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Este domingo, pelas 18h00, o Bispo Auxiliar
D. Manuel Linda vai deslocar-se a Vila Nova
de Famalicão para proferir uma conferência
quaresmal para este arciprestado. O encontro
decorre no Centro Pastoral de Santo Adrião.
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Vai realizar-se este domingo, dia 17, a tradicional
procissão de Penitência até ao Bom Jesus do Monte.
A concentração acontece pelas 15h00, junto à igreja de
Santa Cruz. Nos escadórios decorre a Via Sacra e no final
celebra-se a Eucaristia, presidida por D. António Moiteiro.

O MEGAFONE pascal
Cabeceiras de Basto

Mensagem
para as
visitas pascais
2013

Barcelos
IV Semana Bíblica
A IV Semana Bíblica da cidade de Barcelos, organizada pelo arciprestado, e
que tinha por tema geral “Deus dispensado, deuses reclamados?”, terminou
no passado domingo. Esta iniciativa,
que decorria desde o passado dia 4 de
março, foi bastante participada e contou com a realização de conferências e
de cafés bíblicos. Um dos conferencistas convidados foi o Bispo Auxiliar do
Porto, D. António Taipa.

Vieira do Minho
projeto “+ Próximo” da Cáritas
O arciprestado de Vieira do Minho
prepara-se para acolher o projeto “+
Próximo”, iniciativa da Cáritas arquidiocesana, que visa o apoio a famílias
carenciadas. Este foi um dos assuntos
discutidos no conselho pastoral deste
arciprestado, que reuniu no passado dia
2 de março, com o intuito de avaliar as
iniciativas integradas no Ano da Fé.

Vila Verde
conferência quaresmal
O arciprestado de Vila Verde acolheu,
no passado dia 6 de março, uma conferência quaresmal proferida pelo Bispo
Auxiliar D. António Moiteiro, inserida
no ciclo de catequeses quaresmais que
os prelados efetuam pelo território da
Arquidiocese. Esta iniciativa, que decorreu na igreja da vila, destinava-se a todos os agentes pastorais do arciprestado
e centrou-se na temática do Ano da Fé.

V. N. Famalicão
dia arciprestal do acólito
Cerca de uma centena de jovens acólitos participaram no Dia Arciprestal do
Acólito de Vila Nova de Famalicão. Esta
iniciativa, que se realizou a 2 de março,
destinava-se aos acólitos de todas as
comunidades paroquiais do arciprestado e desafiou os participantes a partir
da temática da Fé. Tal como nos anos
anteriores, esta iniciativa teve lugar no
Seminário dos Combonianos.

A

vida pastoral de uma comunidade
paroquial corre o risco de cair em
repetições de iniciativas que, à custa do hábito, podem perder o seu genuíno
significado.
O Compasso Pascal é uma das tradições
religiosas mais antigas e um dos melhores
“megafones” que dispomos, para comunicar uma notícia inédita. Entre nós, este
Compasso necessita, em Ano de Fé, de
manifestar ou recuperar o sentido de Festa,
que entra em todas as casas, testemunhando a alegria de um acontecimento pleno
de atualidade: Cristo passou pela morte
redentora e está vivo e operante na história
humana.
Neste sentido, considero que é esta
consciência de anúncio festivo de
Cristo vivo, que os membros dos compassos devem possuir. Não se trata somente
duma alegria exterior, mas duma convicção pessoal a deixar em todos os lares. Isto
exige uma preparação pessoal de todos os
membros (a começar pelo Sacramento da
Reconciliação) e não uma mera disponibilidade para um serviço paroquial a efetuar
de qualquer maneira.
Se esta consciência de testemunho das
pessoas deve ser interiorizada, os sinais

exteriores – na apresentação das pessoas
e da cruz – devem ser sinónimos da festa
anunciadora do núcleo central da nossa fé:
a Ressurreição. Nada deve ser descurado!
Há pormenores que embelezam e que
merecem um cuidado esmerado.
Relembro criteriosamente que a visita
às casas não pode pautar-se pela pressa
ou por certos formalismos. Ser portador de

Santos Passos em Guimarães

Bênção do Pai em S. Bento

a cidade de Guimarães acolhe este
domingo, pelas 17h00, a tradicional
procissão dos Passos, que vai ser presidida
pelo Arcebispo Primaz, D. Jorge Ortiga.
Este préstito, organizado pela Irmandade
de Nossa Senhora da Consolação e dos
Santos Passos, costuma realizar-se no
5.º domingo da Quaresma. Este ano, a
procissão vai retomar o antigo itinerário,
iniciando-se na igreja dos Santos Passos, e
seguindo pelo largo República do Brasil,
alameda de S. Dâmaso, portas da Vila, largo da Misericórdia, rua da Rainha, Senhora
da Guia, retornando ao ponto de partida.
O Sermão do Encontro, que vai ser proferido por D. Jorge Ortiga no largo da Misericórdia, integra-se na série de conferências
quaresmais que os prelados bracarenses
estão a realizar em todos os arciprestados
da Arquidiocese. Caso as condições climatéricas sejam desfavoráveis, a procissão
decorre no Domingo de Ramos.

O SANTUÁRIO DE S. BENTO da Porta
Aberta, em Terras de Bouro, vai assinalar
o Dia do Pai, tradicionalmente associado
à festa litúrgica de S. José, no próximo dia
17 de março, promovendo uma Bênção
dos pais em todas as eucaristias realizadas.
O objetivo desta celebração é sensibilizar
a comunidade e as famílias para a importância insubstituível da figura paterna. A
bênção vai decorrer num domingo, dois
dias antes da festa de São José, que este
ano coincide com uma terça-feira, dia
em que muitas pessoas terão dificuldade
em deslocar-se ao santuário. Desta forma,
durante as Eucaristias das 07h30, 09h30,
11h30 e 16h00 vai proceder-se a um momento de oração preparado especialmente
para salientar o papel e função do pai na
família. É a segunda vez que se realiza e
destina-se não apenas aos pais presentes,
mas também a todos os fiéis que desejem
recordar aqueles que já partiram.
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_________________________________

A visita às casas não pode
pautar-se pela pressa ou
por certos formalismos. Ser
portador de uma notícia
tão inédita (Ressurreição)
necessita de tempo e de
atenção.
_____________________________

uma notícia tão inédita (Ressurreição) necessita de tempo e de atenção, nomeadamente aos mais necessitados, de modo a
sentirem essa presença do Amor de Deus:
recordo de um modo especial os doentes
e os desempregados. Não se trata de “ver”

a casa, mas de “escutar” o grito silencioso
que os seus corações desabafam.
Não esquecer de levar os votos – do
pároco, como primeiro responsável da
comunidade paroquial, e do Arcebispo,
como aquele que “preside à caridade”
– exprime a certeza de que ninguém se
pode sentir sozinho, neste dia e nos outros
que parecem não ter história.
Certamente que durante a visita, os
membros que integram o Compasso
encontrarão muitos rostos humanos que,
por razões diversas, desvalorizam este
gesto pascal ou vivem uma fé periférica.
A esses, que também são nossos irmãos e
alvo da nossa fraternidade, peço que lhes
recordem que, embora tenham ignorado/
abandonado/esquecido Deus, Ele não desiste de os amar loucamente e está sempre
disponível para os acolher.
Apesar de tudo, ou por causa de tudo, devemos, em comunidade cristã, ser “felizes
porque acreditamos” e aproveitar a Páscoa
para continuar a peregrinação de uma vida
de Fé, uma vez que não tememos o futuro
pois “sabemos em quem acreditamos”!
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† Jorge Ortiga, A.P.
12 de Março de 2013
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O arciprestado de Cabeceiras de Basto
acolheu, no passado dia 3 de março,
uma conferência quaresmal, proferida
por D. Manuel Linda. Este encontro,
que decorreu na igreja de Refojos
de Basto, esteve integrada no dia do
Lausperene desta paróquia, mas cujo
encerramento teve dimensão arciprestal. Nesta iniciativa participaram
algumas centenas de fiéis, provenientes
de diversas paróquias do arciprestado,
juntamente com os seus párocos.

© DM

conferência quaresmal
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São Gregório III, da Síria, que liderou a Igreja Católica
entre 731 e 741, tinha sido o último Papa não-europeu
até à escolha, hoje, de Francisco, natural da Argentina.
A lista de 264 Papas integra 11 pontífices nascidos no
Médio Oriente (8) e África (3), até ao século VIII.

i

3

Na missa solene que marcou a abertura do
conclave, o cardeal Angelo Sodano, decano do
colégio cardinalício, pediu aos cardeais para
escolherem um Papa que fosse um «bom pastor
que dê a vida pelas suas ovelhas».

FRANCISCO: da argentina para o mundo

H

abemus Papam! A Igreja fundada
2001, com o título de cardeal-sacerdote
por Jesus Cristo, há mais de dois
de São Roberto Belarmino. Na Santa Sé,
mil anos atrás, escolheu ontem o
integrou diversos dicastérios. Foi membro
seu 266.º Pontífice Máximo. Após cinco
da Congregação para o Culto Divino e
escrutínios e apenas 26 horas após a
para a Disciplina dos Sacramentos, da
primeira votação, saiu fumo branco da
Congregação para o Clero e da Congregachaminé da capela Sistina. Francisco
ção para os Institutos da Vida Consagrada
é o nome do novo Papa, cuja denomie das Sociedades da Vida Apostólica,
nação de origem é Jorge Mario Bergoalém do Conselho Pontifício para a
glio, tendo desempenhado a missão de
Família e da Comissão Pontifícia para a
Cardeal-Arcebispo de Buenos Aires.
América Latina.
O novo Papa é argentino e tem 76 anos.
Após a morte do Papa João Paulo II, o
É o primeiro Papa natural da América e
Cardeal Jorge Bergoglio era considerado
o primeiro Jesuíta a ocupar a cadeira de
um dos potenciais eleitos para a cadeira
Pedro.
de S. Pedro, tendo participado no conclaJorge Bergoglio nasceu no dia 17 de deve no qual foi eleito o Papa Bento XVI.
zembro de 1936, na cidade argentina de
Durante o Sínodo dos Bispos de 2005,
Buenos Aires, sendo um dos cinco filhos
foi designado membro do conselho
de um trabalhador ferroviário italiano.
pós-sinodal.
Depois de estudar no seminário de Villa
A 8 de novembro de 2005, foi eleito
Devoto, frequentou a escola
presidente da Conferência Epispública, onde se formou como
copal da Argentina para um
O Papa Francisco
técnico de química. Aos 22
mandato de três anos (2005foi eleito por, pelo
anos decidiu entrar na Com-2008), tendo sido reeleito para
menos, 77 dos
panhia de Jesus, mais propriao cargo em 11 de novembro de
115 cardeais que
mente no dia 11 de março de
2008.
Na Argentina, Bergoglio
participaram no
1958. Como Jesuíta, licencioué conhecido pelo conservaconclave que
-se em filosofia na Faculdade
dorismo e por ser um intenso
escolheu o sucessor
de São José, em San Miguel,
defensor dos mais pobres e
de Bento XVI
e depois ensinou literatura
frágeis da sociedade. No seu
e psicologia em colégios da
país, tomou uma posição de forte
Companhia de Jesus, em Santa Fé e
oposição para com a legalização
em Buenos Aires.
dos casamentos entre pessoas do mesmo
Foi ordenado sacerdote a 13 de dezemsexo, embora ressalte que homossexuais
bro de 1969, por D. José Ramón Casmerecem respeito. Manifestou-se também
tellano. É nomeado mestre de noviços
abertamente contra o aborto e a
da Companhia de Jesus, sendo também
eutanásia.
professor de teologia no seminário.
Segundo fontes próximas, o novo Papa é
Foi provincial dos Jesuítas na Argentina,
um homem discreto, que gosta de andar
entre 1973 e 1979. Em 1980 tornou-se
de transportes públicos e não concede
reitor do seminário em San Miguel, cargo
entrevistas à comunicação social.
que ocupou até 1986. Em seguida partiu
Jorge Bergoglio tornou-se conhecido pela
para a Alemanha onde completou o dousua simplicidade e por um conservadotoramento.
rismo doutrinário e um compromisso
Regressado à Argentina, desempenhou
com a justiça social. O seu estilo de vida
funções de diretor espiritual e confessor,
simples contribuiu para sua reputação de
na cidade de Mendoza.
humildade. Por opção sua, decidiu viver
Em 1992, foi nomeado bispo auxiliar de
sozinho num pequeno apartamento, em
Buenos Aires, ascendendo a titular –
vez de viver no palácio reservado aos
arcebispo – da diocese mais importante
prelados. Não quis ter motorista nem auda Argentina, em 1998.
tomóvel, utilizando transportes públicos
Foi nomeado cardeal pelo Papa João Paupara se deslocar. Segundo consta, ele
lo II no consistório de 21 de fevereiro de
próprio preparava as suas refeições.

O primeiro Francisco

O primeiro Jesuíta

A escolha do nome Francisco foi entendida como uma vinculação à espiritualidade e ação de S. Francisco de Assis,
tendência confirmada no seu apelo à
«paz» e à «fraternidade», aquando do
seu primeiro discurso na varanda principal da basílica de S. Pedro. O seu historial de intervenção em favor dos mais
pobres da sociedade argentina confirma
esta tendência para uma inspiração na
espiritualidade franciscana.

O Papa Francisco distingue-se também
por ser o primeiro pontífice Jesuíta da
história. A ordem religiosa, fundada
por Santo Inácio de Loyola em 1540,
distingue-se por uma especial vinculação
ao ministério petrino. Os membros da
Companhia de Jesus, para além dos três
votos religiosos, fazem um quarto voto
de obediência ao Papa e comprometem-se
a evitar, dentro do que estiver ao seu
alcance, qualquer cargo eclesiástico.

DADOS BIOGRÁFICOS
NOME:
Jorge Mario Bergoglio
NATURALIDADE:
Buenos Aires (Argentina)
DATA DE NASCIMENTO:
17 de dezembro de 1936
MEMBRO DA COMPANHIA DE JESUS:
Desde de 11 de março de 1958
ORDENAÇÃO SACERDOTAL:
13 de dezembro de 1969
ORDENAÇÃO EPISCOPAL:
27 de junho de 1992
NOMEADO CARDEAL:
21 de fevereiro de 2001
ELEITO PAPA:
13 de março de 2013
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O monsenhor José Maria Lima de Carvalho, tem 76
anos e é natural de Joane, Vila Nova de Famalicão.
Ordenado em 1959, desenvolveu desde logo serviço
pastoral no arciprestado de Guimarães. Desde 1986 é
pároco da Oliveira e, desde 1991, Prior da Colegiada.

i
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A Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira terá sido fundada em 1110
pelo conde D. Henrique. Tal como as sés, tinha um cabido e respetivos cónegos. Extinta em 1869, é restaurada em 1891, por intermédio
de João Franco. Com o advento da República a Colegiada volta a ser
extinta, sendo restaurada novamente em 1967, embora sem cabido.

“não conhecemos o rasto de joão XXI

MONSENHOR

José Maria
Carvalho
prior da colegiada de guimarães
Texto e Fotos Rui Ferreira

Sempre que se procede à eleição de um novo pontífice, em Portugal recorda-se o nome do único Papa português da história: João XXI. Numa altura em que já
está escolhido o sucessor de Bento XVI, fomos escutar
um dos sucessores de Pedro Julião, o Papa português
que, antes de o ser, terá presumivelmente sido Prior
da Colegiada de Guimarães e Arcebispo de Braga.
Pedro Hispano, o Papa João XXI, passou
por Braga e Guimarães, antes de ir para
Itália. Que marcas deixou na Colegiada da
Senhora da Oliveira, da qual foi Prior?
R_ Sobre o Papa João XXI não há muito a
dizer. Aqui em Guimarães não lhe conhecemos o rasto. Há quem diga que nunca
chegou a viver por cá. Terá sido o sexto
prior da Colegiada de Nossa Senhora da
Oliveira, mais propriamente entre 1272 e
1275. Mas pouco mais se pode dizer... Se
ele andou por cá, poucas marcas deixou.
É Prior da Colegiada de Guimarães há
cerca de 22 anos. Qual a importância
eclesiástica desta instituição secular?

R_ A Colegiada de Nossa Senhora da
Oliveira foi uma das responsáveis pela estruturação do burgo vimaranense. As suas
origens remontam ao mosteiro dedicado a
São Salvador do Mundo e à Virgem Santa
Maria, que a condessa Mumadona fundou
em 950. O mosteiro veio a transformar-se
numa colegiada em data próxima a 1110,
por intermédio do Conde D. Henrique.
Apesar de ter sido extinta duas vezes, em
1869 e 1911, sendo novamente restaurada
em 1967, continua a deter uma tradição
importante na vida eclesiástica da cidade.
Nos dias 14 e 15 de agosto organizamos a
festa da padroeira, com uma procissão de
velas para a igreja de S. Miguel do Castelo,

seguida de velada de oração. No dia
seguinte os vimaranenses acompanham o
trajeto de regresso da sua padroeira.
É um peso grande ser Prior da Colegiada?
R_ No início, confesso que sentia de
outra maneira. Havia um sentimento de
responsabilidade, sobretudo de visibilidade. Como tudo na vida, depois se esvai.
É um cargo respeitado oficialmente, mas
sem grandes consequências. Obriga-me
a corresponder ao estatuto inerente a esta
responsabilidade. É um cargo que carrega
uma tradição histórica muito importante
para a Igreja em Guimarães.
Para além do Papa João XXI, aqui em
Guimarães discute-se muito a origem de
S. Dâmaso, um pontífice do século IV que
dizem ser vimaranense.
R_ É verdade. Sabemos que este Papa do
século IV, é uma figura marcante da Igreja
livre a partir do Édito de Milão, promulgado por Constantino. Há duas ações que
lhe são reconhecidas. Uma delas foi o
convite que fez a S. Jerónimo para traduzir
a Bíblia para o latim, na versão mais conhecida por vulgata. Uma outra foram as

inscrições que aparecem nas catacumbas
em honra dos mártires. Um investigador
vimaranense, que lutou muito para fundamentar a procedência vimaranense de
São Dâmaso, foi Manuel Alves de Oliveira,
porém será sempre uma incógnita. Por
causa desta possibilidade, São Dâmaso é
padroeiro da cidade de Guimarães, juntamente, com Nossa Senhora da Oliveira.
O que espera do novo Papa?
R_ Espero que seja um Papa que responda às necessidades do mundo de hoje.
Os cardeais estão atentos e certamente
escolherão alguém capaz de responder
aos desafios colocados à Igreja. Espero
que seja um Papa que tenha em atenção o
essencial, ou seja, a libertação do Homem
no seu todo. Naturalmente, a Igreja tem
uma missão essencialmente espiritual.
Jesus dizia que o seu Reino não era deste
mundo. Se virmos bem, nestes últimos
Papas, a dimensão espiritual esteve muito
presente. A Igreja está situada no mundo.
Não tem que dar resposta, mas abrir caminhos. O Papa tem instrumentos grandiosos
para trabalhar pelo Evangelho e ajudar a
humanidade a encontrar a felicidade.
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Os restos mortais do Papa João XXI localizam-se na catedral da cidade
italiana de Viterbo. Todavia encontravam-se, desde o século XVI, num
modesto e ignorado túmulo. Através da insistência da Câmara Municipal de Lisboa, a sua sepultura foi colocada, a título definitivo, ao lado
do Evangelho de Catedral de Viterbo, a 28 de março de 2000.

edro Julião, ou Hispano, ficou
para a história como o único Papa
português. Nascido em Lisboa,
segundo alguns autores no ano de
1205, pertencia a uma ilustre família da
capital, não se sabendo ao certo qual a
sua ascendência.
No dia 13 de setembro de 1276 foi eleito
o 187.º Pontífice Máximo da Igreja Católica, após um conclave que terá durado
um mês e um dia. O seu pontificado foi
curto – durou pouco mais de oito meses
– mas foi o
suficiente
para o
elevar

ao rol dos ilustres varões lusitanos, cujo
nome jamais se apagará da história portuguesa. O facto de ser português, levou
a que o passassem a chamar de Pedro
Hispano, que significava que era natural
da Hispânia, território identificado com a
Península Ibérica.
Este ilustre português ficou para a
história, essencialmente, como grande
pensador e filósofo, tendo sido esse o
maior fundamento para a ascensional
carreira eclesiástica que almejou. Aliás,
as suas “Sumulas Logicais”, uma espécie de sistematização da lógica clássica,
foram uma obra obrigatória nas principais
universidades europeias. Esta obra, cuja
autoria chegou a ser posta em causa, foi
manual de referência sobre lógica aristotélica durante mais de trezentos anos,
tendo cerca de 260 edições em toda a
Europa, e sendo até traduzida para grego
e hebraico.
Quanto à sua formação, sabe-se que terá
estudado na escola catedralícia de Lisboa,
tendo mais tarde partido para França,
onde terá estudado na Universidade de
Paris ou, segundo alguns investigadores,
em Montpellier. Terá tido como professores Santo Alberto Magno, e por condiscípulos os eruditos S. Tomás de Aquino e
S. Boaventura. Obviamente, muitos destes
dados não têm absoluta garantia.
Entre 1246 e 1252, ensinou medicina
na Universidade de Siena, em Itália. Na
área da medicina destacou-se no tratamento oftalmológico, tendo legado um
tratado científico intitulado “De oculo”.
Esta obra, segundo se diz, terá auxiliado
o artista renascentista Miguel Ângelo,
numa altura em que este adoeceu
gravemente dos olhos, supostamente devido ao trabalho
dedicado na decoração da
Capela Sistina, no Vaticano.
Regressado a Portugal,
terá feito carreira
eclesiástica. Embora
sem confirmação
documental de
muitos deles,
terá desempenhado
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Ao consultar uma lista sucessória dos Papas,
constata-se que nunca houve qualquer João XX,
nem como Papa nem sequer como antipapa. Esta
ausência explica-se por um erro de contagem dos
Papas João que precederam o Papa português.

sucessivamente os cargos de Deão da
Catedral de Lisboa, Tesoureiro Mor da Sé
do Porto, Arcediago de Vermoim e Prior
Mor da Colegiada de Nossa Senhora
da Oliveira, em Guimarães. Fazendo fé
nos relatos do Arcebispo D. Rodrigo da
Cunha que, na sua “História Eclesiástica dos Arcebispos de Braga”, comenta
a vida do único Papa português, Pedro
Julião foi eleito pelo Cabido de Braga
como Arcebispo Primaz, no ano de 1272,
após a morte do prelado D. Martinho
Geraldes.
Pouco depois, partiria como representante da Igreja Portuguesa ao XIV Concílio
de Lion (França), convocado por Gregório X em 27 de março de 1272. Nessa
reunião magna, que decorreu a partir de
maio do ano seguinte, o Papa tê-lo-á feito
Cardeal dando-lhe a prelazia de Tusculum-Fracatti e provocando a sua renúncia
ao arcebispado de Braga. Ingressado
na corte pontifícia, o Papa Gregório X
vai nomeá-lo seu médico principal, em
1275, cargo que ocupa até à morte deste.
A eleição de Pedro Julião, em conclave
realizado em Viterbo, após a morte do
Papa Adriano V, a 18 de agosto de 1276,
decorre num período muito perturbado
por tensões políticas e religiosas e com
alguns cardeais a sofrerem violências
físicas. É eleito Papa a 13 de setembro
e coroado a 20 de setembro de 1276,
adotando o nome de João XXI.
Do seu pontificado apenas há memória
de ter suscitado medidas que visavam
o incremento da autoridade papal e a
instigação de uma nova cruzada, cuja
negociação se iniciara por intermédio do
Papa Gregório X.
Apenas oito meses após a sua eleição
para Sumo Pontífice, mais propriamente
a 19 de maio de 1277, sucumbiu debaixo do tecto de uma das salas do palácio
apostólico de Viterbo, cidade próxima
de Roma, onde os Papas residiram entre
1254 e 1281. João XXI ficou sepultado
nessa cidade italiana, onde o seu túmulo
pode, ainda hoje, ser visitado.
Para além do destaque alcançado na
medicina e filosofia, o Papa português é
o único sucessor de Pedro com honras de
ser integrado no paraíso, segundo a obra
“Divina Comédia” de Dante. O famoso
autor italiano classifica João XXI como
«aquele que brilha em doze livros»,
numa referência direta à sua obra mais
célebre, as “Sumulas Logicais”.

ARCEBISPO de braga?
Apesar das notas biográficas acerca de
João XXI apontarem como certo o facto
deste ter sido Arcebispo de Braga, antes
da sua nomeação para Cardeal e posterior
eleição como Papa, não há certezas absolutas a respeito deste facto. Caso tenha
mesmo sucedido, terá sido muito curta a
estadia de Pedro Julião em Braga.
Segundo nos conta D. Rodrigo da Cunha,
na sua “História Eclesiástica dos Arcebispos de Braga” (1635), «morto o Arcebispo D. Martinho Geraldes na cidade
de Viterbo no ano de 1271, movido este
Cabido das grandes letras de Pedro Julião,
o elegeu seu prelado já no princípio do
ano de 1272».
Na opinião do prelado historiador, que
ocupou o sólio bracarense entre 1626
e 1634, nenhum dos autores antigos
«acena ser D. Pedro Julião Arcebispo de
Braga», acrescentando que «com alguma
dúvida» o inclui no extenso catálogo de
Arcebispos de Braga, todavia aponta três
argumentos em favor desta tese.
Das poucas provas que confirmam a
nomeação para a cátedra bracarense
está uma carta «que o mesmo Arcebispo,
sendo já Cardeal, escreveu da cidade de
Perosa, aos oficiais de Braga, em que se
assina eleito de Braga». Em seguida, D.
Rodrigo da Cunha cita a “Descrição de
Entre Douro-e-Minho” de João de Barros,
em que é referenciado que o “mestre
Pedro Hispano” havia sido «eleito de
Braga». A terceira prova é dada por um
“lecenciado” escrivão da Torre do Tombo,
chamado Gaspar Alvarez Lousada, que
escreve que, para a cátedra bracarense,
«entrou aquele grande e insigne varão
Pedro Hispano, que nasceu em Lisboa, e
sucedeu a D. Martinho Geraldes sendo
Cardeal e depois Papa João XXI».
Dada a credibilidade das fontes, parece
ter sido realidade a eleição de Pedro Julião para a Sé Primaz, não sendo todavia
certo, nem seguro, que tenha alguma vez
ocupado efetivamente posse do cargo.
D. Rodrigo da Cunha acrescenta que,
com a nomeação como Cardeal, que
sucedeu no verão de 1274, Pedro Julião
«fez saber ao Reino da sua renúncia e em
Braga se deu Sé vacante».
Refira-se ainda que, na descrição biográfica de Pedro Julião, D. Rodrigo da
Cunha em nenhum momento cita o facto
do futuro Papa João XXI ter sido Prior da
Colegiada de Guimarães.

Pedro julião
o Papa João Xxi
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21 DE MARÇO é o dia em que se celebra o TRÂNSITO DE S. BENTO, que
recorda o dia da morte do fundador dos beneditinos. S. Bento (480-547)
terá anunciado a sua morte. Mandou abrir a sua própria cova, junto à
campa da irmã, Escolástica, morta poucos dias antes. Pouco depois, foi
atacado de violenta febre, pediu a comunhão e exalou o último suspiro.

Diário do Minho

Sugestão de Cânticos
PROC: Bendito, bendito o que vem (M. Luís, CEC I 101-102)
ENTR: Hossana ao Filho de David (A. Oliveira, CEC I 95-96)
OFER: A vida deste por nós (M. Faria, NCT 107)
COM: Pai, se este cálice (A. F. Santos, BML 20, 11)

“Cristo carregando a cruz” (Hemessen, 1553) In: Christian Museum, Esztergom (Hungria)

DOMINGO de ramos - Ano C
24 de MArÇo de 2013
EVANGELHO – Lc 22,14-23,56 (forma longa)
ou Lc 23,1-49 (forma breve)
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas

LEITURA I – Is 50,4-7
Leitura do livro de Isaías
O Senhor deu-me a graça de falar como um
discípulo, para que eu saiba dizer uma palavra
de alento aos que andam abatidos. Todas as
manhãs Ele desperta os meus ouvidos, para eu
escutar, como escutam os discípulos. O Senhor
Deus abriu-me os ouvidos e eu não resisti nem
recuei um passo. Apresentei as costas àqueles
que me batiam e a face aos que me arrancavam
a barba; não desviei o meu rosto dos que me
insultavam e cuspiam. Mas o senhor Deus veio
em meu auxílio, e por isso não fiquei envergonhado; tornei o meu rosto duro como pedra, e
sei que não ficarei desiludido.

Repartiram entre si as minhas vestes
e deitaram sortes sobre a minha túnica.
Mas Vós, Senhor, não Vos afasteis de mim,
sois a minha força, apressai-Vos a socorrer-me.
Hei-de falar do vosso nome aos meus irmãos,
hei-de louvar-Vos no meio da assembleia.
Vós, que temeis o Senhor, louvai-O,
glorificai-O, vós todos os filhos de Jacob,
reverenciai-O, vós todos os filhos de Israel.
LEITURA II – Filip 2,6-11
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos
Filipenses

Todos os que me vêem escarnecem de mim,
estendem os lábios e meneiam a cabeça:
«Confiou no Senhor, Ele que o livre,
Ele que o salve, se é seu amigo».

Cristo Jesus, que era de condição divina, não
Se valeu da sua igualdade com Deus, mas
aniquilou-Se a Si próprio. Assumindo a condição
de servo, tornou-Se semelhante aos homens.
Aparecendo como homem, humilhou-Se ainda
mais, obedecendo até à morte e morte de cruz.
Por isso Deus O exaltou e Lhe deu um nome
que está acima de todos os nomes, para que ao
nome de Jesus todos se ajoelhem no céu, na terra e nos abismos, e toda a língua proclame que
Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai.

Matilhas de cães me rodearam,
cercou-me um bando de malfeitores.
Trespassaram as minhas mãos e os meus pés,
posso contar todos os meus ossos.

ACLAMAÇÃO EVANGELHO - Filip 2,8-9
Cristo obedeceu até à morte e morte de cruz. Por
isso Deus O exaltou e Lhe deu um nome que
está acima de todos os nomes.

SALMO RESPONSORIAL – Salmo 21 (22)
Refrão: Meu Deus, meu Deus, porque me abandonastes?

A

liturgia deste último Domingo
da Quaresma convida-nos a
contemplar esse Deus que, por
amor, desceu ao nosso encontro,
partilhou a nossa humanidade, fez-Se servo
dos homens, deixou-Se matar para que o
egoísmo e o pecado fossem vencidos. A
cruz (que a liturgia deste domingo coloca
no horizonte próximo de Jesus) apresenta-nos
a lição suprema, o último passo desse caminho de vida nova que, em Jesus, Deus nos
propõe: a doação da vida por amor.
A primeira leitura apresenta-nos um profeta
anónimo, chamado por Deus a testemunhar
no meio das nações a Palavra da salvação.
Apesar do sofrimento e da perseguição, o
profeta confiou em Deus e concretizou,

Levantaram-se todos e levaram Jesus a Pilatos.
Começaram a acusá-l’O, dizendo: «Encontrámos este homem a sublevar o nosso povo, a impedir que se pagasse o tributo a César e dizendo
ser o Messias-Rei». Pilatos perguntou-Lhe:
«Tu és o Rei dos judeus?» Jesus respondeu-lhe:
«Tu o dizes». Pilatos disse aos príncipes dos
sacerdotes e à multidão: «Não encontro nada
de culpável neste homem». Mas eles insistiam:
«Amotina o povo, ensinando por toda a Judeia,
desde a Galileia, onde começou, até aqui».
Ao ouvir isto, Pilatos perguntou se o homem
era galileu; e, ao saber que era da jurisdição
de Herodes, enviou-O a Herodes, que também
estava nesses dias em Jerusalém. Ao ver Jesus,
Herodes ficou muito satisfeito. Havia bastante
tempo que O queria ver, pelo que ouvia dizer
d’Ele, e esperava que fizesse algum milagre na
sua presença. Fez-Lhe muitas perguntas, mas
Ele nada respondeu. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas que lá estavam acusavam-n’O
com insistência. Herodes, com os seus oficiais,
tratou-O com desprezo e, por troça, mandou-O
cobrir com um manto magnífico e remeteu-O
a Pilatos. Herodes e Pilatos, que eram inimigos,
ficaram amigos nesse dia. Pilatos convocou os
príncipes dos sacerdotes, os chefes e o povo,
e disse-lhes: «Trouxestes este homem à minha
presença como agitador do povo. Interroguei-O
diante de vós e não encontrei n’Ele nenhum dos
crimes de que O acusais. Herodes também não,
uma vez que no-l’O mandou de novo. Como
vedes, não praticou nada que mereça a morte.
Vou, portanto, soltá-l’O, depois de O mandar
castigar». Pilatos tinha obrigação de lhes soltar
um preso por ocasião da festa. E todos se puseram a gritar: «Mata Esse e solta-nos Barrabás».
Barrabás tinha sido metido na cadeia por causa
de uma insurreição desencadeada na cidade e
por assassínio. De novo Pilatos lhes dirigiu a palavra, querendo libertar Jesus. Mas eles gritavam:
«Crucifica-O! Crucifica-O!» Pilatos falou-lhes
pela terceira vez: Mas que mal fez este homem?
Não encontrei n’Ele nenhum motivo de morte.
Por isso vou soltá-l’O, depois de O mandar
castigar». Mas eles continuavam a gritar, pedindo que fosse crucificado, e os seus clamores
aumentavam de violência. Então Pilatos decidiu
fazer o que eles pediam: soltou aquele que fora
metido na cadeia por insurreição e assassínio,

como eles reclamavam, e entregou-lhes Jesus
para o que eles queriam. Quando o conduziam,
lançaram mão de um certo Simão de Cirene,
que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às
costas, para a levar atrás de Jesus. Seguia-O
grande multidão de povo e mulheres que batiam
no peito e se lamentavam, chorando por Ele.
Mas Jesus voltou-Se para elas e disse-lhes:
«Filhas de Jerusalém, não choreis por Mim;
chorai antes por vós mesmas e pelos vossos
filhos; pois dias virão em que se dirá: ‘Felizes as
estéreis, os ventres que não geraram e os peitos
que não amamentaram’. Começarão a dizer aos
montes: ‘Caí sobre nós’; e às colinas: ‘Cobrinos’. Porque, se tratam assim a madeira verde,
que acontecerá à seca?». Levavam ainda dois
malfeitores para serem executados com Jesus.
Quando chegaram ao lugar chamado Calvário,
crucificaram-n’O a Ele e aos malfeitores, um
à direita e outro à esquerda. Jesus dizia: «Pai,
perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem».
Depois deitaram sortes, para repartirem entre
si as vestes de Jesus. O povo permanecia ali a
observar. Por sua vez, os chefes zombavam e
diziam: «Salvou os outros: salve-Se a Si mesmo,
se é o Messias de Deus, o Eleito». Também os
soldados troçavam d’Ele; aproximando-se para
Lhe oferecerem vinagre, diziam: «Se és o Rei
dos judeus, salva-Te a Ti mesmo». Por cima d’Ele
havia um letreiro: «Este é o rei dos judeus».
Entretanto, um dos malfeitores que tinham sido
crucificados insultava-O, dizendo: «Não és Tu o
Messias? Salva-Te a Ti mesmo e a nós também».
Mas o outro, tomando a palavra, repreendeu-o:
«Não temes a Deus, tu que sofres o mesmo
suplício? Quanto a nós, fez-se justiça, pois recebemos o castigo das nossas más acções. Mas Ele
nada praticou de condenável». E acrescentou:
«Jesus, lembra-Te de mim, quando vieres com a
tua realeza». Jesus respondeu-lhe: «Em verdade
te digo: Hoje estarás comigo no Paraíso». Era já
quase meio-dia, quando as trevas cobriram toda
a terra, até às três horas da tarde, porque o sol
se tinha eclipsado. O véu do templo rasgou-se
ao meio. E Jesus exclamou com voz forte: «Pai,
em tuas mãos entrego o meu espírito». Dito isto,
expirou. Vendo o que sucedera, o centurião deu
glória a Deus, dizendo: «Realmente este homem
era justo». E toda a multidão que tinha assistido
àquele espectáculo, ao ver o que se passava,
regressava batendo no peito.Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que O
acompanhavam desde a Galileia, mantinham-se
à distância, observando estas coisas.

a Igreja alimenta-se da palavra
com teimosa fidelidade, os projetos de
Deus. Os primeiros cristãos viram neste
“servo” a figura de Jesus.
A segunda leitura apresenta-nos o exemplo
de Cristo. Ele prescindiu do orgulho e da
arrogância, para escolher a obediência ao
Pai e o serviço aos homens, até ao dom da
vida. É esse mesmo caminho de vida que a
Palavra de Deus nos propõe.
O Evangelho convida-nos a contemplar
a paixão e morte de Jesus: é o momento
supremo de uma vida feita dom e serviço,
a fim de libertar os homens de tudo aquilo
que gera egoísmo e escravidão. Na cruz revela-se o amor de Deus, esse amor que não
guarda nada para si, mas que se faz dom
total. A morte de Jesus tem de ser entendi-

da no contexto daquilo que foi a sua vida.
Desde cedo, Jesus apercebeu-Se de que o
Pai O chamava a uma missão: anunciar a
Boa Nova aos pobres, sarar os corações
feridos, pôr em liberdade os oprimidos.
Para concretizar este projeto, Jesus passou
pelos caminhos da Palestina “fazendo o
bem” e anunciando a proximidade de um
mundo novo. Ensinou que Deus era amor
e que não excluía ninguém, nem mesmo
os pecadores; ensinou que os leprosos, os
paralíticos, os cegos não deviam ser marginalizados, pois não eram amaldiçoados por
Deus e avisou os “ricos”, os poderosos, os
instalados, de que o egoísmo, o orgulho, a
autossuficiência, o fechamento só podiam
conduzir à morte. O projeto libertador de
Jesus entrou em choque – como era ine-

vitável – com a atmosfera de egoísmo, de
má vontade, de opressão que dominava o
mundo. As autoridades políticas e religiosas
sentiram-se incomodadas com a denúncia
de Jesus: não estavam dispostas a renunciar
a esses mecanismos que lhes asseguravam
poder, influência, domínio, privilégios; não
estavam dispostos a arriscar, a desinstalar-se
e a aceitar a conversão proposta por Jesus.
Por isso, prenderam Jesus, julgaram-n’O,
condenaram-n’O e pregaram-n’O na cruz.
A morte de Jesus é a consequência lógica
do anúncio do Reino: resultou das tensões
e resistências que a proposta do “Reino”
provocou entre os que dominavam este
mundo.
Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org
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opinião
por João António Pinheiro Teixeira*

O NOVO PAPA
O Papa pode renunciar. Mas a Igreja não pode
abdicar. O Papa pode renunciar ao governo. Mas
a Igreja não pode abdicar do Evangelho.

1

Nesta altura, já é possível
saber algo (embora não muito)
sobre o novo Papa. Será um
Papa diferente, contrário jamais;
complementar seguramente.

2

Um novo Papa não é eleito
para fazer o mesmo que o Papa
anterior. Mas também não é
escolhido para fazer o contrário daquele
que o antecedeu.
Nenhum Papa é igual a outro Papa.
Nenhum Papa é o contrário de outro
Papa. Cada Papa é diferente de todos os
outros Papas. Cada Papa é único. Todos
os Papas são complementares.

3

Há quem, colocando o foco nas
questões de governo, priorize a
eleição de um Papa com perfil de
administrador.
Acontece que, na palavra e na acção, o
Papa terá de ser, antes de mais e acima
de tudo, um evangelizador. O próprio
governo da Igreja só faz sentido se
estiver insuflado de Evangelho.
É o Evangelho, e não os critérios da
gestão empresarial, que tem de nortear
a acção da Igreja: desde a cabeça até à
base.

4

O Papa pode renunciar. Mas a
Igreja não pode abdicar. O Papa
pode renunciar ao governo. Mas a
Igreja não pode abdicar do Evangelho.
Abdicar do Evangelho seria abdicar
do que lhe pertence, do que lhe foi
confiado.

5

Hoje, talvez mais do que nunca,
a Igreja é chamada a ser a
alternativa e não a redundância.
A alternativa que a Igreja propõe
chama-se Evangelho: Evangelho em
forma de palavra, Evangelho em forma
de vida.

6

No passado domingo, decorreu a procissão dos Passos na paróquia de Real, em Braga. Este
préstito, que contou com 400 figurantes, é um dos mais imponentes do arciprestado.
(Fotos: António Silva)

Às vezes, dá a impressão de que
a Igreja está obstinada em trazer
o antigo para o novo. Parece que
usa os meios actuais para manter uma
mensagem ultrapassada.
Mas não se trata disso. A função da
Igreja não é trazer o antigo para o

novo, mas transportar o perene para o
transitório.

7

Há quem deseje uma Igreja
acelerada ao ritmo do presente.
Há quem sinta nostalgia de uma
Igreja pesada – e pausada – como no
passado.
Só que o mundo precisa não de uma
Igreja frenética, como os tempos que
correm, nem de uma Igreja pesada – ou
pausada – como nos tempos passados.
Do que o mundo precisa, nos caminhos
do tempo, é de uma Igreja leve como a
eternidade.

8

Por estranho que pareça, a Igreja é
tão necessária por aquilo em que
é contestada como por aquilo em
que ela é (justamente) reconhecida.
Ninguém, ou quase ninguém, ignora a
meritória acção social da Igreja, hoje
cada vez mais urgente. Mas não falta
quem verbere e censure fortemente a
insistência na doutrina e na moral.

9

Uma dimensão vaticana da
Igreja não impede que ela esteja
envolvida por uma forte dimensão
samaritana.
Isto significa que, a partir da sua
cabeça, ela terá de estar sempre (e
necessariamente) ao lado dos que estão
do lado de baixo, do lado de fora, nos
subterrâneos da vida e nas margens da
história.

10

Há quem diga que a Igreja
carece de reformas. E há
quem insista que a Igreja
necessita de santos.
Reformar é voltar a dar a forma. No
caso vertente, reformar a Igreja é pugnar
para que ela tenha sempre a forma de
Jesus Cristo.
É por isso que a santidade é a maior
reforma, porque é aquela que toca no
essencial: a vida de cada um. E a vida
de todos.

* teólogo e reitor do santuário dos Remédios

IGREJA BREVE

AGENDA
“Ele vem à cidade. Anda!”
Sexta-feira, 15 de março, 21h00

Em vários locais da cidade de Braga,
vai decorrer uma encenação de rua
intitulada “Ele vem à Cidade. Anda!”.
Esta iniciativa, integrada no programa
das Solenidades da Semana Santa de
Braga, é organizada pelos alunos do
Colégio D. Diogo de Sousa.

Sexta-feira 15.03.2013
> BRAGA: “O papel dos recasados na Igreja”, com a peça de
Gil Vicente “O Auto de Maria
Parda”, pelo Teatro Ensaio, no
auditório Vita (21h30).
> BRAGA: concerto do Coro e
Orquestra do Conservatório C.
Gulbenkian, na Sé (21h30).

Sábado 16.03.2013

CREIO EM JESUS MISERICORDIOSO E BOM

Ano da Fé 21

Dário Pedroso, sj

Na caminhada quaresmal, em pleno Ano da Fé, precisa3º O Jesus da Misericórdia, é o Cristo crucificado por
mos de encontrar Jesus misericordioso e bom, pronto a acolher
nosso amor...Cristo de Coração aberto para acolher a toe a perdoar.
dos, para servir a todos, para perdoar a todos...O seu sangue
1.º Jesus, no Evangelho de S. Marcos, é conhecido pelo “Amigo de
derramado lava os pecados, torna-nos brancos como a neve...as
pecadores”...De facto há n’Ele uma divina obsessão pelo homem e
nossas vestes ficam branqueadas...Colocar no seu Coração toda
mulher pecadores...tem o seu Coração debruçado sobre a miséria,
a nossa miséria, toda a história do nosso pecado...colocar no seu
inclinado sobre a ovelha perdida, para a levantar e colocar aos
Coração todos os pecados do mundo...pedir por todos...suplicar
ombros...Jesus veio revelar a misericórdia do Pai e a sua capacidaa misericórdia para o mundo, mesmo para aqueles que pensam
de infinita de perdão...não só perdoa, mas alegra-Se em perdoar...
não precisar dela...Não há nada, não há pecado que não possa
alegra-Se em acolher os pecadores, a comer com eles, a perdoarser perdoado...Ele é “rico de misericórdia”...acreditar nisto até
lhes... Faz festa...Entrar na festa de Deus, revelada por Jesus, o
ao limite máximo da confiança...Colocar todos no lado aberto...
Bom Pastor, o Amigo de pecadores...o Bom Samaritano que cuida
pedir “água do lado de Cristo, lavai-nos”...a todos...ao mundo
da Humanidade caída na valeta da vida...quanto
mergulhado no pecado... Lc 7,36...Ap 7,9-1
amor...quanta solicitude...quanta ternura...
4º Precisamos de fazer o “apostolado da
«Jesus veio revelar a miquanto encanto...
misericórdia”...o mundo desconhece a loucusericórdia do Pai e a sua
2º Recordar em oração o perdão concedido a
ra do amor de Deus Pai, os rasgos infinitos da
capacidade infinita de per- sua misericórdia, que é o Coração debruçado
Zaqueu, à Samaritana, à Madalena, a Pedro,
dão. Não só perdoa, mas
a Judas, ao bom ladrão...E no alto da Cruz
sobre a miséria...vive muita gente longe de Deus
pede perdão ao Pai por aqueles que O estão a
porque não sabe que Ele os ama e os espera com
alegra-Se em perdoar»
matar...O filho do Homem veio buscar e salvar o
Coração aberto...vive muita gente com escrúque estava perdido...veio para os doentes e não para os sãos...veio
pulos, com dores de alma, porque não sabe do “grito de miseripara os pecadores e não para os justos...Perdão “escandaloso”,
córdia”...ser apóstolos da misericórdia, falando do amor do Pai,
segundo a mentalidade dos judeus...come à mesa com publicanos
da paixão de Cristo pelos pecadores...levando os pecadores até
e prostitutas...Perdão superabundante...Jesus não é como o irmão
Deus...na certeza que Ele os abraça, lhes perdoa...e rezar muito,
mais velho da parábola do pródigo, mas alegra-Se que o Pai nos
fazer penitência por esta intenção: buscar pecadores para Deus,
receba e Ele mesmo é o manjar da Festa, da Eucaristia que é o
“salvar almas”...ser “redentor com Cristo Redentor”...Amar com
Banquete de filhos pródigos...Alegra-Se e vive de tal modo em
paixão o mundo pecador...não julgar ninguém, não condenar
favor dos pecadores que a própria família afirma: “está fora de Si,
ninguém...ser “misericórdia” para com todos para imitar o Covamos buscá-Lo e trazê-Lo para Nazaré”...de facto “está fora de
ração de Cristo e o Coração do próprio Pai...abrir-me aos outros
Si” porque centrado nos outros para os amar, perdoar, acolher,
com ternura e carinho, como faz Jesus...Só o amor liberta...só a
servir...É o “Amigo de pecadores”...Lc 19,1-11; Jo 8, 1-11.
misericórdia liberta...Quanto mais amor maior liberdade...

LiVRo

Título: Bento XVI e o último conclave
Autor: Alfredo Urdaci
Editora: Dom Quixote
Preço: 4,90 euros
Resumo: Trata-se de uma obra sobre o
conclave que mais expectativas criou em
toda a história, escolheu um continuador
da obra de João Paulo II. Que tensões
se produziram numa votação em que os
cardeais se debatiam entre o rigor doutrinal e a abertura à modernidade?

Filme

Título: Habemus Papam
Realizador: Nanni Moretti
Origem: Itália (2011)
Resumo: Um pacato cardeal, Melville,
emerge inesperadamente do conclave
como o novo Papa, mas antes de ser apresentado na varanda ao povo que o aclama
na praça de S. Pedro, perde a coragem e
foge em pânico. Após vários dias em que
os cardeais o procuram convencer a assumir as suas responsabilidades, Melville vai
à varanda e diz “Não sou eu”.

IGREJA.net
«Esperamos um
Papa que nos
proponha a via
da santidade»

D. Manuel Linda,
Bispo Auxiliar de Braga

www.adoptacardinal.org

No período que antecedeu o conclave foi criado, por um grupo eclesial
alemão, um portal que permite aos
fiéis “adotarem” um cardeal e terem
depois como missão rezar para que o
Espírito Santo o inspire na sua decisão.
O sucesso deste site foi tanto que já se
encontra traduzido em nove línguas,
tendo já promovido mais de meio
milhão de “adoções” cardinalícias. A
única condição para adotar um membro do colégio cardinalício é “estar
infinitamente grato” pelo Papa Bento
XVI e acreditar no poder da oração.

> PÓVOA DE LANHOSO: encontro de catequistas e jovens.
> BARCELOS: iniciativa “repensar a pastoral”, no colégio de La
Salle (14h30-18h30).
> BRAGA: momento de oração
“Sintoniza-Te”, na igreja da
Senhora-a-Branca (21h00).
> GUIMARÃES: via sacra “SCUT
– Ser Cristão Unido a Ti”, pelo
Job +, na igreja da Senhora da
Oliveira (21h30).
> BRAGA: concerto do Côro Polifónico de “A Guarda” (Galiza),
na igreja de S. Victor (21h30).

Domingo 17.03.2013
> TERRAS DE BOURO: bênção
dos pais, no santuário de S. Bento da Porta Aberta (eucaristias).
> BRAGA: caminhada quaresmal da Pastoral Universitária,
pelo trilho da Calcedónia
(08h30-18h00).
> V. N. FAMALICÃO: conferência quaresmal na na igreja Nova
Matriz, por D. Manuel Linda
(17h30).
> GUIMARÃES: procissão dos
Passos, desde a igreja dos Santos
Passos, presidida por D. Jorge
Ortiga (17h00).
> BRAGA: procissão de penitência, via sacra e eucaristia,
no Bom Jesus do Monte, por D.
António Moiteiro (15h00).

Quinta-feira 21.03.2013
> GUIMARÃES/VIZELA: celebração penitencial para a zona pastoral das Taipas, na paróquia de
São Tomé de Caldelas (21h00).

> Esta sexta-feira, entre as
23h00 e as 24h00,
o programa “Ser Igreja“, da
Rádio SIM entrevista o padre Artur
Coutinho, diocese de Viana do
Castelo.
FM 101.1 Mhz e AM 576 Khz
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