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Projeto “YouthTravel”
apresentou-se em Braga
A Pastoral de Jovens da Arquidiocese
de Braga ficou ontem a conhecer, no
passado fim de semana, o projeto “YouthTravel”, que está a percorrer todas as
dioceses do país. A apresentação deste
projeto decorreu durante o Dia Arquidiocesano do Animador, contou com a
presença do coordenador do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil,
Eduardo Novo, que afirmou que o
projeto «tem superado as expectativas».

Barcelos
concerto assinalou centenário
A igreja beneditina de Nossa Senhora
do Terço, em Barcelos, que assinalou no
passado sábado 300 anos de existência,
acolheu mais uma iniciativa comemorativa. Desta feita, decorreu um concerto
de música clássica, a cargo do “Grupo
de Câmara da Banda de Oliveira” e dos
“Corais de Barcelos”, que interpretaram composições de Mozart e Bach.

Faculdade de Teologia
assinala 25 anos em Braga
O núcleo de Braga da Faculdade de
Teologia da Universidade Católica
comemora, amanhã e sábado, o seu
25.º aniversário. Esta efeméride vai ser
assinalada com uma sessão solene de
«Memória dos 25 anos», que decorre
amanhã, pelas 21h30, no auditório S.
Tomás de Aquino.

Juventude Operária
quer relançar-se em Braga
O núcleo de Braga da Juventude Operária Católica reuniu-se no passado sábado, com o objetivo de se consolidar
na Arquidiocese de Braga e angariar
novos membros. Outro dos objetivos
presentes neste encontro foi eleger um
novo coordenador diocesano. O núcleo
deste movimento conta, neste momento, com membros provenientes de
Braga, de Ronfe e Vila Nova de Sande
(Guimarães) e de S. Martinho do Vale,
em Vila Nova de Famalicão.

Esposende em Fátima
para a Abertura do Ano da Fé
Mais de 1.700 pessoas, transportadas
em três dezenas de autocarros, participaram na peregrinação das paróquias
do arciprestado de Esposende ao santuário de Fátima. Esta iniciativa, que se
realizou no sábado passado, teve como
intenção a participação na abertura do
Ano da Fé a nível nacional. Esta iniciativa teve como objetivo «celebrar a abertura do Ano da Fé e fomentar a unidade
das paróquias do arciprestado».
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O novo Bispo Auxiliar de Braga, D. António Moiteiro, plenamente investido das suas funções pastorais, visita este sábado
a paróquia de Airão S. João (Guimarães), onde celebra a
eucaristia a partir das 18h00. Esta manhã, participa no
habitual encontro do clero do Arciprestado de Barcelos.
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O Arcebispo Primaz presde, este sábado, a
partir das 17h00, à celebração do sacramento do Crisma para os jovens das
paróquias da zona pastoral de S. Torcato,
Arciprestado de Guimarães e Vizela.

Arcebispo quer
arquidiocese ativa
na transformação
da sociedade
Por ocasião da abertura do ano
da fé, foi publicado um documento
para fazer os fiéis meditarem.
Consciente de que «os tempos em que
vivemos requerem o melhor de cada
um nós e das nossas comunidades
cristãs», o arcebispo lança um forte
desafio aos seus diocesanos.

O

D. Jorge Ortiga quer comunidades empenhadas no Ano da Fé

capítulos, o Chefe da Igreja bracarense,
Arcebispo Primaz lançou há dias
pede aos fiéis para não terem «medo» do
uma carta pastoral, intitulada
cenário que atualmente enfrentam, recor“Fé, dom maravilhoso - a anundando que «a fé, enquanto dom de Deus,
ciar corajosamente“, na qual faz propostransforma a nossa visão do mundo».
tas concretas de reflexão aos sacerdotes e
Reconhecendo que esta reflexão não
cristãos mais comprometidos da
Arpode passar ao lado dos «temquidiocese de Braga. Neste dopos desafiantes» que a sociecumento, o prelado expressa o
«O teu coração
dade
portuguesa atravessa,
seu desejo de uma fé que «deve
transporta a
D.
Jorge
Ortiga lembra que a
influenciar o tecido social»,
Igreja e tu és
Europa«é
a nossa primeira casa
convidando os cristãos a serem
o/a primeiro/a
comum» e todos os estados«agentes ativos no processo de
evangelizador/a
membro devem estar empetransformação cultural».
que Deus
nhados «na procura de uma
«Ao evidenciar os perigos a
necessita para
resolução comum» para a crise.
que toda a cultura europeia
hoje»
«A Europa não é somente um
está sujeita, e por conseguinte
território, uma economia ou
também as nossas comuniuma política partilhada: é, antes
dades cristãs, faço-o para
de mais, uma cultura, uma identidade!»,
reafirmar a necessidade de sermos agensalientou.
tes activos no processo de transformação
Para além da natural reflexão tendo por
cultural», sublinha o Arcebispo Primaz.
base os conteúdos do Credo, o ArcebisNum documento dividido em sete

po propõe ainda a oração, o silêncio e a
intimidade como caminho inevitável de
aprofundamento da fé. No final de cada
capítulo do documento, D. Jorge Ortiga
deixa alguns tópicos de auxílio à reflexão.
Este subsídio pastoral pretende auxiliar,
«particularmente sacerdotes e cristãos
mais comprometidos», a uma reflexão e a
um compromisso mais autêntico.

“Fé, dom
maravilhoso”
A carta pastoral
elaborada pelo Arcebispo
Primaz para assinalar
o Ano da Fé , está
disponível gratuitamente
no site da arquidiocese (diocese-braga.
pt), podendo ainda ser adquirida em
formato papel por um euro nos serviços
centrais arquidiocesanos.

Laboratório da Fé

Aldeia das Religiões

As paróquias da cidade de braga
lançaram um projeto, denominado “Laboratório da fé”, de âmbito cibernético que se
centra nos conteúdos centrais do Credo, a
partir do Catecismo da Igreja Católica. O
rosto desta iniciativa é a página na internet
www.laboratoriodafe.net, onde são publicados textos para reflexão. Vão ser preparadas
42 reflexões sobre o Credo Niceno- Constantinopolitano, resumo das principais verdades da fé católica, formulado no Concílio
de Niceia (no ano de 325) e completado
no I Concílio de Constantinopla (no ano de
381), sob o tema geral “Esta é a nossa fé”.
Incluído neste projeto está a impressão 100
mil exemplares de uma publicação com
as três fórmulas “oficiais” do Credo para
ser distribuída por todas as paróquias do
arciprestado de Braga.

A Paróquia de Priscos, em Braga, e a
Capital Europeia da Juventude organizam
em conjunto a iniciativa “Aldeia das Religiões”, que decorre entre os dias 25 e 28 de
outubro. Este evento vai juntar 32 confissões
religiosas com o intuito de promover o diálogo inter-religioso e dar a conhecer aos visitantes as características associadas a cada
uma. Decorrendo junto à igreja paroquial
de Priscos, o programa integra conferências, espetáculos musicais, meditação,
teatro, oração, apresentação de livros e
Esta é a 1.ª
tertúlias, num total de 26 momentos. A
iniciativa do
aldeia integra um conjunto de “casas”
género na
que serão utilizadas pelos líderes religioEuropa, e a
sos, para mostrar os princípios funda2.ª no mundo,
mentais da sua religião. A abertura da
depois do Rio de
“Aldeia das Religiões” fica marcada por
Janeiro em 1992
um momento simbólico pela paz.
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Já está disponível a versão portuguesa do hino oficial do Ano da Fé. Intitulada
“Credo, Domine, adauge nobis fidem”, ou seja “Eu creio, Senhor, aumenta a nossa
fé”, a peça musical foi traduzida e adaptada pelo padre António Cartageno e é interpretada pelo Coro da Catedral de Lisboa, sob a direção do professor Luís Fernandes.
O hino pode ser descarregado através do “YouTube” ou na página da Paulus Editora.

Portugal inaugurou Ano da Fé em Fátima
© LUÍS DE OLIVEIRA/DR

Cerca de 150 mil pessoas estiveram em Fátima na peregrinação que assinalou os 95 anos das aparições

A

Igreja portuguesa assinalou ontem
a abertura solene do Ano da Fé,
durante as celebrações da peregrinação aniversária dos 95 anos das aparições
de Fátima.
Num acontecimento que serviu para come-

Bispos lusos no Sínodo
Os bispos Do porto e lamego,
representantes portugueses no Sínodo
sobre a nova evangelização que decorre no
Vaticano intervieram este sábado para pedir
mudanças na presença e atuação da Igreja
Católica. D. Manuel Clemente, afirmou que
o tema desafia à «redescoberta e aprofundamento da novidade constante de Cristo».
D. António Couto afirmou que a Igreja «deverá ter a dinâmica das primeiras comunidades cristãs», como um «átrio permanente
da fraternidade aberta ao mundo».

morar os 50 anos da abertura do II Concílio
Vaticano, o Cardeal-Patriarca de Lisboa,
presidindo a estas celebrações, disse que o
mundo mudou nos últimos 50 anos e essa
«mudança só agudizou» a «urgência da
mensagem do concílio».

Papa quer Ano da Fé como «profunda mudança»
O Papa Bento XVI quer que o Ano da Fé, iniciado na passada quinta-feira, faça com
que os católicos de todo o mundo assumam «a sua adesão ao Evangelho», anunciando
publicamente a fé num momento de «profunda mudança». «Sucede não poucas vezes
que os cristãos sintam maior preocupação com as consequências sociais, culturais e
políticas da fé do que com a própria fé, considerando esta como um pressuposto óbvio da
sua vida diária. Ora um tal pressuposto não só deixou de existir, mas
frequentemente acaba até por ser negado», assinala, na carta apostólica
“A Porta da Fé”. O Papa sublinha a importância da pertença à Igreja,
observando que «o conhecimento dos conteúdos de fé é essencial
para se dar o próprio assentimento, isto é, para aderir plenamente
com a inteligência e a vontade a quanto é proposto pela Igreja».

CREIO EM DEUS PAI FERIDO PELO PECADO

O

Numa peregrinação com o tema
“Recebeste de graça, dai de graça”, D. José Policarpo referiu que
o II Concílio do Vaticano deve ser
lido como «mensagem da Igreja
para a sociedade atual», mas apela
para o «revigorar o ardor» da Igreja
tornando-a mais capaz «de anunciar a este mundo em que vivemos
a mensagem cristã».
Perante cerca de 150 mil peregrinos, 27
bispos, 390 padres, o Cardeal-Patriarca
de Lisboa salientou que a Palavra de Deus
«comove-nos o coração» e significa o
«novo ardor da fé».«Só é possível celebrar
o Concílio com o desejo ardente da renovação da Igreja», concluiu.
No final das comemorações, o bispo de
Leiria-Fátima aproveitou para assinalar o
75.º aniversário da Rádio Renascença.

«Só é possível
celebrar o
Concílio com o
desejo ardente
da renovação da
Igreja»

Ano da Fé 5

Dário Pedroso, sj

Ano da Fé é apelo constante à conversão e ao testemunho.
pecado. Somos pó e cinza. Continuamos a “ferir o amor”.
Só a compreensão do sentido do pecado, como traição ao
3º É de tal modo a ferida do pecado que só o Amor apaixonado
amor do Pai, nos insere na sua divina misericórdia.
do Filho pode resgatar pecadores e tributar ao Pai o amor que Ele
1º Quanto maior é o amor mais dói a ofensa, maior é a dor sofrimerece e tem direito a esperar de nós. Jesus é a Vítima oferecida
da, quando ela vem da pessoa que amamos. Dum estranho parece
em resgate pelo amor louco que nos tem. Quer colocar-nos em
doer menos, dum amigo ou dum familiar dói mais. Creio que só
comunhão com o Pai, quer que vivamos em união com Ele. Vai à
desta maneira poderemos entender quanto a nossa infidelidade,
cruz e à morte para nos dar a sua vida e nos colocar no Coração
o nosso pecado deve ofender o Pai, traí-Lo, magoá-Lo. Ele espera
do Pai. Agradecer muito a Jesus tal dom e tal graça. A graça da
de nós, seus filhos e filhas bem-amados, outra fidelidade, outra
reconciliação, a graça do perdão, a graça da misericórdia, a graça
generosidade, outro amor. O pecado nega o amor do Pai, atraiçoa
do amor que é louco por cada um de nós. A maior prova de amor
esse amor louco. Não correspondemos em fidelidade ao sonho
foi dar a vida. Jesus a dá para nos fazer propícios ao Pai, para nos
amoroso de Deus, quando Ele nos quer em aliança, em comumerecer a reconciliação. O Pai não poupou o Filho. Não deixou
nhão, em unidade de amor. O seu amor de Pai fica “ferido” com
Abraão imolar Isaac (cf. Gn 22, 1-19), mas deixa, pelo seu amor
os nossos pecados, as nossas negações, as nossas
infinito, que o novo Isaac, Jesus, seu Filho Bem«O pecado nega o amor
traições, as nossas inúmeras infidelidades. De facto,
Amado, seja imolado. Até onde vai o amor louco e
do Pai, atraiçoa esse amor apaixonado do Pai por cada um de nós. É perante
“o Amor não é amado” por nós. Ferimos o amor.
louco. Não corresponTrata-se de magoar alguém, uma Pessoa, o Pai.
este amor que nós podemos medir o nosso pecado e
2º Quando o rei David pecou, cometendo adultéa sua gravidade.
demos em fidelidade ao
rio e homicídio, o queixume de Deus foi: “O meu
sonho amoroso de Deus» 4º Olhar o Crucificado (cf. Lc 23, 33). O Pai tameleito traiu-Me”. Que dirá o Pai dos seus filhos e
bém O olha com amor infinito. Pedir a graça de
dos seus consagrados? O cadastro da nossa vida é uma longa lista
olhar Jesus com o olhar do Pai, para percebermos melhor o amor
de males, de pecados, de ofensas. Façamos essa lista, rezemos
redentor, a graça com que somos amados. Olhando Jesus assim,
esse cadastro, rezemos: “Tem piedade de mim, Pai, que sou pecaconversar com Ele e conversar com o Pai. Quem sou eu, pobre
dor, que sou pecadora”. Misericórdia, Paizinho Santo, por tanta
e pecador, para Jesus ir à cruz e à morte por mim? Quem sou
miséria e infidelidade. Perdão e misericórdia, piedade e perdão.
eu que me atrevo a magoá-Lo, a ferir o seu amor, a fazer d’Ele
“Lava-me e ficarei mais branco do que a neve”(cf. Sl 50, 8). Fortium “verme da terra”? Ele, por causa de meus pecados, é feito
fica-me, purifica-me. Torna-me firme no amor, faz-me dócil e fiel.
maldito na cruz, como afirma S. Paulo. Pedir perdão e misericórParar nos meus pecados e olhá-los à luz de Deus, à luz do amor
dia. Que fiz por Ele, que faço, que vou fazer? Que respostas dou
do Pai que merece Tudo. Cada pecado é infidelidade. Coloco-me
a estas perguntas? Que Lhe vou dizer de verdadeiro? Que digo ao
do lado do demónio contra Deus e o seu Amor louco e infinito.
Pai que, no seu amor, contempla o Filho crucificado? Que digo
O Pai não merece isso de mim. Ingratidão, infidelidade, miséria,
ao Filho que Se imola por mim?

Algarve
A Diocese do Algarve vai assinalou a
abertura do Ano da Fé, numa assembleia diocesana que contou com a
presença de sacerdotes, diáconos,
consagrados e responsáveis leigos dos
movimentos e serviços diocesanos
da pastoral. No final decorreu uma
celebração, na Sé de Faro, na qual foi
relançado o anúncio da fé à sociedade
contemporânea.

Porto
Foi apresentada, há dias, a Semana
Social 2012, que vai ser subordinada
ao tema «Estado Social e Sociedade
Solidária». As semanas sociais
são promovidas pela Conferencia
Episcopal Portuguesa de três em três
anos e a próxima realiza-se no Porto,
Casa de Vilar, de 22 a 25 de novembro.
A Doutrina Social da Igreja é a base
dos trabalhos, que se centram em três
vetores: dignidade da pessoa humana,
a subsidiariedade e a solidariedade.

Viseu
Na abertura do Ano da Fé nesta
diocese, D. Ilídio Leandro aproveitou
para expressar um desejo: que «este
mal-estar e esta falta de credibilidade
que a política está a fazer» não dure
para sempre. O prelado desafiou a
comunidade a abrir as portas da Fé,
crentes e não crentes, deixando uma
mensagem de esperança, dado que «a
Fé permite não desanimar em tempos
de crise e dá forças para lutar por um
país melhor».

Leiria-Fátima
A Diocese de Leiria-Fátima promoveu,
no passado domingo, uma assembleia
de abertura do novo ano pastoral, cujo
tema era “O tesouro da fé, dom para
todos”, num programa que incluiu
uma palestra do professor Marcelo
Rebelo de Sousa sobre os 50 anos do
Concílio Vaticano II. D. António Marto
convidou os sacerdotes, responsáveis
de organismos diocesanos e todos
os agentes pastorais da região a
reforçarem o seu «sentido de missão».

Viana do Castelo
Os arciprestados de Viana do
Castelo assinalaram, este domingo, a
abertura do Ano da Fé, que decorreu
em simultâneo dos dez diferentes
arciprestados, que juntaram num lugar
comum os fiéis das diversas paróquias.
Em Viana do Castelo, decorreu uma
eucaristia, no Campo d’Agonia, onde
se juntaram várias centenas de fiéis. D.
Anacleto Oliveira desafiou os fiéis das
paróquias vianenses a fortalecerem-se
na fé e pediu que «não se cansem de
professá-la».
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Marta Vilas Boas tem 28 anos e é natural de Barcelos. Licenciada em Educação, pela Universidade do Minho, é uma
das responsáveis pelo lar de idosos dos Missionários Espiritanos. Em 2010 foi nomeada coordenadora do CMAB,
por um período de três anos, pelo Arcebispo Primaz.

i

O Centro Missionário da Arquidiocese de Braga
(CMAB) foi oficialmente constituído em novembro de
2010, com o objetivo de «promover e coordenar a formação, animação e cooperação missionária de todos
os cristãos», estimulando as vocações missionárias.

«Queremos que todos os
cristãos percebam que
podem ser missionários»
entrevista a Marta Vilas Boas, coordenadora do CMAB

de uma dezena de institutos religiosos que
trabalham neste âmbito.
Um dos objetivos do CMAB é “organizar
e concretizar a animação e a cooperação
missionárias na diocese”. Como tem sido
concretizado este objetivo?
R_ Como já disse, temos uma primeira
missão que é identificar quem são as pessoas que se enquadram na nossa missão,
nomeadamente aquelas que já fizeram
experiências missionárias. Ainda não conseguimos levar bem à prática esta articulação e cooperação pretendida, porque este
conhecimento ainda leva algum tempo.
O que estamos a tentar é perceber, pelo
menos, as iniciativas e sugestões que estes
“missionários” nos podem sugerir. Queremos que o nosso site sirva para fomentar
esta relação. Achamos que conseguir esta
articulação já é importante. O Outubro
Missionário resulta já desta
articulação. O nosso trabalho
«Temos que
basicamente é tomar conhecicriar uma maior
mento do que se faz, sensilizar
proximidade entre
para a dimensão missionária,
as iniciativas
dar a conhecer o que os outros
promovidas
fazem, e, sempre que solicitados,
e as diversas
estamos disponíveis para sensicomunidades da
bilizar comunidades para esta
Arquidiocese»
causa. Neste momento é esta a
nossa prioridade.

Texto e Fotos Rui Ferreira

O Centro Missionário Arquidiocesano de Braga é o organismo da Igreja bracarense que promove e coordena a formação, animação e cooperação missionária de todos os cristãos.
Trata-se de uma dos legados deixados à Arquidiocese por D.
António Couto. Na sequência do Outubro Missionário, fomos
falar com Marta Vilas Boas, que é a coordenadora deste trabalho e o rosto da sensibilização missionária na nossa diocese.
Muitas pessoas da Arquidiocese não
conhecem o CMAB e o trabalho que é desenvolvido. Como é que nasceu e cresceu
este projeto?
R_ Ainda não tinha sido publicada a carta
pastoral “Como eu vos fiz, fazei vós também”, que surgiu a partir do departamento
de missões da Conferência Episcopal e já
o D. António Couto estava preocupado
em criar aqui na diocese um trabalho de
sensibilização junto dos cristãos da Arquidiocese. No entender dele era essencial a
existência de um trabalho articulado que

criasse a possibilidade de potenciar as
ofertas que já eram feitas e chegar a mais
pessoas. Nascemos ainda sem conhecer
bem a realidade do que se fazia neste
âmbito missionário, que grupos existiam,
ou quais eram os institutos religiosos que
se dedicavam a este trabalho. Esse foi o
nosso primeiro trabalho. Depois tentamos
perceber como é que podemos articular
o nosso trabalho com os objetivos e prioridades pastorais da Arquidiocese e das
suas comunidades.
Que radiografia podemos fazer da dinâ-

Diário do Minho

mica missionária da Arquidiocese?
R_ A radiografia é difícil de fazer. Nós
somos uma diocese grande com realidades muito diferentes, dado que temos
arciprestados já muito ativos no que toca
ao voluntariado missionário e outros em
que este é quase inexistente. A partir do
levantamento que fizemos, sabemos que
há vários grupos constituídos de âmbito missionário. Por vezes existe alguma
dificuldade em articular este trabalho
missionário que nos é pedido, com a
missão que os sacerdotes desempenham
nas comunidades. Às vezes é entendido como um conflito de competências,
embora efetivamente tal não se verifique.
Percebemos também que a Arquidiocese
tem muitos leigos que já fizeram experiências de índole missionária quer dentro
de Portugal, quer em outros países - temos
também alguns padres que já fizeram essa
experiência - e muitas vezes esse capital
não foi aproveitado aquando do regresso
aqui à Arquidiocese. Temos também cerca

É vossa pretensão também assegurar o
relacionamento entre a comunidade local
e os seus missionários. Que iniciativas têm
sido realizadas neste âmbito?
R_ Nesse âmbito, o nosso trabalho foi
tomar conhecimento de quem são os
missionários provenientes da Arquidiocese
de Braga e tentar entrar em contacto com
eles. Ainda não iniciamos, propriamente, esse contacto. Temos já uma base de
dados destas pessoas e o objetivo é que
haja uma maior proximidade e partilha de
informação. O que pretendemos é criar
uma relação. Estas pessoas acabam por
ser aqui da Arquidiocese, estão a trabalhar
noutros contextos, e muitas vezes, após
regressarem das missões “ad gentes”,
deixam de ter uma ligação à Igreja que os
envia. Queremos restabelecer esta ligação.
Há também uma colaboração latente com
as Obras Missionárias Pontifícias (OMP).
Que tipo de colaboração está estabelecida?
R_ Todas as dioceses têm um representante
das Obras Missionárias Pontifícias. Neste
momento essa função é ocupada pelo
Cónego Fernando Monteiro, no âmbito
da Arquidiocese de Braga. O que as OMP
procuram fazer, para além de distribuir os
materiais do “Outubro Missionário”,e da
“Infância Missionária”, é fazer um trabalho
de sensibilização. Nós tentamos ajudá-lo
nos trabalhos que desempenha de difundir
informação. Em situações pontuais também auxiliamos, como no caso das Jornadas Nacionais Missionárias. Aquilo que
nos têm proposto para o futuro é criar uma
maior proximidade entre as iniciativas promovidas e informações veiculadas com as
diversas comunidades da Arquidiocese. É
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O Centro Missionário da Arquidiocese de Braga é consituído por onze elementos:
Marta Vilas Boas (coord.), o Pe. Jorge Vilaça, a Ir.ª Glória Lopes (Espiritana), o Pe.
Hugo Ventura (Espiritano), a Ir.ª Ana Luísa Prego (Franciscanas Missionárias de
Maria), o Pe. Devendra (Verbita), as leigas Fernanda Melo, Sandra Eusébio, Silvina
e Ana Isabel e o Cónego Fernando Monteiro (Obras Missionárias Pontifícias).

verdade que os materiais são distribuídos,
mas muitas vezes a informação não chega
às paróquias. Estamos a estudar formas de
melhorar este aspeto.
Que objectivos se pretende atingir com o
“Outubro Missionário”?
R_ O Outubro Missionário já tem objetivos
por si só estabelecidos, que é o de chamar
à atenção de todos os cristãos sobre esta
dimensão missionária da Igreja. No âmbito
da Arquidiocese de Braga, aproveitamos
para lançar o site, dar a conhecer o trabalho do CMAB e apresentar algumas iniciativas inéditas. Por exemplo, realizamos
uma tertúlia missionária em Guimarães, a
partir do filme “Invictus”, e vamos realizar
uma outra, nos mesmos moldes, na Apúlia. O Dia do Voluntariado, que decorre no
próximo dia 27, é uma tentativa precisamente de empreender um diálogo conjunto entre todos aqueles que já viveram
uma experiência missionária e tentar que
se proporcione realizar outras iniciativas
durante o ano. No passado fim de semana
realizou-se uma caminhada missonária,
integrada nas celebrações da Beata Alexandrina de Balasar. No próximo sábado
decorre, em Braga, a vigília missionária,
que se realiza pelo segundo ano consecutivo. Temos ainda um encontro prograPub
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mado com os seminaristas da diocese.
Portanto, tentamos tocar diversos lugares
e diversos âmbitos e pessoas de todas as
idades. Aquilo a que nós nos propusemos
com estas iniciativas é sensibilizar todos os
cristãos da Arquidiocese para perceberem
que todos podemos ser missionários.
O que podemos esperar do Dia do Voluntariado?
R_ O que nós nos propusemos e gostavamos que acontecesse é juntar um grande
número de pessoas, quer jovens, quer mais
adultas, que já tenham realizado este tipo
de experiência. Pode ser interessante para
quem nunca fez nada deste género, escutar estes testemunhos. E perceber como é
que isso as implicou mais na sua forma de
estar em Igreja. Vai decorrer na Universidade Católica, no dia 27 de outubro, entre
as 09h00 e as 17h00. A partilha daquilo
que vivemos é importante. As inscrições
estão abertas a quem já realizou experiências missionárias, mas está aberto a quem
tenha algum interesse neste âmbito.
Para além desta iniciativa, que outras são
dinamizadas pelo CMAB?
R_ Primeiro, queremos realizar as iniciativas que temos programadas agora em
outubro. Em janeiro vamos ocupar-nos do

i

projeto “Infância Missionária. Queremos
criar tradição, dado que é a primeira vez
que realizamos este conjunto de atividades
de âmbito missionário na Arquidiocese.
Mesmo a vigília missionária arquidiocesana ainda se realiza pela segunda vez.
Pode ser que a partir daqui nasçam ideias
e contactos. A partir do “Outubro Missionário” vamos tentar a realização de outras
atividades durante o ano. Para já não
temos ainda nada programado.
O antigo Bispo Auxiliar de Braga teve um
papel muito ativo na fundação do CMAB.
Qual foi a importância da ação impressa
por D. António Couto?
R_ Trata-se de um bispo “missionário”,
que pertence a uma congregação missionária. Ele foi o pensador de toda
esta dinâmica. A verdade é que os seus
objetivos ainda eram bem mais arrojados
que aqueles que já concretizamos. O
D. António Couto marcou presença nos
nossos primeiros encontros e o papel dele
foi o de nos ajudar a pensar e propor-nos
objectivos mais concretos para iniciarmos a nossa ação. A sua presença foi
essencial! Entretanto, o D. António Couto
saiu da nossa diocese, mas o D. Jorge
manteve um nível elevado de interesse
por este projeto.
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O Outubro Missionário vai contar
ainda com iniciativas como a vigília
missionária, este sábado, pelas 21h00,
na igreja do Pópulo (Braga) e com o
Dia do Voluntariado, a 27 de outubro.

Missionários em número

40

é a percentagem de
crescimento do número de voluntários
missionários portugueses em 2012,
face ao ano anterior.

70

é a percentagem de mulheres
que entre os voluntários que partiram
em 2012 para as missões. Do total
sabemos que 50% são estudantes, e
que 55% têm entre 18 e 25 anos.

140

é o número de voluntários
portugueses em Moçambique, o país
mais beneficiado. Segue-se Angola
com 64 e São Tomé e Príncipe com 56.

1096

pessoas vão participar
em ações de voluntariado missionário,
tanto em países em desenvolvimento
- África, América do Sul e Ásia (402
voluntários) - como em Portugal (694).
Fonte: Fundação Fé e Cooperação
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O BEATO JOÃO PAULO II celebra-se no dia 22 DE OUTUBRO. Nascido
Karol Wojtyła (1920 - 2005), foi Papa desde 1978 até a sua morte. Teve o
terceiro maior pontificado da história. Foi um dos líderes mais influentes
do século XX, tendo um papel fundamental no fim do comunismo. Pacificador e construtor de pontes entre religiões e nações, visitou 129 países.
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Sugestão de Cânticos
ENTRADA: Eu venho Senhor (F. Santos, BML 66, 91)
OFERTÓRIO: Felizes os puros (A. Cartageno, CEC II 86)
COMUNHÃO: Jesus Cristo amou-nos (M. Luís, CEC II 135-6)
SAÍDA: Laudate omnes gentes (J. Berthier, CPD 236)

“A cura do cego” (Duccio, 1308-1311) In: National Gallery, Londres (Inglaterra)

30.º Domingo do tempo comum - ano b
28 de outubro de 2012
nho plano em que não tropecem. Porque
Eu sou um Pai para Israel e Efraim é o meu
primogénito».

LEITU RA
I – Jer
31,7-9

SALMO RESPONSORIAL – Sl. 125 (126)
Refrão 1: Grandes maravilhas fez por nós
o Senhor, por isso exultamos de alegria.
Refrão 2: O Senhor fez maravilhas em
favor do seu povo.
Quando o Senhor fez regressar os cativos de Sião,
parecia-nos viver um sonho.
Da nossa boca brotavam expressões de alegria
e dos nossos lábios cânticos de júbilo.
Diziam então os pagãos:
«O Senhor fez por eles grandes coisas».
Sim, grandes coisas fez por nós o Senhor,
estamos exultantes de alegria.
Fazei regressar, Senhor, os nossos cativos,
como as torrentes do deserto.
Os que semeiam em lágrimas
recolhem com alegria.
À ida vão a chorar, levando as sementes;
à volta vêm a cantar,
trazendo os molhos de espigas.

Leitura do Livro de Jeremias
Eis o que diz o Senhor: «Soltai brados de
alegria por causa de Jacob, enaltecei a
primeira das nações. Fazei ouvir os vossos
louvores e proclamai: ‘O Senhor salvou o
seu povo, o resto de Israel’. Vou trazê-los

A

liturgia do 30° Domingo do
Tempo Comum fala-nos da
preocupação de Deus em que o
homem alcance a vida verdadeira e aponta o caminho que é preciso
seguir para atingir essa meta. De acordo
com a Palavra de Deus que nos é proposta, o homem chega à vida plena, aderindo a Jesus e acolhendo a proposta de
salvação que Ele nos veio apresentar.
A primeira leitura afirma que, mesmo nos
momentos mais dramáticos da caminhada histórica de Israel, quando o Povo parecia privado definitivamente de luz e de
liberdade, Deus estava lá, preocupandose em libertar o seu Povo e em conduzi-lo
pela mão, com amor de pai, ao encontro
da liberdade e da vida plena. O Deus em
quem acreditamos não é um Deus insensível e alheado das dores e dificuldades
dos homens; mas é um Deus sensível e
atento, que cuida dos seus filhos com cui-

das terras do Norte e reuni-los dos confins
do mundo. Entre eles vêm o cego e o coxo,
a mulher que vai ser mãe e a que já deu à
luz. É uma grande multidão que regressa.
Eles partiram com lágrimas nos olhos e Eu
vou trazê-los no meio das consolações.
Levá-Ios-ei às águas correntes, por cami-

LEITURA II – Heb 5,1-6
Leitura da Epístola aos Hebreus
Todo o sumo sacerdote, escolhido de
entre os homens, é constituído em favor
dos homens, nas suas relações com Deus,
para oferecer dons e sacrifícios pelos
pecados. Ele pode ser compreensivo para
com os ignorantes e os transviados, porque também ele está revestido de fraque-

za; e, por isso, deve oferecer sacrifícios
pelos próprios pecados e pelos do seu
povo. Ninguém atribui a si próprio esta
honra, senão quem foi chamado por
Deus, como Abraão. Assim também, não
foi Cristo que tomou para Si a glória de
Se tornar sumo sacerdote; deu-Lha Aquele que Lhe disse: «Tu és meu Filho, Eu
hoje Te gerei», e como disse ainda noutro
lugar: «Tu és sacerdote para sempre,
segundo a ordem de Melquisedec».
ACLAMAÇÃO DO EVANGELHO – 2 Tim 1,10
Jesus Cristo, nosso Salvador, destruiu a
morte e fez brilhar a vida por meio do
Evangelho.
EVANGELHO – Mc 10,46-52
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Marcos
Naquele tempo, quando Jesus ia a sair de
Jericó com os discípulos e uma grande
multidão, estava um cego, chamado
Bartimeu, filho de Timeu, a pedir esmola à
beira do caminho. Ao ouvir dizer que era
Jesus de Nazaré que passava, começou a
gritar: «Jesus, Filho de David, tem piedade
de mim». Muitos repreendiam-no para que
se calasse. Mas ele gritava cada vez mais:
«Filho de David, tem piedade de mim».
Jesus parou e disse: «Chamai-O». Chamaram então o cego e disseram-lhe: «Coragem! Levanta-te, que Ele está a chamarte». O cego atirou fora a capa, deu um
salto e foi ter com Jesus. Jesus perguntoulhe: «Que queres que Eu te faça?» O cego
respondeu-Lhe: «Mestre, que eu veja».
Jesus disse-lhe: «Vai: a tua fé te salvou».
Logo ele recuperou a vista e seguiu Jesus
pelo caminho.

a Igreja alimenta-se da palavra
dados de pai. Ao longo do percurso que
vamos percorrendo pela história, também
nós fazemos, como os antigos israelitas, a
experiência da escravidão, da dependência, do medo, do desespero, da deceção.
A Palavra de Deus que hoje nos é servida
garante-nos: não estamos sozinhos frente
aos nossos dramas e sofrimentos; Deus
vai ao nosso lado e, com amor de pai,
cuida de nós e conduz-nos ao encontro da vida verdadeira. A nós resta-nos
reconhecer a sua presença - às vezes tão
discreta que nem a notamos.
A segunda leitura apresenta Jesus como
o sumo-sacerdote que o Pai chamou e
enviou ao mundo a fim de conduzir os
homens à comunhão com Deus. Com
esta apresentação, o autor deste texto sugere, antes de mais, o amor de Deus pelo
seu Povo; e, em segundo lugar, pede aos
crentes que “acreditem” em Jesus - isto
é, que escutem atentamente as propos-

tas que Ele veio fazer, que as acolham
no coração e que as transformem em
gestos concretos de vida. Os planos de
Deus para salvar e libertar os homens
concretizaram-se porque Cristo, o Filho,
assumiu os projetos do Pai e viveu sempre
na obediência incondicional às propostas
de Deus. Hoje, os projetos de salvação e
de libertação que Deus tem para os homens continuam a concretizar-se através
daqueles que aderiram a Jesus e querem,
como Ele, viver em harmonia com o Pai.
No Evangelho, o catequista Marcos propõe-nos o caminho de Deus para libertar
o homem das trevas e para o fazer nascer
para a luz. Como Bartimeu, o cego, os
crentes são convidados a acolher a proposta que Jesus lhes veio trazer, a deixar
decididamente a vida velha e a seguir
Jesus no caminho do amor e do dom da
vida. Dessa forma, garante-nos Marcos,
poderemos passar da escravidão à liber-

dade, da morte à vida. A situação inicial
do cego Bartimeu (que jaz na escuridão,
dependente, conformado) evoca uma
realidade que conhecemos bem. Evoca a
condição do homem escravo, prisioneiro
do egoísmo, dos bens materiais, da preguiça; evoca a condição daquele que está
acomodado na sua situação, instalado
nos seus projetos pessoais, conformado
com uma vida de horizontes limitados;
evoca a condição daquele que se sente
refém dos seus vícios e paixões e que
é incapaz de romper as cadeias que o
impedem de ser livre. A Palavra de Deus,
que nos é proposta, garante-nos que a
situação do homem cego não é uma situação incontornável. Jesus veio ao mundo,
enviado pelo Pai, com uma proposta de
libertação destinada a todos aqueles que
procuram a luz e a vida verdadeira.
Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org
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oUTUBRo MISSIONÁRIO

por Joana Cruz*

um ano diferente
A minha vida está cheia de exemplos de pessoas que me mostraram que somos mais felizes quando damos tempo ao outro,
e, sobretudo, quando damos tempo a escutar a voz de Deus.

I

@ DR

No passado domingo, a cidade de Braga acolheu a Abertura Regional do Ano Escutista.
A eucaristia solene, presidida por D. Jorge Ortiga, significou também a abertura oficial
do Ano da Fé na Arquidiocese.

Fotos Joana Mafalda Araújo et all

toculo não é só mais um lugar em que
vivo, Itoculo é o lugar que além de me
acolher, me mostrou um lado diferente
da pessoa humana; uma nova cultura, um
novo estilo de vida…
Mas esta viagem é apenas um troço do caminho, nasci e cresci numa aldeia do norte
do país, numa aldeia em que a grande parte, se não todas as pessoas eram católicas,
num sítio em que no centro estava a Igreja.
Foi quando fui para a universidade que
me apercebi que muitos dos que até ai,
tal como eu, frequentavam a igreja, com a
mudança de terra mudavam também a prática religiosa, mas foi num contexto onde
ser cristã era ser diferente que eu percebi
que acreditar em Jesus Cristo está para lá
de uma presença semanal na eucaristia. Foi
junto dos que não acreditam que percebi
como é grande o meu amor por este Jesus.
Tive a sorte de conhecer os Jovens Sem
Fronteiras. Fazer parte deste movimento
fez-me comprometer ainda mais com a
minha igreja local, no trabalho paroquial,
mas também me ajudou a abrir os meus horizontes, evidenciou a igreja universal, estar
mais atenta ao outro, ver para lá da minha
rua. Foram diversas as actividades que pude
participar, destaco os retiros, momentos em
que fui convidada a conhecer-me, a ouvir
no silêncio o que Deus pode querer de
mim; as Semanas Missionárias, durante 10
dias nas férias de verão, pude experimentar
a vida em grupo, a vida em comunidade,
partilhando no local que acolhe um bocadinho do que sou e fazendo evangelização
pelo testemunho junto das populações;
pude, no projecto Ponte, durante um mês,
viver uma experiência num contexto culturalmente diferente; e um mês bastou para
perceber que dar-me sem esperar nada,
dar-me sem saber a quem, é “bom demais”.
E essa experiência (em Belo Horizonte –
Brasil) fez olhar o outro sem preconceito,
sem medo e ter a certeza que sou um grão
numa grande sementeira!
Conto-vos isto porque um ano de voluntariado não é fruto do acaso, não acontece
porque a situação em Portugal não está
fácil ou porque não me sentia realizada;
um ano de voluntariado resulta de todo um
percurso e de um crescimento na fé!
Vim para a Missão de S. José de Itoculo,
Província de Nampula, norte de Moçambique. Um local onde reaprendi a viver, com
uma nova família e junto de um povo com
uma cultura muito própria.
Cheguei com inúmeras dúvidas … e rapidamente descobri que aqui tudo é diferente: o
calor; a chuva; a terra vermelha; a alimentação; a língua; a organização das coisas; o
modo de viver, o modo de pensar, a forma
de gostar… até os sorrisos das crianças!
Tanta diferença e então comprometi-me
em não fazer comparações, em não pensar

no que já conhecia, tentei e vou tentando
“absorver” um bocadinho de cada coisa:
de cada sorriso, de cada olhar, de cada
pessoa… fui gostando mais e mais deste
povo e desta oportunidade de entrega! Fui
caminhando devagar; na escola, na biblioteca, nos diferentes ministérios da paróquia;
com os jovens, com os estudantes… Pouco
a pouco, fui conhecendo uma e outra pessoa; uma palavra em macua… fui entrando
no bairro, depois fui visitando o outro e
o outro bairro e mesmo sem deixar de
ser mucunha (estrangeira) fui-me sentindo
um pouquinho de cá.
Mas nas comunidades quase ninguém
percebe português, então o contacto que
fui conseguindo foi através de um aperto
de mão, de um sorriso e de uma máquina
fotográfica… todos gostam que tire fotos e
depois mostre, é quase mágico!
Estes dias são mágicos, e recuso-me a dizer
que isto é uma experiência, porque para
mim, 2012 não é um ano em que decidi
fazer uma experiência para no final tirar
conclusões.
2012 é um ano diferente! Um ano que deu
novo brilho ao meu rosto, nova forma de
olhar para algumas coisas… sinto que nada
fiz para isso, apenas fui crescendo e estive
atenta a tantos rostos que foram exemplo,
testemunho e convite a estar atenta! A
Bíblia está repleta de exemplos de pessoas
que procuram responder ao chamamento
de Deus. A minha vida está cheia de exemplos de pessoas que me foram mostrando
que somos mais felizes quando damos tempo ao outro, mas sobretudo, quando damos
tempo a escutar a voz de Deus.
Muitas vezes as oportunidades não surgem,
outras, andamos tão perturbados por outras
coisas que deixamos passar; acredito que
cada um pode experimentar este “olhar
o outro” sem ter de sair, sem ter de andar
quilómetros; basta querermos e sairmos do
olhar para nós, e dedicarmos uns minutos
mais a olhar para os outros.
Sentir que não estamos sozinhos dá-nos
confiança e mergulhar num projecto missionário, mesmo que seja num pequeno espaço de tempo, é algo que é partilhado por
quem me envia e por quem me acolhe…
Sabia que comigo partiam todos aqueles
que me ajudaram a chegar aqui, esses que
continuam a fazer-se presentes nas orações,
nas mensagens que fazem chegar… e em
Itoculo encontrei uma equipa missionária
incrível; que me vai ensinando a superar
cada dificuldade, que me acolheu e que
me fez sentir “da família”; que me ensina a
fazer da vida uma alegre missão!
E este não deve ser um projecto de um ano,
afinal ser missionário é um projecto de todo
o cristão!
* Centro Missionário da Arquidiocese de Braga

IGREJA BREVE
Contos exemplares 13

AGENDA
Sexta-feira 19.10.2012

flash

> Festa litúrgica de S. Frutuoso
> BARCELOS: ciclo itinerante
de tertúlias sobre o ano da Fé,
no salão paroquial da Várzea
(21h00).

U

m jovem casal foi ao Centro Comercial e entrou na secção dos brinquedos. O homem e a mulher olharam
demoradamente para todos os brinquedos
ordenados cuidadosamente nas prateleiras.
Havia bonecas que choravam e riam, jogos
eletrónicos, cozinhas em miniatura e tantas
coisas mais. O casal não conseguia tomar
uma decisão. Os dois dirigiram-se então a
uma funcionária e a mulher explicou-lhe:
- Nós temos uma menina ainda muito pequenina, mas temos de passar todo o dia
fora de casa e por vezes até a noite.
O homem continuou:
- É uma menina que sorri pouco.
A mulher disse:
- Queremos comprar-lhe alguma coisa
que a torne feliz. Alguma coisa que lhe dê
alegria quando está só. Alguma coisa que
a ajude a crescer feliz.
A empregada, sorrindo gentilmente,
respondeu:
- Lamento muito, mas aqui não vendemos
pais.

> BRAGA: sessão comemorativa
dos 25 anos da Faculdade de
Teologia, no auditório S. Tomás
de Aquino (21h30).

Sábado 20.10.2012
> V.N.FAMALICÃO: visita pastoral à paróquia de Jesufrei, por D.
Manuel Linda (16h00).
> GUIMARÃES/VIZELA: celebração do Crisma para a zona
pastoral de S. Torcato, na igreja
de S. Torcato (17h00).

Abertura Regional do Ano Escutista, Braga 2012 (Foto: André Tiago)

S. Martinho de Dume: 22 de outubro

Aquilo de que as crianças necessitam para
serem felizes e crescerem saudáveis é do
carinho e da ternura dos pais. Nenhum
brinquedo poderá substituir a sua
presença.
In “Nem só de pão”, Pedrosa Ferreira

S

ão Martinho de Dume é o padroeiro

S. Frutuoso: 19 de outubro

A

LiVRo
Título: Nenhum caminho
será longo
Autor: José Tolentino de
Mendonça
Editora: Paulinas
Preço: 14,50 euros
Resumo: Esta obra nomeia o significado profundo da amizade
e, ao mesmo tempo, o seu segredo, a
serena aceitação dos limites. O autor
explora este tema com um raro conjunto
de referências, uma imersão profunda
na Palavra de Deus, associada também a
uma penetrante compreensão das raízes
clássicas da nossa civilização.

festa litúrgica de S. Frutuoso assinalase amanhã e é obrigatória em todo o
território da Aqruidiocese de Braga. Bispo de
Braga entre os anos 656 e 665 da era cristã,
terá nascido na diocese de Astorga, no norte
de Espanha, na região de Bierzo. Estudou na
Escola da Catedral de Palência, onde adquiriu
formação vasta em liturgia e humanidades.
Depois de um tempo de peregrinação e recolhimento, São Frutuoso terá fundado inúmeros
mosteiros por toda a Galiza, vindo parar
ao cenóbio de Dume em 653, do qual foi
Bispo, ascendendo daí à prelatura bracarense
três anos depois. Sabemos que se dedicou à
fundação de cenóbios em todo o território da
primitiva província eclesiástica de Braga. A
sua biografia escrita por S. Valério, para além
de louvar as suas virtudes humanas, outorgalhe a fama de instrutor do povo humilde e
rude. Fundou um mosteiro em Montélios
(Braga), junto do qual construiu uma capela
para sua sepultura, que ainda hoje se constitui
como mistério para os investigadores.

principal da Arquidiocese de Braga, que
assinala a sua festa na próxima segunda-feira,
no seu calendário litúrgico.
Martinho era natural da Panónia, província
romana situada no território da actual Hungria,
tendo nascido presumivelmente no ano de 520.
Este santo foi bispo metropolita de Braga de 562
a 579, numa época conturbada em termos religiosos, na qual exerceu um papel fundamental
em termos diplomáticos e religiosos. Em tempos
de heresias, Martinho conseguiu converter o
rei suevo, cuja corte se situava em Braga, ao
cristianismo e, desta forma,
conseguiu converter todo o
Reino. Era um homem de
uma eloquência e sabedoria
elevada e por isso proferia
discursos e pregações excepcionais. Legou-nos alguns livros de
enorme valia no campo moral e
ético, documentos que utilizou
para purificar a fé do seu supersticioso rebanho. A influência de
mitos, medos e superstições no
imaginário do povo, conduziam
a uma fé pouco depurada de
influências pagãs e incoerente
com a fé em Jesus Cristo.
Dentro desta ‘limpeza’ se
incluiu a dos dias da semana.

IGREJA.net
«Há um apagão na
forma de a Igreja
transmitir a fé,
nomeadamente às
novas gerações»

D. António Couto,
participante do Sínodo dos Bispos

www.braga-missao.pt

O portal do Centro Missionário da
Arquidiocese de Braga (CMAB). Para
além de informação institucional,
este site disponibiliza notícias acerca
das atividades e iniciativas do CMAB,
ligações utéis e a possibilidade da
subscrição de uma newsletter. Com o
lema “Todos, tudo e sempre em missão”, instrumento com o qual pretende
divulgar o seu trabalho, mas também
articular atividades e ações. Na secção
“Caleidoscópio” pode-se aceder a documentos da Igreja relacionados com
as temáticas missionárias.

> GUIMARÃES/VIZELA: eucaristia presidida por D. António
Moiteiro, na paróquia de S. João
de Airão (18h00).
> BRAGA: vigília missionária
arquidiocesana, presidida pelo
Arcebispo Primaz, na igreja do
Pópulo (21h00).
> BARCELOS: vigília missionária
na igreja do Terço (21h30).

Domingo 21.10.2012
> BRAGA: Cerimónia de instituição de novos ministros extraordinários da comunhão, por
D. Jorge Ortiga, na Sé Primaz
(15h00).
> V.N.FAMALICÃO: encerramento da visita pastoral à comunidade de Nine e celebração do
Crisma, por D. Manuel Linda
(10h00).

Segunda-Feira 22.10.2012
> Festa litúrgica de S. Martinho
de Dume, padroeiro principal
da Arquidiocese de Braga
> BRAGA: Eucaristia solene em
honra de S. Martinho de Dume,
pelo Arcebispo Primaz (17h30).
> BRAGA: Eucaristia solene em
honra de S. Martinho de Dume,
na paróquia de Dume (21h00).

> Esta sexta-feira, entre as
23h00 e as 24h00, o
programa “Ser Igreja“, da Rádio
SIM, entrevista o Arcebispo Primaz, D. Jorge Ortiga.
FM 101.1 Mhz e AM 576 Khz .
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