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iGreJa PriMaZ
a paróquia da apúlia, em esposende, acolhe este 
sábado o dia do Voluntariado, iniciativa integrada no 
programa do outubro Missionário. o programa do dia 
vai contar com momentos de oração, testemunhos e 
com uma reflexão promovida por d. antónio Moiteiro.

i no próximo sábado, 26 de outubro, a partir das 21h00, o teatro-
Cinema de fafe acolhe uma sessão de cinema vocacional, proposta 
no mês em que a igreja reflete sobre as missões. o filme escolhido 
para esta sessão é “Vai e Vive”, realizado por radu Mihaileanu e 
que conta a história de um rapaz órfão que chega à terra Santa.  

i

Celorico de Basto 
Festa das Colheitas
no passado dia 20, realizou-se uma 
“festa das Colheitas” na paróquia de 
Borba da Montanha, que tinha como 
objetivo a angariação de fundos para 
as obras da capela mortuária e do 
centro pastoral desta comunidade. 
a iniciativa integrou um desfile, em 
cortejo, das oferendas “colhidas” 
pelos diferentes lugares da freguesia, 
seguido de um leilão.

Guimarães/Vizela
Senhora da Lapinha em Infias
a paróquia de Santa Maria de infias, 
em Vizela, recebeu, nos dias 12 e 
13 de outubro, a imagem de nossa 
Senhora da Lapinha com «grande 
entusiasmo e devoção». o andor da 
Senhora foi transportado desde o san-
tuário da Lapinha, em Calvos, por um 
veículo dos bombeiros. esta visita inte-
grou uma procissão de velas, orações 
marianas e uma eucaristia solene. 

  
Barcelos
Vigília arquidiocesana
decorreu no passado sábado, na igreja 
Matriz de Barcelos, a vigília missionária 
arquidiocesana, que pretendeu assinalar 
a passagem do dia Mundial das Missões 
celebrado no passado domingo. esta ini-
cativa, integrada no outubro Missioná-
rio, contou com a participação do Bispo 
auxiliar de Braga, d. antónio Moiteiro.

Braga
Celebração de envio dos MEC’s 
a Sé Primaz acolheu no passado 
domingo a celebração de admissão de 
algumas centenas de Ministros extraor-
dinários da Comunhão (MeC), que vão 
passar a servir as respetivas comunida-
des. numa celebração presidida por d. 
Jorge ortiga, foi ainda celebrado o rito 
de admissão do acólito José Maria Costa 
ao diaconado permanente.

Santuários do Cávado
de acordo com dados revelados num 
colóquio promovido pela universidade 
do Minho, os santuários da arquidiocese 
localizados na região do alto Cávado atra-
em anualmente cerca de dois milhões de 
peregrinos provenientes de várias regiões 
do território nacional e até de espanha. 
Só o santuário de S. Bento da Porta aber-
ta atrai entre 800 e 850 mil peregrinos 
por ano e o santuário do Sameiro cerca 
de 300 mil, mas há outros santuários 
igualmente muito procurados como os 
marianos da abadia (amares), Porto d’ave 
(Póvoa de Lanhoso) ou alívio (Vila Verde). 

A Faculdade de Teologia de 
Braga da Universidade Católica 
Portuguesa, em colaboração 
com o Seminário Maior arqui-

diocesano, vai encerrar este domingo as 
comemorações do 30.ª aniversário do fa-
lecimento do padre Manuel Faria com um 
encontro de coros e eucaristia solenizada.
Esta homenagem a «um dos maiores 
compositores portugueses de sempre» vai 
decorrer no santuário do Sameiro, a partir 
das 15h00. 
A iniciativa, que conta com entrada livre, 
é marcada por um encontro de coros, que 
conta com a participação de três atua-
ções. A primeira intervenção pertence ao 
Coro de Lama/Areias, paróquias do arci-
prestado de Barcelos, que vão interpretar 
os temas “Virgem formosa”, “Prece”, 
“Milagre”, “Maternidade” e “Crucifixo”. 
A segunda atuação é da responsabilidade 
do Coro de Azurém. Este grupo, prove-
niente do arciprestado de Guimarães e 
Vizela, vai interpretar os cânticos “Sangue 
de Cristo” e um “Te Deum” devotado em 
honra de S. Martinho de Dume.

HOMENAGEM 
A MANUEL FARIA

Congresso sobre Trento
a Cidade de BraGa acolhe nos próxi-
mos dias 6, 7 e 8 de novembro, «o maior 
congresso de sempre» jamais organizado 
em Portugal para estudar as origens e as 
consequências mundiais do Concílio de 
Trento. O congresso “Concílio de Tren-
to – Restaurar ou Inovar – 450 anos de 
História” é uma organização conjunta da 
Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa e do Instituto de História e Artes 
Cristãs da Arquidiocese de Braga. Qua-
tro séculos e meio após a realização do 
concílio que marcou a viragem do mundo 
medieval para o mundo moderno, espe-
cialistas nacionais e estrangeiros das mais 
diversas áreas reúnem numa mesma sala 
aberta à discussão, reflexão e partilha de 
ideias. O evento tem as inscrições abertas 
até ao próprio dia, podendo as mesmas ser 
efetuadas através do site oficial do congres-
so: www.congressotrento2013.net.

Pastoral Arquidiocesana
o ConSeLHo arquidioCeSano de 
Pastoral decorre na manhã deste sábado, 26 
de outubro, no Centro Pastoral da Arquidio-
cese, em Braga. D. Jorge Ortiga vai presidir 
a este importante órgão consultivo, sendo os 
trabalhos dirigidos pelo Padre Sérgio Torres. 
O conselho é constituído atualmente por 61 
membros, representantes de todos os depar-
tamentos pastorais de âmbito dio- cesano, 
delegados de cada arciprestado e membros 
nomeados diretamente pelo Arcebispo 
Primaz. É da competência do Conselho 
Arquidiocesano de Pastoral «estudar e pon-
derar tudo o que diz respeito às atividades 
pastorais da Arquidiocese, a fim de tirar as 
conclusões práticas, de modo a que se pro-
mova cada vez mais a conformidade da vida 
e atos do Povo de Deus com o Evangelho». 
O Conselho Arquidiocesano de Pastoral cos-
tuma reunir três vezes por ano, decorrendo 
a próxima reunião a 1 de março. ©

 D
R

o santuário do sameiro 
acolhe este domingo 
o encerramento das 
comemorações dos 30 anos 
sobre o falecimento do 
padre e compositor

mento de música sacra da Diocese de 
Viana do Castelo, seguida de um concerto 
pelo grupo Cappella Bracarensis. 
Do programa constou ainda uma oração 
de vésperas solenes seguida de eucaristia, 
promovida no passado dia 7 de julho.

A última atuação está reservada para um 
coro a vozes iguais, formado por antigos 
alunos e seminaristas. Este coral improvi-
sado para esta celebração vai interpretar 
responsórios da Semana Santa e o 
“Magnificat” das Vésperas do Santíssimo 
Sacramento.
Todos os cânticos que vão ser entoados 
integram o vasto repertório do homena-
geado. 
Pelas 16h00 vai decorrer a Eucaristia 
solene, presdida pelo Arcebispo Primaz, 
D. Jorge Ortiga. Durante esta celebração, 
na qual vão participar todos os grupos 
corais intervenientes na homenagem, 
vai ser executada a Missa em honra de 
Nossa Senhora do Sameiro, entre outros 
cânticos do Padre Manuel Faria, incluindo 
o “Senhora nós Vos Louvamos”, uma das 
composições mais conhecidas do sacer-
dote bracarense.
Recorde-se que as comemorações dos 30 
anos do falecimento de Manuel Faria se 
iniciaram junho deste ano com a reali-
zação de uma conferência proferida por 
Jorge Alves Barbosa, diretor do departa-

renovador litúrgico
Manuel faria, cónego e compositor 
bracarense, nasceu em 1916, tendo-se 
especializado em órgão, canto gregoria-
no e composição sacra. ensaiou canto 
gregoriano na Sé de Braga e foi dina-
mizador de inúmeros coros litúrgicos, 
sem nunca ter descurado a faceta de 
compositor, tanto para música sacra 
como para música de câmara. a si se 
deve uma profunda renovação no âmbi-
to da música litúrgica interpretada nos 
meios paroquiais de todo o país, com 
maior incidência no norte de Portugal. 
em 1983, ano do seu falecimento, foi 
agraciado com o grau de Comendador 
de Santiago de espada.  
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iGreJa uniVerSaL
Milhares de jovens vão entrar em 2014 com 
a comunidade ecuménica de taizé, que 
promove uma nova edição do seu encontro 
europeu, desta feita em estrasburgo, na 
frança, de 28 de dezembro a 1 de janeiro.

io Patriarca de Lisboa, d. Manuel Clemente, 
pediu que a solidariedade «prevaleça» no atu-
al momento de crise no país e que os anuncia-
dos cortes no próximo orçamento do estado 
se limitem ao «estritamente necessário».

i

no mundo, a fé em Deus que é Pai, 
amor, misericórdia».
Na mensagem para o Dia Mundial 
das Missões, o Papa comparava os 
cristãos que, em várias partes do 
mundo, sentem dificuldades para 
«professar abertamente a sua fé» aos 
«mártires dos primeiros séculos».
A catequese do Papa centrou-se no 

valor da oração «perseverante», como 
forma de cada cristão se associar a Deus. 
«Se se apagar a fé, a oração, e caminhar-
mos no escuro, perdemo-nos no caminho 
da vida», advertiu. 

o Papa manifestou a sua proxi-
midade à população das filipinas, 

atingida por um «forte terramoto», 
que provocou pelo menos 180 mortos. 
«Convido-vos a rezar por esta querida 
nação, que recentemente sofreu várias 
calamidades», declarou.

Creio no amor que é reparador, pois é um amor que 
ama o amado, que pretende consolá-Lo, pretende realizar a 

comunhão com ele, deseja fazer com que a vida seja um acto 
contínuo de amor para não negar nada Àquele que lhe dá tudo.

Creio no amor que é reparador, pois amor que não é repara-
dor não é amor sincero, oblativo, com desejo de retribuir ao 
amado todo o seu amor, sabendo bem que amor com amor se 
“paga”, e não há outra maneira de reparar.

Creio no amor que é reparador, pois sabe que o pecado é traição 
ao amor, negação do amor, atentado ao amor de deus e dos 
outros, e quer sempre amar mais, amar melhor, amar com mais 
oblação, com mais generosidade, com desejo de entrega total.

Creio no amor que é reparador e oferece cada minuto, cada 
momento, cada acção, a vida toda por amor, para que o dia 
seja reparador, vinte e quatro horas de reparação, de doação, 
de amor genuíno, generoso, para amar sempre e sem reserva.

Creio no amor que é reparador e sabe oferecer o trabalho, 
cansaço, esforço, suor, unido a Jesus operário, trabalhador na 
missão que o Pai Lhe confiou, com os seus cansaços, passan-
do fome e sede, mas amando a vontade do Pai para salvar o 
mundo.

Creio no amor que é reparador, que está sempre disponível a 
oferecer dores e sofrimentos, sacrifícios e penitências, movido 
pelo desejo de se unir a Jesus reparador, Cordeiro imolado em 
holocausto, Vítima oferecida por amor.

Creio no amor que é reparador e quer fazer de cada 

respiração, de cada oração, de cada gesto, de cada pa-
lavra, de cada movimento um acto de entrega para reparar 
pecados, para ser oferenda viva, para ser oblação perene ao 
amor do Pai, com Cristo e em Cristo.

Creio no amor que é reparador e busca tempo, atraído pela 
presença de Jesus, para estar com ele em sacrário, na ado-
ração, no louvor, na intercessão pelo mundo, na reparação 
pelas missas mal celebradas, pelas comunhões mal feitas, pela 
solidão de Jesus nos sacrários.

Creio no amor que é reparador e, com coração universal, pro-
cura amar o mundo, sobretudo os pecadores, pedir pelos que 
não crêem, não adoram, não esperam e não amam, pedir pela 
conversão de todos, com audácia e perseverança.

Creio no amor que é reparador e quer ser presença filial junto 
de nossa Senhora para a amar e reparar os pecados contra o 
seu imaculado Coração, louvando-a, amando-a sem reservas, 
tendo com ela gestos de amor filial, santo, puro, generoso.

Creio no amor que é reparador e nos faz viver em ânsia de 
amar mais, em sede de amor por Jesus, em desejo sincero de 
aniquilamento pessoal, para que Jesus reine sempre mais, em 
oblação contínua, numa oração que não cesse nunca.

Creio no amor que é reparador e descobre Jesus no pobre, 
no doente, no marginalizado, no discriminado, no que tem 
fome e sede, no drogado, no que sofre os horrores da guerra, 
do desemprego, e deseja consolar Jesus em cada irmão e 
em cada irmã.

Papa elogia trabalho dos missionários
Açores
obseratório social
o Serviço para a Pastoral Social e 
Mobilidade Humana da diocese de 
angra, nos açores, vai estender à 
região o observatório Social que está a 
ser desenvolvido a nível nacional, numa 
parceria com a universidade Católica. 
a intenção dos responsáveis diocesanos 
é fazer um diagnóstico mais preciso 
dos problemas que existem.

Aveiro
debate sobre a família
a diocese promove amanhã um debate 
sobre o tema “família, casamento e 
sexualidade: realidades”, na igreja nova 
de anadia. o jornalista da SiC, Joaquim 
franco, vai moderar o debate entre o 
antigo ministro da educação, augusto 
Santos Silva, a especialista em sexuali-
dade, teresa tomé ribeiro, e o jesuíta, 
Vasco Pinto Magalhães. esta é última 
sessão-debate da “Missão Jubilar”, nos 
75 anos da restauração da diocese.

Coimbra
Dia Vicentino Diocesano
Cerca de 160 pessoas celebraram o 
dia Vicentino diocesano de Coimbra, 
no passado domingo, no qual foram 
convidados à oração e a não esque-
cerem os pobres. “Beato frederico 
ozanam, à luz do concílio Vaticano 
ii, no bicentenário do seu nascimen-
to: desafios!” foi o tema da conferên-
cia inserida nas celebrações dos 200 
anos do nascimento do fundador das 
conferências São Vicente de Paulo.

Évora
projeto transfronteiriço
foi apresentado o projeto transfrontei-
riço “rede de apoio Mútuo de Cáritas 
diocesanas da raia”, que inclui quatro 
projetos aprovados no âmbito do com-
bate à discriminação e conta com dioce-
ses portuguesas e espanholas. o projeto 
tem como princípios a «oportunidade, 
cooperação, apoio mútuo, relaciona-
mento e desenvolvimento de recursos e 
transferência de conhecimento».

Portalegre/C.Branco
Jornadas Missionárias
 a diocese de Portalegre-Castelo Bran-
co celebrou este sábado as suas V Jor-
nadas Missionárias, para uma reflexão 
sobre o tema “uma igreja terna, pobre 
para os pobres”. esta iniciativa contou 
com a participação do padre José 
augusto Leitão, do Verbo divino; félix 
Lungu, em representação da fundação 
ajuda à igreja que Sofre; e um grupo 
de jovens do movimento “Cenacolo”.

CREIO NO AMOR QUE GERA A UNIDADE  ANO DA Fé 50 Dário Pedroso, sj

O Papa Francisco assinalou, no 
passado domingo, o Dia Mundial 
das Missões, que a Igreja Católica 

celebra este domingo, com um elogio a 
todos os que «dão a vida», neste serviço, 
sem «proselitismo».
«Neste dia, estamos unidos a todos os 
missionários e missionárias, que trabalham 

Segundo o Papa Francisco, a missão da Igreja é difundir essa chama que «Jesus acendeu no mundo»

© DR

silenciosamente e dão a vida», disse.
O Santo Padre deu como exemplo a 
missionária italiana Afra Martinelli, que 
durante vários anos trabalhou na Nigéria, 
onde foi morta, aos 78 anos, na sequência 
de um assalto.
Segundo o Papa, a missão da Igreja é 
difundir essa chama que «Jesus acendeu 

egito: ataque terrorista contra casamento cristão
Pelo menos três pessoas morreram no passado domingo, entre elas 
uma criança de oito anos, e nove ficaram feridas em consequência de 
um ataque terrorista contra os convidados de um casamento copta 
que se encontravam em frente a uma igreja nos arredores do Cairo. 
Segundo a agência efe, dois homens mascarados, que se faziam 
transportar numa motocicleta, abriram fogo de forma indiscriminada 

diante da igreja de nossa Senhora em uarak al Hadra, uma ilha nos arredores da capital. 
esta igreja é muito especial para os cristãos egípcios pois, há quatro anos, teria ocorrido aí 
uma aparição da Virgem Maria e, desde então, milhares de fiéis aí se têm deslocado. nos 
últimos tempos, após o golpe militar que depôs em Julho o presidente Mohammed Mursi, 
apoiado pelas forças islamitas, tem havido uma sucessão de ataques contra igrejas coptas. os 
cristãos representam apenas cerca de 10% dos mais de 80 milhões de egípcios e queixam-se 
frequentemente de serem discriminados por causa de sua fé. (www.fundacao-ais.pt)

Matrimónio e divorciados
o Prefeito da Congregação para a 
Doutrina da Fé admitiu a necessidade de 
uma maior «verificação da validade» dos 
matrimónios e reafirmou a posição cató-
lica sobre divorciados que voltam a casar. 
O arcebispo alemão D. Gerhard Müller 
acredita que os matrimónios «são prova-
velmente inválidos com mais frequência 
nos nossos dias de quanto o eram no pas-
sado. «É deficitária a vontade de se casar 
segundo o sentido da doutrina matrimonial 
católica e também a pertença a um con-
texto vital de fé é muito limitada», refere.

D. Mase
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entreViSta
i João abreu, vocalista do grupo effatha, tem 40 anos e é natural de 

S. Clemente de Sande, Guimarães. Professor de educação física, 
foi desde sempre um cristão comprometido na pastoral da sua 
comunidade. Bastante envolvido nos grupos de jovens das taipas, 
foi diversas vezes a taizé e às Jornadas Mundiais da Juventude.

i o grupo effatha nasceu em outubro de 2012, motivado pelo ano da 
fé proclamado pelo Papa Bento XVi. É constituído por seis elemen-
tos, naturais do arciprestado de Guimarães e Vizela: Sylvie novais 
(soprano), Marta Soares (contralto), Salomão Marques (tenor), José 
ferreira (piano/flauta), José Luís (baixo) e João abreu (tenor).

 Texto Rui Ferreira Fotos Grupo Effatha

o grupo effatha nasceu ao ritmo do ano da 
Fé e tem sido arauto de uma nova forma de 
através da música chegar a deus. depois de 
dezenas de concertos realizados na arquidio-
cese e fora dela, fomos entrevistar o vocalista 
dos effatha, João abreu, de forma a tentar 
perceber o inusitado sucesso deste grupo de 
jovens cristãos de Guimarães e Vizela.
o grupo effatha é já uma referência da 
música cristã na arquidiocese. Como é 
que nasceu este grupo?

R_ Nós já cantávamos juntos desde a 
adolescência, nomeadamente nos grupos 
de jovens das Taipas e fomos mantendo 
sempre contacto. Alguns de nós colabo-
ram também no voluntariado no hospi-
tal de Guimarães e, uma vez por mês, 
animamos uma celebração na basílica de 
S. Pedro do Toural. Era frequente sermos 
convidados para cantar em celebrações 
e várias vezes falávamos da possibilidade 

“  A músicA 
dAs nossAs 
igrejAs 
deveriA ser 
cAdA vez mAis 
de todos

de compor e gravar músicas em conjunto, 
porém íamos sempre adiando. Neste Ano 
da Fé, que agora termina, queriamos fazer 
alguma coisa que nos ajudasse a viver 
este tempo. Como estava desempregado, 
acabei por aproveitar esse tempo para 
me dedicar a este projeto. Começamos 
a escrever os temas e fomos tornando as 
nossas composições mais trabalhadas, 
juntamente com profissionais da área 
da música. Como grupo, nestes moldes, 
surgimos a partir de outubro de 2012. 
Gravamos o álbum durante as férias do 

Natal. Foi um processo rápido e jamais 
imaginaríamos o acolhimento que viría-
mos a ter.

o nome “effatha” refere-se a um dos mi-
lagres de Jesus e quer dizer “abre-te”. Por 
que é que escolheram esta designação 
para o grupo?

R_ O nome surgiu a 
partir de uma lista e 
depois fomos pensan-
do. Depois escolhe-
mos “Effatha”, porque 
é uma palavra que 
não perdeu força. 
Tem o significado da 
universalidade e da 
abertura ao belo e 
ao equilíbrio. Tinha 
também a ver com o humano, com a 
abertura ao divino e transcendente. Penso 
que funciona como um convite às pessoas 
para despertarem para a fé ou para a rela-
ção com Deus. 

o vosso grupo e a vossa música tem tido 
muita aceitação. não faltam anúncios de 
concertos e elogios. qual é o segredo do 
vosso sucesso?

R_ Eu acho que as músicas, qualquer 
construção, fazem ponte com a Palavra 
de Deus. Isso é a chave do nosso sucesso. 
A alegria de partilhar isso mesmo, é outra 
das bases do nosso sucesso. As pessoas 
deixam-se envolver ao longo do espetácu-
lo e deixam-se guiar pelas nossas pro-
postas para interagir com elas. Penso que 
as pessoas têm uma sede muito grande 
de espaços para rezar e escutar de outra 
forma a Palavra de Deus. Há espaço e 
recetividade e isso acaba por nos dar mais 
vontade para nos organizarmos e abrirmos 
mão do nosso tempo livre. O projeto não 
é só nosso. Há mais qualquer coisa aqui, 
algo maior que nós, e esta vontade de dar 
algo que as pessoas precisam dá-nos moti-
vação para continuar. As pessoas deixam-
-se tocar e sentimos que a mensagem 
chega a cada um dos que nos ouve. 

d. Jorge ortiga dizia, na mensagem 
de introdução ao álbum, que as vossas 
músicas podem «abrir ouvidos para 
escutar a intimidade do amor divino». 
a música é mesmo uma possibilidade 
para a oração?

R_ Sem dúvida nenhuma. Temos músicas 
que mais declaradamente o afirmam. A 
forma como através da música se con-
segue tentar levar a Palavra de Deus cria 
uma dinâmica e envolvência que eleva as 
pessoas à oração. Através da repetição de 
uma expressão através da música, quem 
escuta vai interiorizando e vai-se deixan-
do tomar por essas palavras. A música é 
um meio muito privilegiado para a ora-
ção. Depois cada música tem o seu ritmo 
e a sua jovialidade. É preciso encontrar 
um equilíbrio que permita a quem nos 
escuta abrir caminhos para Deus. 

Sentes que a igreja está aberta a novas 
propostas no âmbito da música?

R_ Penso que a Igreja e as suas comuni-
dades deveriam dar mais espaço para que 
os seus jovens e os seus músicos fizes-
sem um trabalho mais envolvente. Todos 
poderíamos ganhar muito com isso. Há 
um caminho para fazer. Temos que deixar 
que a música das nossas igrejas seja cada 

vez mais de todos. 
Sei que já existem 
escolas litúrgicas e 
nota-se uma evo-
lição positiva, mas 
era necessário que 
fossem mais abran-
gentes e permitissem 
maior criatividade. 
Por outro lado, 
muitas vezes vemos 
que há grupos de 

jovens que cantam bem, mas depois não 
escolhem bem as músicas que cantam. É 
esse trabalho de formação e, ao mesmo 
tempo, de liberdade criativa, que me 
parece é preciso fazer. Se este trabalho for 
bem feito, podemos estar a dar mais uma 
oportunidade para Deus entrar.

o impacto positivo que o vosso grupo 
tem tido pode ajudar a despertar consci-

«É preciso dar mais 
formação e liberdade 

criativa aos jovens das 
nossas paróquias»

JOÃO aBREU
grupo musical Effatha
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entreViSta
ii o seu primeiro álbum denomina-se “Chama de Graça” e foi 

lançado a 20 de abril na basílica de S. Pedro do toural, em 
Guimarães. integra 10 músicas originais, sendo a com-
posição e a letra, quase exclusivamente, da autoria de João 
abreu, e a orquestração da responsabilidade de José ferreira.

o arcebispo Primaz, d. Jorge ortiga, fez questão de se associar 
ao primeiro álbum do grupo effatha. numa mensagem intitulada 
“o amor divino em acordes de harmonia”, o prelado bracarense 
alude à necessidade de «aproximar-se da Palavra de deus, fazer 
eco das suas ressonâncias e chamar outros a acolher a graça».

D. Jorge Ortiga. As festas também pre-
cisam de momentos de interioridade e 
oração até porque geralmente têm como 
motivo principal celebrar a vida de um 
santo. As músicas e as letras deste tipo de 
concertos podem ajudar a despertar as 
pessoas para uma vida mais intensa de 
fé e oração. Sem oração a vida fica mais 
difícil e vazia. O que nós queremos no 
fundo é despertar esta vida nas pessoas 
e dar-lhes a garantia que Deus continua 
hoje a estar connosco. Talvez a partir da 
música Ele se faça mais presente. 

Muitos dos vossos concertos realizam-se 
no interior dos templos, opção nem sem-
pre consensual. a igreja também pode ser 

espaço de arte e de 
música?

R_ Eu sei que não se 
pode fazer um con-
certo de qualquer 
forma, muito menos 
quando se realiza no 
interior de um tem-
plo. Há regras que 
têm que ser cum-
pridas. Penso que o 

facto dos nossos concertos se realizarem 
maioritariamente dentro da igreja ajuda 
a criar um ambiente muito próprio e tor-
na tudo muito mais intenso. As pessoas 
dentro da igreja têm uma atitude mais 
comedida e de respeito, mesmo da parte 
de quem não é crente. Por outro lado, 
a ausência de luz e o próprio contexto 
decorativo ajuda a criar um ambiente 
mais intimista, que convida à oração e 
à profundidade. Por isso mesmo, penso 
que este tipo de concertos deveriam 
ser mais frequentes. Acho que poderia 
ajudar as pessoas a aproximarem-se mais 
de Deus.

«As festas e romarias 
também precisam 
de momentos de 

interioridade»

ências para a importância de investir na 
música cristã?

R_ O facto do concerto ser um concerto-
-oração e ter este tipo de dinâmicas tem 
sido, acredito, um factor de motivação 
para grupos de jovens que animam as 
suas comunidades. Habitualmente usa-
mos uma passagem bíblica ou palavras do 
Papa que nos desafiam a algo maior. Por 
outro lado, os gestos e a forma como nos 
apresentamos também são importantes. 
O corpo também canta e reza. A imagem 
é igualmente importante para ajudar a 
significar a nossa entrega a Deus. É a 
partir daqui que surge a interação com 
as pessoas. Julgo que muitos sacerdotes 
também sentem que 
faz falta este tipo de 
acontecimentos na 
vida de uma comuni-
dade. Muitos vêm-
-nos agradecer no 
final dos concertos 
de uma forma viva, 
como se tivessem 
ficado surpreendidos 
pela envolvência das 
pessoas. 

antecedendo a vossa atuação em Brufe, 
o arcebispo Primaz deu um apontamento 
pastoral para que as festas e romarias 
invistam mais em concertos-oração como 
aqueles que o grupo effatha realiza. a 
vossa música poderá substituir a música 
popular?

R_ Penso que não temos que substituir a 
música popular, mas acho que poderemos 
acrescentar algo mais, na medida em que 
proporcionamos um momento diferente, 
mas não substituir. Essencialmente, as fes-
tas podem apresentar um maior equilíbrio 
nos seus programas. Foi esse o apelo de 

    GOSTOS

“dia e noite” de 
Jean LafranCe
Livro

PoP
Música

MaSSaS
GastronoMia

“a MiSSÃo”
CineMa

JoÃo PauLo ii 
e irMÃo roGer 
PersonaLidade 

taiZÉ
Lugar

quaiS SÃo aS PerSPetiVaS de futuro deSte ProJeto?

r_ Sabemos que há orquestras espetaculares e coros de grande 
nivel. nós somos diferentes. as nossas músicas têm um cheirinho 
litúrgico com alguma qualidade e, acima de tudo, com letras que 
trazem conteúdo. ainda não tem muitos planos para o futuro. 
queremos realizar mais concertos-oração no território da dio-
cese, em particular nos lugares mais recônditos, onde é pouco 
frequente esta forma de viver a fé a partir da música. estamos à 
disposição dos párocos e dos movimentos para atuarmos onde 
acharem que somos úteis. 

a noSSa arquidioCeSe eStá a ViVer o ano LitúrGiCo, 
SoB o Mote “fÉ CeLeBrada”. na tua oPiniÃo, CoMo 
Se PoderiaM tornar aS CeLeBraçõeS MaiS ViVidaS e 
PartiCiPadaS PeLaS CoMunidadeS?

r_ É importante continuar à procura deste sentir coletivo da 
comunidade, particularmente nas celebrações. deveríamos 
incentivar mais este sentido, que já é muito desenvolvido em 
algumas paróquias. a partir da catequese pode-se cultivar este 
gosto de estar em comunidade. a celebração, como momento 
em que se congregam as pessoas, é essencial nesta busca. Se os 
momentos forem bem preparados e partilhados pelos diversos 
grupos da comunidade, as pessoas vão-se sentir mais integradas. 
É preciso insistir mais em iniciativas participadas por todos. 
quanto mais numa celebração conseguirmos envolver a comu-

nidade, mais poderemos alcançar este objetivo. nomeadamente, 
se ao nível do canto procurarmos chegar a todos, mais podere-
mos incentivar a uma vivência mais profunda das celebrações. 
Por vezes, basta um pequeno apontamento para cativar. Por que 
não convidar um jovem ou uma catequista a fazer uma partilha 
durante a homilia? esta sensibilidade pode ajudar a chegar mais 
perto das pessoas e a provocar uma apropriação da celebração. 
É um trabalho de fraternidade e partilha que faz falta e pode ir 
de encontro ao lema escolhido para este ano: “onde dois ou três 
estiverem reunido no meu nome, eu estou no meio deles”.

na tua oPiniÃo, dado que ainda ÉS uM JoVeM, a noS-
Sa iGreJa teM futuro?

r_ tem futuro, claro que tem. Contudo, eu penso que a nossa 
igreja só terá futuro se souber acolher. a igreja tem que dar 
passos de aproximação para com aqueles que se sentem mais 
distantes. Vejo que o Papa francisco já tem dado sinais desse 
acolhimento. É importante acolher cada um na sua individuali-
dade, nas suas opções de vida. esse é o primeiro passo. depois 
aponta-se o caminho. Muitos chegam fragilizados, fartos de 
procurar, cansados do ritmo imposto pelo mundo e é necessário 
que a igreja seja como que um porto de abrigo que pretende 
dar uma resposta. o que Jesus fez foi acolher e a igreja tem que 
fazer o mesmo. esta atitude é fundamental. o que acontece é 
vermos cristãos a fazer distinção e a excluir. isso não pode ser! 

«A nossA igrejA só terá futuro se souber Acolher A todos»

O grupo Effatha nasceu devido à interpelação colocada pelo Ano da Fé e tem tido grande recetividade
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LiturGia

LEITURA I – Sab 11,22-12,2

Leitura do Livro da Sabedoria

Diante de Vós, Senhor, o mundo inteiro
é como um grão de areia na balança,
como a gota de orvalho que de manhã 
cai sobre a terra. De todos Vós compa-
deceis, porque sois omnipotente, e não 
olhais para os seus pecados, para que se 
arrependam. Vós amais tudo o que existe
e não odiais nada do que fizestes; por-
que, se odiásseis alguma coisa, não a 
teríeis criado. E como poderia subsistir,
se Vós não a quisésseis? Como pode-
ria durar, se não a tivésseis chamado à 
existência? Mas a todos perdoais, porque 
tudo é vosso, Senhor, que amais a vida.
O vosso espírito incorruptível está em 
todas as coisas. Por isso castigais bran-
damente aqueles que caem e advertis 
os que pecam, recordando-lhes os seus 
pecados, para que se afastem do mal
e acreditem em Vós, Senhor.

SALMO RESPONSORIAL – Sl 144 (145)

Refrão: Louvarei para sempre o vosso 
nome, Senhor meu Deus e meu Rei

Quero exaltar-Vos meu Deus e meu Rei
e bendizer o vosso nome para sempre.
Quero bendizer-vos, dia após dia,
e louvar o vosso nome para sempre.

O Senhor é clemente e compassivo,
paciente e cheio de bondade.
O Senhor é bom para com todos
e a sua misericórdia se estende a todas as 
criaturas.

Graças Vos dêem, Senhor, todas as criaturas
e bendigam-Vos os vossos fiéis.
Proclamem a glória do vosso Reino
e anunciem os vossos feitos gloriosos.

O Senhor é fiel à sua palavra
e perfeito em todas as suas obras.
O Senhor ampara os que vacilam
e levanta todos os oprimidos.

LEITURA II –  2 Tes 1,11-2,2

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo 
São Paulo aos Tessalonicenses

Irmãos: Oramos continuamente por vós,
para que Deus vos considere dignos do 
seu chamamento e, pelo seu poder, se 
realizem todos os vosso bons propósitos
e se confirme o trabalho da vossa fé.
Assim o nome de Nosso Senhor Jesus Cris-
to será glorificado em vós, e vós n’Ele, se-
gundo a graça do nosso Deus e do Senhor 
Jesus Cristo. Nós vos pedimos, irmãos, a 
propósito da vinda de Nosso Senhor Jesus 
Cristo e do nosso encontro com Ele: Não 
vos deixeis abalar facilmente nem alarmar 
por qualquer manifestação profética, por 
palavras ou por cartas, que se digam vir 
de nós,
pretendendo que o dia do Senhor está 
iminente.

ACLAMAÇÃO EVANGELHO – Jo 3,16
Deus amou tanto o mundo que lhe deu o 
seu Filho unigénito; quem acredita nele 
tem a vida eterna.

EVANGELHO –  Lc 19,1-10

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas

Naquele tempo, Jesus entrou em Jericó e 
começou a atravessar a cidade. Vivia ali um 
homem rico chamado Zaqueu, que era chefe 
de publicanos. Procurava ver quem era Jesus, 
mas, devido à multidão, não podia vê-l’O, 
porque era de pequena estatura. Então correu 
mais à frente e subiu a um sicómoro, para ver 
Jesus, que havia de passar por ali. Quando 
Jesus chegou ao local, olhou para cima e 
disse-lhe: «Zaqueu, desce depressa, que Eu 
hoje devo ficar em tua casa». Ele desceu 
rapidamente e recebeu Jesus com alegria. 
Ao verem isto, todos murmuravam, dizendo: 
«Foi hospedar-Se em cada dum pecador». 
Entretanto, Zaqueu apresentou-se ao Senhor, 
dizendo: «Senhor, vou dar aos pobres metade 
dos meus bens e, se causei qualquer prejuízo 
a alguém, restituirei quatro vezes mais». 
Disse-lhe Jesus: «Hoje entrou a salvação nes-
ta casa, porque Zaqueu também é filho de 
Abraão. Com efeito, o Filho do homem veio 
procurar e salvar o que estava perdido».

i a SoLenidade de todoS oS SantoS celebra-se a 1 de no-
VeMBro. foi instituída por Gregório iV como forma de «honrar 
todos os santos, conhecidos e desconhecidos», celebrava-se inicial-
mente a 13 de maio. no dia seguinte, assinala-se a SoLenidade 
de fiÉiS defuntoS, celebração com origem na abadia de Cluny.

Sugestão de Cânticos
ent: não me abandoneis (a.a. oliveira, CeC ii 137-138)
ofer: Senhor, compadecei-vos de mim (M. Luís, CaC 170)
CoM: o Senhor me apontará... (a.Cartageno, CeC ii 141-2)
Said: Zaqueu desce depressa (a.f.Santos, enPL XV, 57)

A liturgia deste do-
mingo convida-nos a 
contemplar o quadro 
do amor de Deus. 
Apresenta-nos um 
Deus que ama todos 
os seus filhos sem 

excluir ninguém, nem sequer os pecado-
res, os maus, os marginais, os “impuros”; e 
mostra como só o amor é transformador e 
revivificador.

Na primeira leitura um “sábio” de Israel 
explica a “moderação” com que Deus 
tratou os opressores egípcios. Essa mode-
ração explica-se por uma lógica de amor: 
esse Deus omnipotente, que criou tudo, 
ama com amor de Pai cada ser que saiu 
das suas mãos – mesmo os opressores, 
mesmo os egípcios – porque todos são 
seus filhos. O Deus que este texto apresen-
ta é uma figura benevolente e tolerante, 
cheia de bondade e misericórdia, que não 

quer a destruição do pecador, mas a sua 
conversão e que ama todos os homens 
que criou, mesmo aqueles que praticam 
ações erradas. 

A segunda leitura faz referência ao amor 
de Deus, pondo em relevo o seu papel na 
salvação do homem (é d’Ele que parte o 
chamamento inicial à salvação; Ele acom-
panha com amor a caminhada diária do 
homem; Ele dá-lhe, no final da caminha-
da, a vida plena)… Além disso, avisa os 
crentes para que não se deixem manipular 
por fantasias de fanáticos que aparecem, 
por vezes, a perturbar o caminho normal 
do cristão. No nosso caminho pessoal 
ou comunitário, rumo à salvação, Deus 
está sempre no princípio, no meio e no 
fim. É preciso reconhecer que é Ele quem 
está por detrás do chamamento que nos 
foi feito. Ao longo do caminho, é preciso 
estar atento para saber discernir o certo do 
errado, o verdadeiro do falso, o que é um 

desafio de Deus e o que é o fanatismo ou 
a fantasia de algum irmão perturbado ou 
em busca de protagonismo. O caminho 
para discernir o certo do errado está na Pa-
lavra de Deus e numa vida de comunhão 
e de intimidade com Deus.

O evangelho apresenta a história de um 
homem pecador, marginalizado e des-
prezado pelos seus concidadãos, que se 
encontrou com Jesus e descobriu n’Ele o 
rosto do Deus que ama… Convidado a 
sentar-se à mesa do “Reino”, esse homem 
egoísta e mau deixou-se transformar pelo 
amor de Deus e tornou-se um homem 
generoso, capaz de partilhar os seus bens 
e de se comover com a sorte dos pobres. 
A questão central posta por este texto é, 
portanto, a questão da universalidade do 
amor de Deus. A história de Zaqueu revela 
um Deus que ama todos os seus filhos sem 
excepção e que nem sequer exclui do seu 
amor os marginalizados, os “impuros”, os 

pecadores públicos: pelo contrário, é por 
esses que Deus manifesta uma especial 
predilecção. Além disso, o amor de Deus 
não é condicional: Ele ama, apesar do 
pecado; e é precisamente esse amor nunca 
desmentido que, uma vez experimentado, 
provoca a conversão e o regresso do filho 
pecador. A vida revela, contudo, que nem 
sempre a atitude dos crentes em relação 
aos pecadores está em consonância com 
a lógica de Deus. Muitas vezes, em nome 
de Deus, os crentes ou as Igrejas margi-
nalizam e excluem, assumem atitudes de 
censura, de crítica, de acusação que, lon-
ge de provocar a conversão do pecador, 
o afastam mais e o levam a radicalizar as 
suas atitudes de provocação. Já devíamos 
ter percebido que só o amor gera amor e 
que só com amor – não com intolerância – 
conseguiremos transformar o mundo.

Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org

 a Igreja alimenta-se da palavra

 LITURGIA da palavra
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outuBro MiSSionário

Realizou-se, no passado sábado, em Braga a assembleia diocesana da Liga Operária Católica 
(LOC/ MTC), na qual participou D. Jorge Ortiga.        

(Fotos: Diário do Minho)

iGreJa eM deStaque

A vida celebra-se com afecto, com 
ternura, com gestos concretos que 
nos mudam ‘por fora’ e ‘por dentro’. 
A missão de cada baptizado, neste 

“Corpo de Cristo vivo” que caminha na história, 
é portanto aquela de ser sinal da ternura infinita 
com que Deus ama todos e cada um de nós, as 
nossas histórias, os nossos caminhos, os sonhos 
e projectos. 
Anunciar o Evangelho torna-se não só um 
desafio a realizar mas uma ‘necessidade 
existencial’, um apelo constante a ser rosto, 
voz, presença atenta…enfim, uma ‘vocação’ 
assumida e compartilhada em sinais quotidianos 
de conversão do coração, através da construção 
de pontes de relação e diálogo fraterno. Com a 
certeza da fé de que «há (sempre) mais alegria 
em dar do que em receber», e com o desejo 
de ‘traduzir’ essa certeza em gestos muito 
concretos de serviço aos mais pobres dos 
pobres, nasceu em 2007 o projecto missionário 
da Diocese de Coimbra chamado «Grupo 
Missionário João Paulo II».
Este projecto é fruto de dois ‘sonhos’ que se 
cruzam. O ‘sonho’ do Padre Luís Miranda, 
desde os últimos anos de seminário, que 
animado pelo testemunho do Papa João 
Paulo II sente o apelo a ajudar os jovens 
cristãos a viverem o dinamismo missionário 
da Igreja, a ser «tudo para todos» ao jeito dos 
primeiros discípulos 
e das primeiras 
comunidades, 
promovendo uma 
experiência de 
vida partilhada e 
comprometida com 
os mais pobres dos 
pobres. Por outro 
lado, o projecto 
missionário da 
diocese ganha 
também corpo 
graças ao desejo de 
D. Albino Cleto, à época Bispo da diocese de 
Coimbra, que desejava também suscitar em toda 
a diocese um dinamismo missionário renovado, 
onde os jovens pudessem ter vez e voz. O 
projecto foi sendo ‘desenhado’, de um modo 
mais intenso a partir de setembro de 2005, e 
nasce oficialmente a 4 Novembro 2007, com o 
encontro de apresentação aos jovens da diocese 
que se inscreveram.

que proposta e que caminho?

Sonhar um projecto que possa ‘tocar’ a 
realidade existencial dos jovens significa: por 
um lado estar aberto às suas inquietações mais 
profundas; Por outro lado, ter a ousadia de abrir 
horizontes novos de futuro e de esperança no 
seu quotidiano. O projecto, quando nasceu, 
partiu desse desejo que todos trazemos dentro: 
‘alargar as fronteiras do coração’. Assim sendo, 
a proposta feita a todos os que se aproximaram, 
e aproximam, para conhecer e/ou integrar o 
grupo passa por lhes oferecer um «itinerário de 
formação» que abarca as diversas dimensões 
da vida e da experiência crente. Essa formação 
é feita em encontros quinzenais, numa casa 
paroquial, num ambiente familiar e que permite 
também criar laços como grupo. Cada encontro 
tem sempre uma dimensão testemunhal/
existencial que é depois aprofundada com a 
Palavra de Deus, a oração e a reflexão a partir 

de boas práticas, mas essencialmente a partir 
dos desafios que emergem do quotidiano, 
do trabalho, do estudo, da experiência e 
caminhada de fé. Ao longo do ano procura-
se que todos possam crescer como pessoas, 
como cristãos e como cidadãos mais atentos e 
comprometidos em ler a vida, e o quotidiano, 
com a luz do Evangelho. 
A formação tem como principal objectivo 
suscitar ‘missionários no quotidiano’, por isso 
cada encontro deixa sempre desafios muito 
concretos, pequenas ‘missões’ a realizar de 
um encontro para o outro. Para além disso há, 
naturalmente, também uma proposta gradual 
de compromisso social e eclesial mais atento e 
activo.
Como o caminho se faz andando e com 
‘serenidade criativa’, nos primeiros cinco anos 
de existência do grupo a proposta consistiu, 
essencialmente, na oferta de uma proposta 
missionária concreta na diocese (durante o 
tríduo Pascal, conhecida como intro-Missão) 
e na missão ad gentes durante um mês no 
nordeste do Brasil (diocese do Brejo, cidade e 
paróquia de Chapadinha). Integrados na vida 
dessa paróquia do nordeste brasileiro o trabalho 
ali desenvolvido passa pela implementação 
de alguns projectos de desenvolvimento 
e formação a nível social (Projecto “Caras 
Limpas”). A nível eclesial a missão segue com o 

projecto “porta a porta, 
coração a coração”, 
mas também com a 
formação catequética, 
litúrgica, pastoral.
Após estes anos de 
caminho e desejando 
também assumir, com 
a maturidade que o 
tempo semeou, novos 
horizontes, iniciámos 
em 2013 uma nova 
fase e novos projectos. 
No final de Julho partiu 

em missão um jovem leigo por um período 
de 2 anos. Desenvolverá na comunidade um 
trabalho de fundação e estruturação da “Pastoral 
Universitária” e da “Pastoral da Educação”, 
levará por diante o projecto “Escola de Música 
Papa Francisco” e a “Escola de Teatro JP2”. Para 
além disso monitorizará também os projectos já 
anteriormente iniciados. 
Se a colaboração missionária no nordeste do 
brasil vai ganhando raízes mais profundas, está 
também no nosso horizonte, na fidelidade ao 
sonho da ‘primeira hora’, continuar a alargar as 
fronteiras do coração. Contamos por isso, ainda 
em 2013, iniciar no fim do ano, o projecto de 
evangelização chamado “Missão 3D’s”. Em 
2014 desejamos “inaugurar” um projecto de 
colaboração missionária com uma diocese 
em Portugal. Por fim, está no nosso horizonte 
também a possibilidade de em 2015 iniciar um 
projecto de colaboração missionária com uma 
diocese em África. 
Os passos dados até hoje são talvez lentos, mas 
firmes e decididos! As dificuldades com que nos 
debatemos, ou até mesmo a incompreensão, 
são motivo para um maior empenho e para um 
agir mais profundo. A ‘acomodação’ não faz 
parte do nosso ‘dicionário existencial’. Portanto, 
continuaremos a sonhar e a concretizar, porque 
só alarga as fronteiras do coração…quem tem a 
ousadia de amar. 

Alargar as ‘fronteiras’ do coração
pelo Pe. Luís Miranda (Diocese de Coimbra)
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Sábado 26.10.2013

>BRAGA: Conselho Arqui-
diocesano de Pastoral, no 
centro pastoral arquidiocesano 
(09h00-13h00).

> ESPOSENDE: Dia do Volunta-
riado Missionário, na paróquia 
da Apúlia (09h00-17h00).

> ESPOSENDE: visita pastoral 
à paróquia de Curvos, por D. 
Jorge Ortiga (16h00).

> FAFE: cinema vocacional, 
com o filme “Vai e Vive”, no 
Cinema-Teatro de Fafe (21h00).

domingo 27.10.2013

> ESPOSENDE: visita pastoral a 
Palmeira de Faro, por D. Jorge 
Ortiga (10h00).

> BRAGA: homenagem ao Pa-
dre Manuel Faria, no Sameiro, 
com D. Jorge Ortiga (15h00-
-17h00).

> BARCELOS: Missa da Bênção 
do Caloiro, na igreja Matriz 
(15h00).

terça-feira 29.10.2013

> BRAGA: seminário “A Homi-
lia”, no auditório Vita.

> BRAGA: formação sobre “A 
justificação e a lei com S. Paulo 
no Ano da Fé”, na Faculdade de 
Teologia (10h30).

> Esta sexta-
-feira, das 23h00 

às 24h00, o programa “Ser 
Igreja“ da Rádio SIM, entrevista 
José Barbosa, o mais antigo 
membro do Corpo Nacional de 
Escutas.

FM 101.1 Mhz e AM 576 Khz . 

IGREJA.net

flash 

«Deus está 
preso numa 
cela com os 

fracos»
Papa Francisco,

audiência geral

No passado domingo, os combonianos de Vila Nova de Famalicão festejaram o Dia Mundial das Missões.

título: Leve Deus no co-
ração - Reflexões Jesuítas 
para todo o ano

editora: Oficina do Livro

Preço: 14,90 euros

Resumo: Este livro reúne um conjunto de 
textos que nos convidam à reflexão. Convi-
dam a ponderar, questionar, compreender 
e aprofundar vários aspectos da nossa vida 
- para que a vida não nos passe ao lado. O 
desafio nestas páginas implica o silêncio 
interior de quem busca, de quem quer ir 
mais fundo. Acompanhando os ritmos dos 
doze meses do ano, este livro é uma ajuda 
útil para ir pensando na vida.

LiVRo

SeMinário SoBre PreGaçÃo
A Arquidiocese de Braga, no âmbito do plano de formação permanente do clero, organiza 
nos próximos dias 29 e 30 de outubro um seminário sobre pregação, intitulado “A Homi-
lia”. Esta iniciativa, que tem como mote o novo plano pastoral subordinado ao tema “Fé 
Celebrada”, visa auxiliar os presbíteros na preparação das celebrações litúrgicas. 
O programa do primeiro dia inclui conferências de Frei José Nunes, uma intitulada “Da 
pregação em geral à homilia” e outra sobre a homilia em batismos, casamentos e funerais. 
Regista-se ainda uma intervenção do jornalista Paulo Rocha, subordinada ao tema “O que 
dizer na comunicação”. No primeiro dia dos trabalhos regista-se ainda uma mesa redon-
da.  O programa do segundo dia fica marcado pela intervenção de Frei Bento Domingues, 
especialista em Sagrada Escritura, que vem falar sobre “A graça da pregação“. A formação 
encerra-se com uma eucaristia presidida pelo Arcebispo Primaz, D. Jorge Ortiga.

contos EXEMPLARES 48

O portal do grupo Effatha é uma 
plataforma de apoio à missão deste 
grupo musical. Para além de obter-
mos informações e imagens sobre as 
diversas atuações dos Effatha, podemos 
aceder a uma área intitulada “Biogra-
fia”, onde é possível perceber a iden-
tidade e objetivos do grupo. O site dá 
ainda acesso à agenda do grupo e aos 
contactos que permitem a marcação de 
iniciativas. O CD “Chama de Graça” 
pode também ser adquirido através dos 
elementos disponibilizados no portal.

www.effathagrupo.tumblr.com

título: Histórias de Saú-
de na Bíblia

autor: José Luís Nunes 
Martins

editora: Sociedade Bíbli-
ca Portugal

Preço: 07,00 euros

Resumo: Quem é que 
gosta de ir ao médico? A ideia de nos sen-
tarmos na sala de espera é suficiente para 
que nos sintamos ansiosos. Não deixa, por 
isso, de ser estranho o fascínio que histó-
rias de médicos e pacientes, doenças e tra-
tamentos exercem sobre nós. A maioria das 
pessoas que vai ler ou ouvir estas histórias 
estará de boa saúde e experimentará um 
misto de diversão e de medo.

título: Mente aberta, 
coração crente

autor: Jorge Bergoglio 
(Papa Francisco)

editora: Nascente

Preço: 15,98 euros

Resumo: Este novo livro 
de Sua Santidade o Papa 
Francisco é o resultado de um longo processo 
de reflexão e pregação desenvolvido no con-
texto dos seus retiros espirituais. Revelando 
a profundidade da sua vida espiritual, o Papa 
Francisco leva-nos, em quatro meditações, ao 
encontro com Jesus através dos diálogos que 
nos fornecem os Evangelhos. É um vislumbre 
da rica tradição Inaciana do autor, que será 
um grande impulso para a vida da Igreja nes-
tes tempos de nova evangelização. 

Uma tarde, depois do jantar 
ao qual foram convidados 
alguns amigos, uma mãe dis-

se à sua filhinha para rezar a oração 
da noite e se ir deitar. A pequena 
obedeceu. Ajoelhou-se junto do leito 
para rezar. Regressou pouco depois 
para dizer a todos «boa-noite». A 
mãe perguntou-lhe: 
- Rezaste bem as tuas orações? 
A menina disse:
- Não, não posso.
A mãe continuou:
- Como é que não podes? Volta de 
novo para rezar.
A menina regressou ao quarto. Passa-
do um minuto, apareceu de novo. A 
mãe insistiu:
- Então, disseste as tuas orações?
- Não, mãe, não posso.
- Porquê?
A menina respondeu-lhe:
- Preciso de silêncio para sentir a 
presença de Deus. Fazeis muito 
barulho. 
 
Para uma pessoa conseguir sinto-
nizar com Deus e escutar a sua 
voz, é preciso que haja silêncio 
não só no nosso íntimo mas fora 
de nós. O silêncio da oração é 
de oiro.

In “Nem só de pão”, Pedrosa Ferreira


