 
ficando bem vincada a marca cristã nas 
denominações quotidianas. 

rava largamente o da sua diocese, enfren-
tou como principal desafio depurar esta 
fé vivida debaixo de influências pagãs.  
O cristianismo tentava, então, apagar os 
vestígios de rituais e superstições herda-
das da ocupação romana. 

De entre as suas obras, saliente-se o “De 
correctione rusticorum”, que traduzi-
do significa ‘Correcção dos erros dos 
rústicos’. Os rústicos eram aqueles povos 
rurais que permaneciam apegados às 

velhas superstições do paganismo. Os 
ídolos, os demónios, o culto das forças 
da natureza, o hábito de dar aos dias da 
semana o nome de deuses da mitologia 
greco-latina, as práticas divinatórias, as 
superstições como o celebrar o dia do 
rato e das traças, são criticados por não 
serem consentâneos com o estatuto de 
um verdadeiro cristão.

Ao que se supõe, Martinho fundou o mais 

São Martinho de Dume foi um dos 
homens mais ilustres que passou 
pelo sólio arquiepiscopal. Pro-
veniente da Panónia, província 

romana situada no território da atual 
Hungria, tendo nascido presumivelmente 
em 520, foi bispo de Dume, onde fundou 
um mosteiro, sendo mais tarde (569) 
elevado a bispo metropolita de Braga, do-
tado de influência sobre todas as dioceses 
da província da Galécia. 

Martinho era um homem de uma elo-
quência e sabedoria elevada e por isso 
proferia discursos e pregações excecio-
nais. Em tempos de heresias, conseguiu, 
segundo se diz, converter o rei suevo Te-
odomiro, cuja corte se situava em Braga, 
ao cristianismo e, desta forma, converteu 
todo o Reino. Este prelado impulsionou 
a realização de dois concílios em Braga - 
em 561 e 572 - tendo efetuado a ordena-
ção do território “Parochiale Suevorum” 
e a difusão do cristianismo frente às 
crenças pagãs de raiz pré-românica. 

Nos primeiros séculos, foi tarefa primor-
dial do cristianismo a purificação das 
inúmeras superstições e costumes pagãos 
que continuavam a vigorar nos povos já 
convertidos à fé em Cristo. A tentativa 
de conjugar estes ritos com a nova fé era 
muito frequente. Martinho, na sua missão 
de bispo metropolita cujo domínio supe-

rePortaGem
ii foi no ano de 1102, época em que as relações com Santiago de Compos-

tela estavam muito tensas, que o arcebispo galego se apresentou em braga 
para roubar as relíquias dos santos mais venerados de braga: São Vítor, 
Santa Susana, São Cucufate, São Silvestre e São frutuoso. esta ação, muito 
lamentada por São Geraldo, ficou conhecida como o “Pio Latrocínio”.

Hoje em dia é possível admirar o sarcófago de S. martinho de dume, 
num núcleo museológico localizado junto à igreja paroquial de dume. 

no mesmo local, é possível entrever as ruínas da 
basílica paleocristã que lá terá existido, ainda 
que não estejam devidamente musealizados.

«Reza a lenda que 
Martinho converteu o rei 

suevo, obtendo a cura para 
o seu filho moribundo»

O Apóstolo dos Suevos

A festa litúrgica de S. Frutuoso 
assinala-se, na Arquidiocese de 
Braga, no dia 19 de outubro, 
sendo declarado padroeiro se-

cundário do mesmo território eclesiastico. 
Bispo de Braga entre os anos 656 e 665 
da era cristã, terá nascido na diocese de 
Astorga, no norte de Espanha, na região 
de Bierzo. Estudou na Escola da Catedral 
de Palência, onde adquiriu formação vas-
ta em liturgia e humanidades. Depois de 
um tempo de peregrinação e recolhimen-

Capela de S. frutuoso: visigótica ou moçárabe?
a Capela de São frutuoso é um monumento de grande valia no contexto da arte 
paleocristã, prevalecendo uma série de questões sobre a sua origem e enquadramento 
artístico. o grande e único elemento definitivo é a sua origem pré-românica, não sendo 
possível datar com maior pormenor a época da sua construção. acresce a este facto, os 
poucos dados históricos disponíveis acerca da sua existência, recuando ao século XVi a 
primeira referência direta encontrada. Por isso mesmo, quando foi descoberta a sua valia, 
no ano de 1897, por intermédio de ernesto Korrodi, muito investigadores se digladiaram 
pela posse da verdade acerca da sua origem. Para uns, trata-se de uma obra do período 
visigótico, a mesma que S. frutuoso mandou construir para sua sepultura. Segundo outros, 
a capela tem origem moçárabe, apontando como argumentos o facto da mesma não 
poder ter sobrevivido às invasões sarracenas. Certo é que os elementos artísticos da capela 
contribuem para o debate e para a divergência de opiniões. entretanto, os novos dados da 
historiografia podem trazer luzes sobre as polémicas. Subsiste, portanto, a dúvida.

to, São Frutuoso terá fundado inúmeros 
mosteiros por toda a Galiza, vindo parar 
ao cenóbio de Dume em 653, do qual foi 
bispo, ascendendo daí à prelatura braca-
rense três anos depois, lugar que ocupou 
até à sua morte em 665. 

Sabemos que se dedicou à fundação de 
cenóbios em todo o território da primi-
tiva província eclesiástica de Braga. A 
sua biografia, escrita por S. Valério, para 
além de louvar as suas virtudes humanas, 
outorga-lhe a fama de instrutor do povo 

O monge virtuoso “partido” em três 
humilde e rude. Fundou um mosteiro em 
Montélios (Braga), junto do qual construiu 
uma capela para sua sepultura, que ainda 
hoje se constitui como um mistério para 
os investigadores. Na biografia elaborada 
por S. Valério, escrita por volta de 680 e 
portanto digna de credibilidade (dada a 
proximidade temporal com S.Frutuoso), é 
referido que «numa pequena eminência, 
entre a cidade de Braga e a póvoa de 
Dume, (São Frutuoso) erigiu um mosteiro 
de grande nomeada, onde foi inumado o 
seu santo corpo».

No ano de 1102, quando o 
ardiloso arcebispo de Com-
postela, Diego Gelmirez, 
protagonizou o episódio 
que ficou para a história 
como o Pio Latrocínio, 

no qual roubou as relíquias dos santos 
mais venerados de Braga, estava entre 
eles S. Frutuoso. Foi certamente a este 
lugar de Montélios que se dirigiu para 
orquestrar o seu «acto mau e indigno», tal 
como o catalogou o Arcebispo São Geral-
do, surpreendido pelo seu congénere ga-
lego. Parcialmente devolvidas em 1966, 
as suas relíquias estão hoje divididas em 
três partes: igreja de S. Francisco (Real), 
Sé Primaz, e Compostela. 

A devoção a S. Frutuoso estava, no pas-
sado, vinculada ao culto da fertilidade, 
particularmente enraizada nos agriculto-

res que, todos os anos recor-
riam à intercessão 

do santo bispo 
bracarense.
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LiturGia

LEITURA I – Sof 3,14-18a

Leitura da Profecia de Sofonias

Clama jubilosamente, filha de Sião; solta 
brados de alegria, Israel. Exulta, rejubila 
de todo o coração, filha de Jerusalém. O 
Senhor revogou a sentença que te conde-
nava, afastou os teus inimigos. O Senhor, 
Rei de Israel, está no meio de ti e já não 
temerás nenhum mal. Naquele dia, dir-
se-á a Jerusalém: «Não temas, Sião, não 
desfaleçam as tuas mãos. O Senhor teu 
Deus está no meio de ti, como poderoso 
salvador. Por causa de ti, Ele enche-Se de 
júbilo, renova-te com o seu amor, exulta 
de alegria por tua causa, como nos dias de 
festa».

SALMO RESPONSORIAL – Is 12,2-6

Refrão 1: Exultai de alegria, porque é 
grande no meio de vós o Santo de Israel.

Refrão 2: Povo do Senhor, exulta e canta 
de alegria.

Deus é o meu Salvador,
tenho confiança e nada temo.
O Senhor é a minha força e o meu louvor.
Ele é a minha salvação.

Tirareis água com alegria das fontes da salvação.
Agradecei ao Senhor, invocai o seu nome;
anunciai aos povos a grandeza das suas obras,
proclamai a todos que o seu nome é santo.

Cantai ao Senhor, porque Ele fez maravilhas,
anunciai-as em toda a terra.
Entoai cânticos de alegria, habitantes de Sião,
porque é grande no meio de vós o Santo de Israel.

LEITURA II – Filip 4,4-7

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo 
aos Filipenses

Irmãos: Alegrai-vos sempre no Senhor. 
Novamente vos digo: alegrai-vos. Seja 
de todos conhecida a vossa bondade. O 
Senhor está próximo. Não vos inquieteis 
com coisa alguma; mas em todas as cir-
cunstâncias, apresentai os vossos pedidos 
diante de Deus, com orações, súplicas 
e acções de graças. E a paz de Deus, 
que está acima de toda a inteligência, 
guardará os vossos corações e os vossos 
pensamentos em Cristo Jesus.

ACLAMAÇÃO DO EVANGELHO – Is 61,1
O Espírito do Senhor está sobre mim: en-
viou-me a anunciar a Boa Nova aos pobres.

EVANGELHO – Lc 3,10-18

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas

Naquele tempo, as multidões pergun-
tavam a João Baptista: «Que devemos 
fazer?» Ele respondia-lhes: «Quem tiver 
duas túnicas reparta com quem não tem 
nenhuma; e quem tiver mantimentos faça 
o mesmo». Vieram também alguns publi-
canos para serem baptizados e disseram:
«Mestre, que devemos fazer?» João 
respondeu-lhes: «Não exijais nada além 
do que vos foi prescrito». Perguntavam-
lhe também os soldados: «E nós, que 
devemos fazer?» Ele respondeu-lhes:
«Não pratiqueis violência com ninguém
nem denuncieis injustamente; e conten-
tai-vos com o vosso soldo». Como o povo 

estava na expectativa e todos pensavam 
em seus corações se João não seria o 
Messias, ele tomou a palavra e disse a to-
dos: «Eu baptizo-vos com água, mas está 
a chegar quem é mais forte do que eu,
e eu não sou digno de desatar as correias 
das suas sandálias. Ele baptizar-vos-á com 

o Espírito Santo e com o fogo.
Tem na mão a pá para limpar a sua eira e 
recolherá o trigo no seu celeiro;
a palha, porém, queimá-la-á num fogo 
que não se apaga». Assim, com estas e 
muitas outras exortações, João anunciava 
ao povo a Boa Nova».

“Imaculada Conceição” (Mariano Maella, 1781) In: Museu do Prado (Madrid - Espanha)

i Santa Luzia celebra-se a 13 de dezembro. natural de Siracusa 
(itália), esta virgem e mártir foi morta em 303, por se recusar casar. o 
episódio da cegueira, ao qual ordinariamente chamam a atenção as 
imagens de Santa Luzia, está vinculado ao nome - Luzia deriva de 
lux (= luz) - facto que a torna advogada das doenças oftamológicas. 

i Sugestão de Cânticos
entrada: alegrai-vos sempre no Senhor (J. P. martins)
ofertÓrio: Senhor trazei-nos a paz (az. oliveira)
ComunHÃo: bebei se tendes sede (f. melro / C. Silva)
SaÍda: descei Senhor Jesus (m. Luís)

DOMINGO III DO ADVENTO - Ano C
16 de dezembro de 2012 

Otema deste 3º Domingo pode 
girar à volta da pergunta: “e 
nós, que devemos fazer?” 
Preparar o “caminho” por 

onde o Senhor vem significa questio-
nar os nossos limites, o nosso egoísmo 
e comodismo e operar uma verdadeira 
transformação da nossa vida no sentido 
de Deus.

A primeira leitura sugere que, no iní-
cio, no meio e no fim desse “caminho 
de conversão”, espera-nos o Deus que 
nos ama. O seu amor não só perdoa as 
nossas faltas, mas provoca a conversão, 
transforma-nos e renova-nos. O texto é 
um convite à alegria, porque foi revoga-
da a sentença que condenava Judá. O 
amor de Deus pelo seu Povo venceu. A 
partir de agora, Deus residirá no meio do 
seu Povo; e essa nova comunhão entre 
Jahwéh e Judá é uma garantia de segu-
rança, de felicidade e de vida em pleni-
tude. Mais: o amor de Deus vai renovar 
o coração do Povo e fazer com que Judá 
volte para os caminhos da “aliança”. O 

que renova o mundo e o transforma não 
é o medo, mas o amor. O medo provoca 
insegurança, pessimismo ou angústia; o 
amor é que faz crescer, é que cria dina-
mismos de superação, é que nos torna 
mais humanos, é que nos faz confiar, é 
que potencia o encontro e a comunhão. 
Devemos ter isto bem presente quando 
formos chamados a anunciar o Evangelho 
e a proclamar a proposta de salvação que 
o nosso Deus faz aos homens. Também 
é necessário sublinhar a constatação de 
que Deus não desiste de vir ao nosso 
encontro e de residir no meio de nós. Ele 
tem uma proposta de salvação que quer, 
a todo o custo, apresentar-nos.

A segunda leitura insiste nas atitudes cor-
rectas que devem marcar a vida de todos 
os que querem acolher o Senhor: alegria, 
bondade, oração. A espera do Senhor faz-
se num diálogo contínuo com Ele. Não é 
possível estar disponível para O aco-
lher, quando estamos indiferentes e não 
partilhamos com Ele, a cada instante, as 
nossas alegrias e as nossas dificuldades, 

os nossos sonhos e as nossas esperanças. 
Não é possível acolher alguém com quem 
não comunicamos e de quem não nos 
sentimos próximos.

O evangelho sugere três aspetos onde 
essa transformação é necessária: é preciso 
sair do nosso egoísmo e aprender a par-
tilhar; é preciso quebrar os esquemas de 
exploração e de imoralidade e proceder 
com justiça; é preciso renunciar à vio-
lência e à prepotência e respeitar absolu-
tamente a dignidade dos nossos irmãos. 
João Batista recomenda a sensibilidade às 
necessidades de quem nada tem e a par-
tilha dos bens; aos publicanos, pede que 
não explorem, que não se deixem con-
vencer por esquemas de enriquecimento 
ilícito, que não despojem ilegalmente os 
mais pobres; aos soldados, pede que não 
usem de violência, que não abusem do 
seu poder contra fracos e indefesos. Tudo 
aquilo que atenta contra a vida de um 
só homem é um crime contra Deus. O 
Evangelho avisa-nos, ainda, que o cristão 
é “batizado no Espírito”, recebe de Deus 

vida nova e tem de viver de acordo com 
essa dinâmica. Esta é a atitude correta 
de quem está aberto à interpelação do 
Evangelho, estando disponivel para ques-
tionar a própria vida. Os bens que temos 
à nossa disposição são sempre um dom 
de Deus e, portanto, pertencem a todos: 
ninguém tem o direito de se apropriar 
deles em seu benefício exclusivo. As de-
sigualdades chocantes, a indiferença que 
nos leva a fechar o coração aos gritos de 
quem vive abaixo do limiar da dignida-
de humana, o egoísmo que nos impede 
de partilhar com quem nada tem, são 
obstáculos intransponíveis que impedem 
o Senhor de nascer no meio de nós. Ser 
cristão é ser baptizado no Espírito, quer 
dizer, é ser portador dessa vida de Deus 
que nos permite testemunhar Jesus e a 
sua proposta. As nossas comunidades e 
nós próprios damos testemunho desta 
partilha que é sinal do Reino proposto 
por Jesus?

Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org

 a Igreja alimenta-se da palavra
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iGreJa em deStaque oPiniÃo

1
Deixar o local onde se vive 
– sobretudo se é a terra onde 
se nasceu – é sempre um 
desenraizamento penoso. E, 

no entanto, emigrar faz parte dos 
comportamentos humanos desde os 
alvores da humanidade. Por curio-
sidade face ao desconhecido, em 
busca de territórios onde a subsistên-
cia fosse mais fácil, para escapar a 
calamidades... as pessoas deixavam 
a região de origem e partiam para 
novas paragens, ao encontro de ou-
tros povos, outros costumes. Emigrar 
não deveria, por isso, levar consigo 
a carga pesada de solidão e, tantas 
vezes, de sofrimentos e perigos que 
lhe anda associada. Numa Terra que 
é de todos, deveria haver lugar para 
qualquer um, em qualquer lugar. 

2É difícil dizer se alguma vez 
terá sido realmente assim. 
Mas sabemos que, conforme 
a civilização foi progredin-

do, aquele ideal foi sendo cada vez 
mais irrealizável. A organização das 
populações humanas em unidades 
políticas estáveis, ligadas a um de-
terminado território, trouxe consigo 
a ideia de “posse” sobre o referido 
território e também de “pertença” ao 
mesmo. Podia ser uma cidade, um 
reino ou um império... mas quem 
não lhe “pertencia” surgia como 
estranho, bárbaro, indesejável. E 
assim se foram erguendo, desde cedo 
na história da Humanidade, barreiras 
à movimentação livre das pessoas e 
ao seu direito a mudar de terra sem 
serem importunadas por isso. A cria-
ção do Estado nação, com fronteiras 
definidas e rígidas, com populações 
estáveis e possuidoras de um territó-
rio concreto, agravou ainda mais a 
situação. Se antes já havia racismo 
e xenofobia, tais comportamentos 
viram-se, não raro, legitimados por 
argumentos nacionalistas, ligados a 
concepções míticas da relação entre 
os povos e os respectivos territórios. 

3.As limitações ao movimento 
das pessoas não vieram pôr 
fim nem à necessidade nem 
ao desejo de emigrar. Pelo 

contrário, as enormes desigualdades 
no desenvolvimento económico dos 
diversos Estados e o aumento da 

população mundial acabaram por 
tornar a emigração um fenómeno 
global que, em alguns casos, põe 
em causa o equilíbrio interno dos 
países, obrigando-os a restringir a 
entrada de estrangeiros. Daí até aos 
fenómenos de emigração ilegal, de 
máfias que exploram os emigrantes 
nesta situação, de condições de vida 
degradantes... vai um pequeno passo 
e emigrar torna-se, com frequência, 
sinónimo de exploração humana, 
violência e morte.

4Esta realidade, porém, não 
deve impedir, de modo 
absoluto, o direito das pes-
soas a procurarem melhores 

condições de vida num país dife-
rente do seu. Deve, pelo contrário, 
servir como incentivo para regular 
o exercício desse direito, protegen-
do os emigrantes e combatendo a 
criminalidade mafiosa associada à 
emigração ilegal. O exercício do di-
reito a emigrar, por seu lado, implica 
deveres, o primeiro dos quais é o 
esforço do emigrante por se integrar 
na comunidade da qual passa a fazer 
parte, respeitando os usos e costumes 
locais. Não precisa de perder a sua 
identidade, mas também não deve 
pretender transferir para o país de 
acolhimento todos os usos e costu-
mes do seu país de origem, sobre-
tudo aqueles contrários às leis e ao 
modo de vida do país que o acolhe.

5Face aos emigrantes, as 
comunidades cristãs são cha-
madas a assumir uma atitude 
fundada na caridade: aco-

lher, auxiliar nas dificuldades iniciais, 
ajudar na integração... Trata-se de ser, 
junto dos emigrantes, o rosto acolhe-
dor de Deus que, em seu Filho Jesus, 
a todos acolhe com misericordiosa 
bondade. E se os emigrantes forem 
cristãos, esta atitude deve estender-se 
também à vida de fé, permitindo a 
sua integração na comunidade local 
e na celebração dos sacramentos ou, 
se for o caso, criando condições para 
que possam celebrar a fé segundo o 
rito das suas comunidades de origem. 
Assim acontecia nos primeiros sécu-
los do Cristianismo com os irmãos 
em viagem, quando chegavam a uma 
cidade onde havia cristãos.

«NÃO OPRIMIRÁS O ESTRANGEIRO» 
(Êxodo 23, 9)

por Elias Couto (Apostolado da Oração)

Para que, em todo o mundo, os emigrantes sejam acolhidos, 
especialmente pelas comunidades cristãs, com generosidade 
e autêntica caridade. [intenção Geral do Santo Padre para o 
mês de dezembro]. 

O concerto de Teresa Salgueiro, que lotou por completo o auditório Vita no sábado 
passado, foi uma organização bem sucedida em favor dos seminários arquidiocesanos.

Fotos  Joana Mafalda Araújo
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IGREJA.net
O “Imissio” é um blogue de inspira-
ção cristã, inspirado no inglês “I miss 
you” (sinto a tua falta), que tem como 
objetivo ser um espaço onde, em rede, 
se partilham recursos para a rede. 
Aqui podem encontrar-se conteúdos 
diversos, desde reflexões, poemas, 
vídeos, músicas e comentários à litur-
gia dominical. Concretamente neste 
tempo litúrgico do Advento, o blogue 
disponibiliza uma caminhada através 
de contibutos de várias pessoas (cerca 
de 20) que vão propor formas diversas 
de reflexão diária.

www.imissio.wordpress.com

flash 

«Como padre não digo 
o que o povo gosta, mas 
o que o povo precisa de 
ouvir. Porque assistir à 
missa porque o padre 
foi bonzinho, não é 

nada. Um padre tem que 
incomodar! Cristo também 

não incomodou?»

Padre Abel Maia, 
In: “Notícias de Fafe”

D. Jorge Ortiga participando, em Vagos (Aveiro), numa conferência sobre ação social                   

oração do idoso

bênção de Grávidas: uma boa nova iV

U ma bênção, como se sabe,  é um sacramental ,sinal sagrado que , não sendo 
sacramento, significa e realiza efeitos, nomeadamente de natureza espiritual, graças 
á oração da igreja que os institui. um Pai ou uma mãe que abençoa um filho, está 

a conferir um sacramental. um terço benzido por um Sacerdote, é um sacramental. a 
Água benta que deveria estar sempre disponível à entrada de um templo é um sacramental 
.São inúmeros os exemplos de sacramentais usados e permitidos pela igreja. a bênção de 
uma grávida é,pois e assim, um sacramental que actua sobre a mãe e o filho por nascer. 
a igreja sempre incentivou e valorizou o uso dos sacramentais, obviamente que o faz no 
sentido de fazer sentir a beleza da vida ou a gratidão pelo dom da vida ou para recordar 
o nosso baptismo, como é o caso da Água benta. um sacramental é um sinal que a igreja 
disponibiliza aos seus fiéis para,  emforma significante, tornar  próximo o Senhor deus de 
quem tudo depende, pelos gestos e palavras que o conferente usa e o receptor acata .
Por isso num sacramental o sinais da Cruz, a aspersão da Água benta, a imposição das mãos 
do conferente e sobretudo a oração são visibilidades que se usam para invocar o invisível e 
a Sua Graça. e o desejo que se derrame sobre quem o recebe para sua conversão.
num tempo que se atarefa continuamente a retirar deus das nossas vidas e da 
nossa vista, o bom uso de determinados sacramentais pode fazer um necessária 
contra-corrente. o seu uso inteligente, exige a nossa coerência de vida. Se, por 
exemplo, se usa a Água benta quando entramos num templo e nos benzemos, 
se esse gesto de tomar uma gota de água e o gesto não nos fizer lembrar o 
baptismo e as promessas que fizemos, o gesto torna-se falso e hipócrita. 
rotineiro e vazio. inútil. Pode rondar a superstição. 
um sacramental não é nem pode ser entendido como um acto de magia 
ou de superstição nem muito menos como um sacramento que é de 
instituição. a bênção das grávidas, insere-se na lógica de, publicamente 
agradecermos o dom da vida acolhido pelas mães e pedirmos a deus que 
ajude as mães ( e, já agora, os pais) pelo filho cujo nascimento aguardam 
para que nasça para a felicidade e o bem. É, assim ,um sacramental pleno 
de significado sobretudo em tempos de forte crise do valor da vida humana 
desde a concepção quando um clima anti-natalista se impõe sem grande 
constestação.

(texto ao abrigo do anterior acordo ortográfico)

Carlos Aguiar Gomes

quinta-feira 06.12.2012

> TERRAS DE BOURO: encontro 
do clero do arciprestado, com a 
presença de D. António Moiteiro 
(09h30-12h30).

Sexta-feira 07.12.2012

>V.N.FAMALICÃO: apresen-
tação e debate sobre o filme 
“A vida é bela”, com D. Jorge 
Ortiga, na Casa de Camilo, em 
Seide (21h00).

Sábado 08.12.2012

> BRAGA: eucaristia festiva em 
honra da Imaculada Conceição, 
no Sameiro, presidida por D. 
Jorge Ortiga (11h00).

> V.N.FAMALICÃO: festa da Ir-
mandade da Imaculada Concei-
ção, em S. Tiago de Anta, pelo 
Arcebispo Primaz (15h00).

> GUIMARÃES/VIZELA: encon-
tro de Grupos Corais de Natal 
da zona pastoral de Pevidém, 
na igreja matriz de Pevidém 
(15h00). 

> BRAGA: conferência “Céu e 
Inferno – Mito ou Realidade”, 
no Centro Paroquial de Santo 
Adrião (16h00).

> PÓVOA DE VARZIM: inaugu-
ração das obras de restauro da 
da igreja paroquial de Navais, 
por D. Jorge Ortiga (18h00).

> FAFE: vigília de oração para 
catequistas.

domingo 09.12.2012

> BRAGA: bênção e inaugura-
ção do Centro Social e Paroquial 
de Crespos (15h00).

terça-feira 11.12.2012

> BRAGA: oração de Taizé, na 
paróquia de S. Victor (21h00).

quarta-feira 12.12.2012

> BRAGA: Fórum Interdiscipli-
nar de professores, da Pastoral 
Universitária, no Centro Pastoral 
(21h00).

> Esta sexta- 
-feira, entre as 

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

SIM, entrevista d. manuel Linda, 
sobre o Manual de Bioética para 
jovens.

FM 101.1 Mhz e AM 576 Khz

b em-aventurados aqueles que compre-
endem meus passos vacilantes e minhas 

mãos trêmulas.
bem-aventurados os que levam em conta que 
meus ouvidos captam as palavras com difi-
culdade e por isso, procuram falar mais alto e 
pausadamente.
bem-aventurados os que percebem que meus 
olhos já estão nublados e minhas reações são 
lentas.
bem-aventurados os que nunca me dizem: 
Você já me contou isso inúmeras vezes.!
bem-aventurados os que desviam o olhar, 
simulando não ter visto o café que por vezes 
derramo.
bem-aventurados os que sorriem e conversam 
comigo.
bem-aventurados os que sabem dirigir a 
conversa e as recordações para as coisas dos 
tempos passados.
bem-aventurados todos aqueles que me dedi-
cam afeto e carinho, fazendo-me assim pensar 
em deus. quando entrar na eternidade, 
lembrar-me-ei deles, junto ao Senhor.
bem-aventurados os que me ajudam a atra-
vessar a rua e não lamentam o tempo perdido 
que me dedicam.
bem-aventurados os que me fazem sentir que 
sou amado e não estou abandonado, tratando-
me com respeito.
bem-aventurados os que compreendem quan-
to me custa.
encontrar forças para carregar a minha cruz.
bem-aventurados os que amenizam os meus 
últimos anos sobre a terra.
Amén

Padre Eduardo Dougherty

título: Crer: imagens de 
uma aventura

autor: D. Carlos Azeve-
do e APCD

editora: Paulus 

Preço: 20,00 euros

Resumo: Publicado em parceria com 
a Associação Portuguesa de Cultura e 
Desenvolvimento, este livro contém as 
60 pinturas que fazem parte da exposição 
com o mesmo nome criada especial-
mente para o Átrio dos Gentios. Todas as 
pinturas são comentadas por D. Carlos 
Azevedo, delegado para o Conselho Pon-
tifício para a Cultura. 
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