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campanha extra da Cáritas
A Cáritas Arquidiocesana de Braga promove nos dias 20 e 21 de outubro uma
nova Campanha de Recolha de Alimentos e de cujo êxito desta operação
dependem 1.300 agregados familiares.
acompanhados pela instituição. A campanha vai decorrer no hipermercado
Continente de Braga (Minho Center).

Retiro espiritual
para familiares de sacerdotes

Falecimento
do padre Joaquim M. Carvalho
Faleceu, no passado dia 7 de outubro, o padre Joaquim Mendes de
Carvalho. Nascido a 27 de julho de
1930, frequentou os Seminários,
vindo a ser ordenado presbítero a
5 de julho de 1953. Dedicou grande parte da sua vida à música. Foi
pároco de padim da Graça (Braga) e
Delães (V.N.Famalicão), tendo ainda
colaborado com a paróquia de Bairro
(V.N.Famalicão) e desempenhado
docência em diversas escolas. A sua
última missão esteve ligada ao Mosteiro
da Visitação de Vila das Aves.

Póvoa de Varzim
celebrou Senhora do Rosário
A paróquia da Matriz, na cidade da
Póvoa de Varzim, assinalou, no passado
domingo, o dia litúrgico de Nossa Senhora do Rosário. Do programa festivo
constou uma uma Missa Solene, com
sermão e instrumental, e uma procissão
que, desde a igreja Matriz, percorreu as
artérias do centro da cidade. Esta festa
é uma tradição com mais de 300 anos.

Freiras Menino Deus
homenageadas em Barcelos
No próximo dia 25 de novembro, a paróquia de Santa Maria Maior vai homenagear as Franciscanas Missionárias de
Maria, mais conhecidas como as “freiras do Menino Deus”, pelos 83 anos
dedicados à Casa do Menino Deus,
instituição que vão deixar brevemente.
A homenagem será levada a cabo com
a realização de uma eucaristia, pelas
11h00, a que se seguirá um almoço
oferecido pelo conselho pastoral desta
comunidade paroquial.

No próximo sábado, dia 13 de outubro,
pelas 19h00, decorre na igreja de São
Sebastião, em Guimarães, uma oração de
Taizé. Estes encontros vão realizar-se no
2º sábado de cada mês, às 19h00.

Balasar
celebra festa
da beata
alexandrina

Recolha de alimentos

Decorre, entre os dias 15 e 18 de outubro, um retiro espiritual destinado aos
familiares dos sacerdotes que queiram
participar. Esta iniciativa que costuma
realizar-se todos os anos, decorre no
Centro de Espiritualidade das Irmãs
da Sagrada Família, no Sameiro, tendo
como temática o Ano da Fé.

i

Na sequência do programa elaborado para assinalar o Outubro
Missionário na Arquidiocese de Braga, realiza-se uma vigilia
missionária arquidiocesana, no próximo dia 20 de outubro, pelas 21h00, na igreja do Pópulo, na cidade de Braga. Esta celebração vai ser presidida pelo Arcebispo Primaz, D. Jorge Ortiga.
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O túmulo da Beata Alexandrina é venerado no interior da igreja de Balasar

A

No dia 13 de outubro,
a Igreja de braga celebra
a festa litúrgica da Beata
Alexandrina Maria da Costa
e a comunidade de Balasar
prepara-se para acolher
milhares de devotos.

Arquidiocese de Braga celebra
no próximo sábado, dia 13 de
outubro, a festa litúrgica obrigatória da Beata Alexandrina, que se assinala
com particular ênfase na sua terra natal, a
paróquia de Balasar, na Póvoa de Varzim.
Amanhã à noite, pelas 20h30, tem lugar
uma procissão de velas, que marca o
arranque das celebrações religiosas.
No dia seguinte, 13 de outubro, data
em que se assinala a festa litúrgica, está
prevista a realização de uma caminhada,
organizada pelo Departamento da Ação
Missionária da Arquidiocese de Braga.
Esta caminhada terá início na igreja
paroquial de Barcelinhos, pelas 06h00, e
seguirá em direção a Balasar.
Para as 09h15, está agendada a realização de uma conferência intitulada
“Alexandrina e o Ano da Fé”, que vai ser
proferida pelo padre jesuíta Dário Pedroso, no auditório junto da casa da Beata

Alexandrina. Após a conferência decorre
uma eucaristia, pelas 10h30, que inclui a
bênção dos doentes. Finda a celebração,
será feita a exposição do Santíssimo.
Para as 17h00, está marcada a adoração
eucarística, à qual se segue, às 18h00, a

Arcebispo quer cristãos
a redescobrir a sua fé

Dia Arquidiocesano
do Animador

O ARcEbispo primAz defendeu que os
católicos têm de redescobrir a sua identidade cristã e disse que a fé tem de ser mais
do que uma «aventura pessoal». «Sabemos
que identidade é aquilo que carateriza uma
coisa ou uma pessoa. O cristão, como tal,
também tem o seu ADN. Este é o plano para
os próximos cinco anos», referiu D. Jorge
Ortiga na homilia da missa a que presidiu
na Sé Primaz, por ocasião da abertura do
ano pastoral 2012/2013. O prelado afirmou
ainda que a atual crise económica revelou
apenas “parte” das carências do «homem
moderno» e sustentou que «a sua grande
necessidade é a fé». O Arcebispo aproveitou
a sua intervenção para sugerir às comunidades a criação de grupos de fé e missão.

A Pastoral de Jovens da Arquidiocese
de Braga organiza, este sábado, o Dia Arquidiocesano do Animador. Esta atividade,
destinada particularmente aos responsáveis
por grupos de jovens, decorre a partir das
9h00, no centro pastoral diocesano, localizado na rua de S. Domingos em Braga. O
dia inicia-se com uma oração em conjunto,
seguindo-se uma conferência intitulada
“Cristãos com Fé”, pelo padre Adérito
Barbosa. Para além de propostas de trabalho em grupo e partilha, o programa
do dia conta ainda com a apresentação
do projeto “YOUthTravel”. Durante a
tarde serão ainda apresentados alguns
projetos juvenis nacionais, estando o
encerramento previsto para as 17h30.

«A festa litúrgica da Beata
Alexandrina de Balasar é
obrigatória no território da
Arquidiocese de Braga»
eucaristia solene da Festa da Beata
Alexandrina, que deve ser presidida por
um dos bispos auxiliares de Braga.
A partir das 19h00, é exibido o filme
“Alexandrina vive a Paixão”.
Todas as celebrações vão ser transmitidas

em direto para todo o mundo através do
site www.alexandrinadebalasar.com. No
mesmo portal pode-se aceder aos textos
litúrgicos propostos para a sua memória.
Recorde-se que a Beata Alexandrina foi
beatificada a 25 de abril de 2004, pelo
Papa João Paulo II. Natural de Balasar,
Póvoa de Varzim, nasceu em 1904 no
seio de uma família de camponeses. Aos
14 anos lança-se de uma janela para se
defender da ameaçade alguns homens
que invadiram a sua casa. Acamada
devido a uma paralisia total, ofereceu-se
como vítima a Cristo pela conversão dos
pecadores e pela paz do mundo. Durante
quatro anos, reviveu todas as sextas-feiras, durante três horas, a paixão de Cristo.
Desde 1942 até sua morte, em 1955, não
ingeriu nenhum outro alimento mais que
a Eucaristia. Faleceu a 13 de outubro de
1955, exclamando: «Sou feliz, porque
vou ao céu».
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Esta iniciativa
destina-se
principalmente
aos animadores
e responsáveis
de grupos de
jovens.
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No passado domingo, o Papa Bento XVI deixou apelos ao diálogo entre católicos e não crentes, incluindo quem ainda acredita mas apenas se afastou da Igreja. Na homilia da missa, celebrada na praça de
São Pedro, defendeu uma ação pastoral «destinada principalmente às pessoas que, embora baptizadas, se distanciaram da Igreja e vivem sem levar em conta prática cristã». Nesta celebração foram
proclamados dois novos doutores da Igreja: São João d’ Ávila e Santa Hildegarda de Bingen.

Bispos reunidos para reavivar a fé
@DR

tantes da Conferência Episcopal
Portuguesa: D. Manuel Clemente,
bispo do Porto, e D. António Couto, bispo de Lamego.
O Sínodo dos Bispos, criado pelo
Papa Paulo VI em 1965, pode ser
definido em termos gerais como
uma assembleia consultiva de
representantes dos episcopados
católicos de todo o mundo.
Este encontro coincide com o arranque do
Ano da Fé, que se realiza hoje, data em que
se assinalam os 50 anos do Vaticano II.
Subjacente a estas iniciativas está a constatação de que a Igreja precisa de se renovar
e de aumentar a qualidade do testemunho
dos seus membros. Só assim poderá ser
atrativa e dar respostas às inquietações do
homem de hoje, dado que «são várias as
ameaças à fé, dentro e fora da Igreja».

Sínodo conta
com a presença
de 262 cardeais,
arcebispos e
bispos, teólogos
entre outros.

O Papa Bento XVI quer que este Ano da Fé seja intensamente vivido em todas as dioceses do mundo.

A

13ª assembleia geral ordinária do
Sínodo dos Bispos, que decorre desde o passado domino no Vaticano,
é um dos sínodos com maior participação
de sempre. Esta iniciativa, que decorre até
ao próximo dia 28, é dedicada ao tema “A

Cáritas apreensiva com
medidas de austeridade
O PRESIDENTE DA CÁRITAS admitiu que
o défice do Estado tem de ser resolvido para
que Portugal tenha credibilidade internacional, mas sustentou que acima deste «há um
desígnio maior», que são as pessoas. Antecipando o próximo Orçamento de Estado,
Eugénio da Fonseca referiu que «são as
pessoas que formam as nações» e que «não
se pode desmobilizar o capital humano
para ressuscitar o capital financeiro».

nova evangelização para a transmissão da
fé cristã”, contando com a presença de 262
cardeais, arcebispos e bispos, a que se juntam peritos e outros convidados, incluindo
representantes de 15 Igrejas cristãs.
Entre os presentes incluem-se dois represen-

Aumento da pobreza é ameaça à democracia
A Rede Europeia Anti-Pobreza (EAPN), dirigida pelo português Sérgio Aires, alertou para
as ameaças à democracia que se colocam com a atual situação de «emergência» social e
económica. «As medidas de austeridade estão a empurrar mais pessoas para a pobreza,
conduzindo aqueles que já se encontravam nessa situação para cenários de desespero
e de privação extrema», assinala a instituição, em comunicado. Segundo a EAPN, lutar
contra a pobreza é «salvar a democracia», dado o risco de «nos transformarmos numa
Europa ainda mais pobre e violenta». Esta instituição adianta também que a pobreza
na Europa aumentou em mais 2 milhões de pessoas desde 2009, em «vez de diminuir cumprindo os objetivos da Estratégia Europa 2020», defendendo o lançamento de um
novo «pacote de investimento social» para além de promoção de «empregos de qualidade
e apoio à proteção social e rendimento mínimo adequado».

CREIO EM DEUS PAI DE MisericóRdia

O

Ano da Fé 4

Dário Pedroso, sj

Ano da Fé tem de ser descoberta contínua do amor misenossos males, as nossas feridas, as nossas mazelas, os nossos trauricordioso de Deus Pai, pois Ele é a fonte divina da nossa
mas. Vai-nos restaurando por dentro, revitalizando, cristificanfé, é a expressão máxima do amor.
do, transfigurando. O perdão vai curando não só o pecado que
1º Sem dúvida que o rasgo mais belo que Jesus nos apresenta do
fizemos, mas o nosso próprio ser pecador. Homens e mulheres
Pai é a sua misericórdia. Conta-nos a célebre parábola do Pai
curados pela misericórdia de Deus, que liberta e salva, que cura e
do pródigo (cf. Lc 15, 11-32) para nos fazer conhecer melhor
transforma.
a delicadeza, a sensibilidade, o carinho, a ternura do Pai de
3º O Pai do Céu, no seu amor infinito, não quer o pecado, mas
misericórdia. Entenderemos melhor a parábola se soubermos que
ama com entranhas de misericórdia o homem ou a mulher pecaa misericórdia significa o coração debruçado sobre a miséria.
dor ou pecadora. E com a sua ternura e carinho quer conquistarDebruçado não para ralhar, castigar, ofender, magoar, mas para,
nos, quer fazer aliança connosco, quer restaurar-nos. Fomos
como diz a parábola, beijar, abraçar, fazer festa. Algo parecido
criados à sua imagem e à sua semelhança, mas o pecado vai
se passa na parábola do Bom Pastor que se debruça até ao chão
deformando, desfigurando essa semelhança, vai como que despara apanhar a sua ovelha perdida e a coloca aos ombros, para
truindo essa imagem que devíamos ser. Mas o amor divino vem
a levar para casa com carinho e ternura, chamar os
até nós para nos ajudar a restaurar essa imagem, a
«Desenvolver em nós a renovar e reforçar essa aliança. O Paizinho que nos
amigos e vizinhos e fazer uma festa pois encontrou a
relação amorosa, filial, ama quer-nos cada vez mais à sua semelhança para
sua “querida” ovelha. O Pai, connosco, faz o mesde confiança e abando- darmos no mundo e na Igreja testemunho da sua
mo. Corre ao nosso encontro, beija, abraça, manda
matar o vitelo gordo, há festa, música e dança, pois
vida e do seu amor. Quanto mais parecidos com o
no no Pai, é o grande
o filho perdido encontrou-se, estava como morto e
Pai que nos gerou, pelo dom precioso da sua misericaminho espiritual.»
reviveu, aproximou-se de casa, pediu perdão, vem
córdia, tanto mais cresceremos na santidade e tanto
com vontade de reconciliação. E o amor do Pai, porque o filho,
mais seremos misericordiosos como Ele é misericordioso.
apesar de pecador, não deixa de ser filho, acolhe-o com divina
4º O Pai da misericórdia, esse Deus apaixonado por nós e que
misericórdia.
nos ama sem limites, quer-nos para Si, tem sede de nós, quer
2º Este perdão divino, esta misericórdia não só perdoa mas
conquistar-nos o coração, não deseja outra coisa senão banharalegra-se em perdoar. A alegria do perdão é um rasgo divino que
nos na sua misericórdia, para nos restaurar. Comprometidos com
precisamos de meditar e assimilar. Contemplar a alegria de Deus
o seu amor, respondendo ao seu convite, abrir-nos-emos à sua
Pai, rezar a sua alegria quando nos beija e abraça, quando nos
misericórdia. Ele nunca nos rejeita. Está sempre de braços e coraacolhe, quando nos faz festa. Um perdão alegre, uma contínua
ção abertos. Quer mesmo fazer festa connosco. Onde abunda o
festa, um perdão repassado de carinho e ternura. Mas precisapecado superabunda a graça da misericórdia. Com ela, seremos
mos ainda de meditar outra faceta da misericórdia, que é graça
novas criaturas. Seremos filhos que o Pai ama mais e mais, pois já
que não só perdoa mas cura. A graça é medicinal, vai curando os
purificados pelo seu amor.

Algarve

O Bispo do Algarve vai fazer a abertura do Ano da Fé na diocese no próximo
dia 14 de outubro, e tem como aposta
a formação nas vigararias. Segundo D.
Manuel Quintas é essencial «aprofundar a fé para que ela possa brilhar no
mundo de hoje, ser sinal de referência
e esperança para todos». A abertura do
Ano da Fé na diocese é marcada pela
apresentação do programa pastoral,
seguida de eucaristia na Sé de Faro.

Coimbra

O Bispo de Coimbra, D. Virgílio
Antunes, convocou todas as paróquias
e comunidades da diocese para o
encontro de abertura do ano pastoral
e Ano da Fé, que se realizou no
passado domingo. O momento alto
foi a assembleia diocesana que se
realizou na Reitoria da universidade
de Coimbra. Durante a tarde decorreu
uma missa pontifical na Sé Nova.

Guarda

O Bispo da Guarda diz que o Ano da
Fé é uma grande oportunidade para
a Igreja Católica reafirmar Cristo
como alternativa a uma sociedade
onde «cresce a falta de esperança».
Numa nota pastoral, D. Manuel
Felício denuncia a falência de um
mundo «marcadamente voltado»
para a «satisfação das necessidades
materiais», falando de um tempo
propício para a Igreja chegar a mais
pessoas e reavivar «a inquietação do
encontro com Deus» nos «batizados».

Leiria-Fátima

O fórum nacional das vocações vai
decorrer em Fátima, na basílica da
Santíssima Trindade, dias 26 e 27 deste
mês, e será subordinado ao tema “Fé
e cultura vocacional”. O encontro,
destinado às equipas diocesanas da
pastoral das vocações e responsáveis
das congregações religiosas, vai ter
uma conferência sobre “O dinamismo
vocacional da fé” por João Duque e
outra sobre “Orientações pastorais
para a promoção das vocações ao
Ministério Sacerdotal”, pelo bispo de
Bragança-Miranda, D. José Cordeiro.

Viana do Castelo

Formar leigos e agentes pastorais
conscientes das suas responsabilidades
sociais, sobretudo em época de crise,
é uma das principais metas traçadas
pela Diocese de Viana do Castelo para
o Ano da Fé. Numa nota pastoral, o
bispo diocesano, D. Anacleto Oliveira,
desafia os fiéis a aproveitarem a
iniciativa convocada por Bento
XVI para reforçarem a prática da
“caridade”, marca “identificativa” da
Igreja e da espiritualidade católica.
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Baden-Powell (1857-1941) é o fundador do escutismo. Este
militar inglês tornou-se uma referência para a juventude mundial. A partir de um acampamento para jovens bem sucedido,
realizado em 1907, escreve o livro “Escutismo para Rapazes”. Foi declarado 1.º Chefe do movimento em 1920.

i

Segundo dados referentes a 2012, Braga era a região
do CNE que tinha mais elementos, num total de 15.500
escuteiros, dos quais 2.600 são dirigentes, distribuídos
por 250 agrupamentos e nove núcleos. Seguia-se a
região de Lisboa com cerca de 11 mil elementos.

Celebrar o escutismo
na cidade onde aprendeu a falar português

O entusiasmo provocado por aquela
exibição de vigor cristão juvenil, levou
o prelado bracarense a documentarse acerca deste movimento. Por isso
mesmo, no dia 24 de maio de 1923,
um grupo de 11 bracarenses reuniram
pela primeira vez, no n.° 20 da praça do
Município, em pleno coração da cidade.
Estava dado o primeiro passo para a criação de um grupo de “scouts” católicos
em Braga, que seria também o primeiro
agrupamento nacional.
Assim nasceu o corpo de “scouts” católicos portugueses, cujos estatutos foram
aprovados a 27 de maio desse mesmo ano.
Este movimento juvenil, fundado em
1907 pelo inglês Baden Powell, estendeu-se rapidamente de norte a sul de
Portugal. Em 1925, reuniu em Braga,
pela primeira vez a Junta Nacional. Em
1926 foram criadas juntas regionais em
Portalegre, Açores, Coimbra, Lisboa e
núcleo do Porto, que vieram
juntar-se à de Leiria, criada
A eucaristia
no ano anterior. Atestando o
solene na
interesse crescente que o escuavenida Central,
tismo católico estava a desperem Braga, vai
tar na população portuguesa,
ser também a
realizou-se, no mesmo ano, o
Abertura solene
primeiro acampamento naciodo Ano da Fé
nal, que juntou cerca de 10 mil
na Arquidiocese
pessoas em Aljubarrota. No ano
seguinte, foram constituídas
as juntas regionais da Guarda,
Viseu e Madeira e os núcleos da Régua,
Coimbra e Aveiro.
Mesmo tendo-se tornado uma referência
para as comunidades cristãs de todo o
país, o escutismo pode ser considerado
genuinamente bracarense. O agrupamento n.º 1 do CNE está registado em
Braga, precisamente na paróquia da Sé
Primaz, local emblemático na história da
Igreja portuguesa e também para sempre
associado ao nascimento do escutismo
católico português.

referência da juventude

Texto Rui Ferreira Fotos C.N.E. - Braga

Programa ARAE
08h30 – Receção dos agrupamentos
na avenida Central
09h45 – Hastear das Bandeiras
10h00 – Eucaristia, presidida por D.
Jorge Ortiga
11h30 – Saída da praça principal
para praças secundárias
12h00 – Jogos e Almoço
14h30 – Animação de Praça
Secundária
15h00 – Regresso à avenida Central
15h30 - Festa de encerramento da
actividade
16h30 – Canção do Adeus
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A Arquidiocese de Braga, berço do CNE, continua a liderar
destacadamente em número de agrupamentos e de filiados, e
vive, no próximo domingo, a Abertura Regional do Ano Escutista (ARAE), que este ano se realiza na cidade de Braga. A
organização promete juntar uma dezena de milhar de pessoas
e agitar a Capital Europeia da Juventude. O momento alto vai
ser a eucaristia solene, presidida pelo Arcebispo Primaz.

O

s Corpo Nacional de Escutas
(CNE) - Escutismo Católico
Português - é uma das maiores referências da pastoral juvenil da Igreja em Portugal. Mesmo com
o pessimismo veiculado pelo pretenso
divórcio entre os jovens e a fé, o escutismo continua a angariar novos membros
e a chegar a largas dezenas de milhar de
jovens em todo o país. A Arquidiocese
de Braga, líder em número de filiados, é
reflexo dessa mesma vitalidade.

Braga, berço do CNE
O Corpo Nacional de Escutas nasceu na
cidade de Braga, no dia 27 de maio de
1923. Os seus fundadores e impulsionadores foram o Arcebispo de Braga, D.
Manuel Vieira de Matos, e Avelino Gonçalves, que mantiveram os primeiros contactos com o este movimento internacional, quando assistiram, em Roma, a um
desfile de 20 mil escuteiros, por ocasião
do Congresso Eucarístico Internacional
que se realizou em 1922.

Segundo descreve o CNE, o escutismo é
«um movimento mundial, de caráter não
político, aberto a todos, com o propósito
de contribuir para a educação integral
dos jovens de ambos os sexos, baseado
na adesão voluntária a um quadro de valores expressos na Promessa e Lei escutistas, através de um método original que
permite a cada jovem ser protagonista do
seu próprio crescimento, para que se sinta plenamente realizado e desempenhe
um papel construtivo na sociedade».
O Escutismo, nascido na Inglaterra, não
respeitou fronteiras, alastrando-se por
outros países, e, já em 1920, em Londres,
reuniram-se num grande acampamento
Escuteiros de várias nacionalidades. Foi
neste primeiro acampamento mundial,
denominado Jamboree, que 20 mil
jovens aclamaram Baden-Powell como
Chefe Mundial. Desde então, o crescimento do Escutismo foi grande e nem
as duas guerras mundiais conseguiram
enfraquecê-lo.
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Atualmente encontra-se presente em 216
países, congregando cerca de 28 milhões
de jovens. A Organização Mundial do
Movimento Escutista define como princípios o dever para com Deus (crença e
vivência de uma fé, independentemente
de qual seja); o dever para com os outros
(participação na sociedade, boa ação,
serviço ao próximo);o dever para consigo
próprio (crescimento saudável e auto
desenvolvimento).
Em Portugal, os escuteiros, nos últimos
quinze anos, ficam marcados por uma
grande expansão do no que toca ao
aumento dos efetivos, em todo o continente e regiões autónomas. Divididos em
faxas etárias, os escuteiros organizam-se
nas categorias de lobitos, exploradores/
moços, pioneiros/marinheiros e caminheiros/
companheiros. Os
escuteiros portugueses
têm
como patrono o
Santo
Condestável, D.
Nuno
Álvares Pereira.

D. Manuel Vieira de Matos, Arcebispo Primaz entre
1915 e 1932, foi co-fundador do escutismo em Portugal. Este enérgico prelado, que ficou para a história
como um resistente ao anticlericalismo da 1.ª República, associou para sempre o seu nome ao escutismo.

i

Outra das figuras inevitavelmente associadas ao escutismo bracarense é o
Monsenhor Américo Ferreira Alves, que recentemente completou 70 anos
de vida sacerdotal. Durante várias décadas prestou serviço pastoral no
CNE, tendo sido co-fundador do Campo Escola de Fraião e do Campo da
Apúlia. É ainda hoje o Assistente Regional Honorário da Região de Braga.

Ativo e do Diálogo Intergeracional.
Recorde-se que existem, na ArquidioceNo próximo domingo, a cidade de Braga
se de Braga, cerca de 15 mil escuteiros,
vai ser palco da Abertura Regional do
e que a eucaristia servirá também para
Ano Escutista (ARAE), que vai juntar
assinalar a abertura solene do Ano da Fé
todos os agrupamentos dos nove núcleos
na Arquidiocese de Braga.
desta região do
O programa, que se
CNE.
inicia pelas 08h30,
Esta iniciativa, que
com a receção aos
«O patrono dos
promete agitar as
diferentes agruparuas da capital
escuteiros portugueses
mentos, conta com
minhota, realiza-se
a habitual cerimóé o Santo Condestável,
em parceria com a
nia do hastear das
Capital Europeia da
Nuno Álvares Pereira»
bandeiras, pelas
Juventude, e pre09h45.
tende juntar «um
O Arcebispo Prinúmero histórico»
maz, D. Jorge Orde jovens e de escuteiros.
tiga, juntamente com os seus Auxiliares,
Serão, pelo menos, 10 mil escuteiros de
D. António Moiteiro e D. Manuel Linda,
todo o distrito e de distritos limítrofes,
vai marcar presença neste magno evento,
assim como de alguns milhares de pais,
presidindo à celebração eucarística, que
avós e familiares que se juntarão na coestá marcada para as 10h00, em plena
memoração conjunta deste evento com
avenida Central.
o Ano Internacional do Envelhecimento
Após a celebração, os escuteiros ini-

abertura do ano escutista

Ivo Faria, chefe regional
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ciam um período de atividades que vão
decorrer em diversos espaços urbanos do
centro histórico bracarense. Depois do
almoço continuará a animação, seguindo-se o regresso à avenida Central, onde
se realiza a Festa de Encerramento, algo
que deverá acontecer a partir das 15h30.
O último momento do dia acontece às
16h30, com a Canção do Adeus.
A ARAE, que se costuma realizar no segundo domingo do mês de outubro, tem
como objetivos, entre outros, a promoção da «unidade regional dos associados» e também potenciar «oportunidades
de divulgação e promoção das cidades,
instituições e personalidades» que acolhem este evento.
O esquema de atribuição da coorganização da Abertura Regional é rotativo
pelos nove núcleos existentes na região
bracarense dos escuteiros. Sendo Braga
a Capital Europeia da Juventude, o CNE
decidiu aliar-se a este certame europeu e
realizar a ARAE em solo bracarense.

P. João Paulo Alves, assistente regional

Podemos dizer que o escutismo está vivo na arquidiocese de braga?

HÁ quanto tempo é escuteiro?

R_ Está muito vivo. A Arquidiocese de Braga é a maior região escutista do pais, representando cerca de 25% do total nacional. Isto justifica-se pelo facto de a juventude deter um
nível mais alto de implantação, associado ao facto da fé cristã estar muito presente. Nos
últimos anos, a região de Braga tem apresentado estabilidade no número de escuteiros,
variando entre os 15 mil e os 16 mil membros.

R_ Como seminarista nunca cheguei a ser escuteiro. Comecei já como sacerdote. Iniciei
em 2001, em Macieira de Rates, como pároco fui logo investido de chefe-assistente. Já
em 2010, aqui em Braga fui investido de assistente regional do CNE.

Dado que é a maior região do país e o berço do cne, podemos falar de
uma identidade própria da região de braga do CNE?
R_ Eu diria que sim. Todos os anos procuramos que as temáticas propostas tenham um
cunho regional. Ao fazê-lo estamos a tentar dar alguma atenção à identidade própria da
nossa arquidiocese. O CNE tem todos os anos uma figura de charneira, que este ano é S.
Pedro. Vamos buscar alguns traços da vida do apóstolo, que possam ser vinculados à nossa
identidade local. O mote vai ser dado pela frase “Faz-te ao largo”.
Porque razão se realiza este ano em Braga?
R_ Procuramos que este acontecimento circule pelos diversos núcleos da região, mas este
ano temos um motivo forte para escolher Braga, dado que é, este ano, a Capital Europeia
da Juventude. No próximo ano será em Vila Verde. Estamos em estreita colaboração com a
CEJ, que nos ajuda com as infraestruturas, acesso às praças, para além do apoio logístico.
O que espera da abertura regional do ano escutista 2012/2013?
R_ Em primeiro lugar, espero que os escuteiros marquem presença em grande número.
As inscrições já ultrapassaram os nove mil. O ano passado tínhamos quase 10 mil em
Vieira do Minho. Depois, dado que celebramos o Ano Europeu do Envelhecimento Ativo,
convidamos os escuteiros a trazerem os seus avós à eucaristia. Por último, acrescento que
a eucaristia vai ser também o momento solene de abertura do ano da Fé na Arquidiocese,
algo que nos deixa muito contentes pelo facto de se realizar numa atividade nossa.

Qual a importância do escutismo na Arquidiocese de Braga?
R_ O escutismo em Braga tem uma longa tradição. Lembro-me sempre do monsenhor
Américo, que vou visitar muitas vezes. O escutismo começou em Braga e continua a
representar para a Arquidiocese, uma Igreja aberta à juventude, nesta especificidade que
é o Corpo Nacional de Escutas. Recordo que muitas paróquias têm escutismo, mas não
têm outra oferta para a juventude, nomeadamente grupos de jovens ou outras atividades.
O escutismo é, por isso, a única iniciativa que muitas comunidades têm para envolver a
juventude e é o ideal para a transmissão da fé em muitos
lugares.
Que contributo dá para uma vivencia cristã mais autêntica?
R_ O facto de se ser escuteiro apela à nossa humildade, à nossa proximidade com a natureza e a abertura
ao próximo. Os valores do escutismo são sempre atuais
em cada sociedade. Fomos postos aqui neste mundo para
cuidar deste grande jardim que é o mundo. Quando um
assistente se compromete a acompanhar o percurso de
fé do seu agrupamento o amor à sociedade, o amor à
Pátria, o amor à natureza e o amor a Deus cresce. Os
escuteiros estão sempre à disposição das paróquias, daí
cultivar um espírito de compromisso em Igreja, que é
fundamental.
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SANTA TERESA DE ÁVILA celebra-se no dia 15 DE OUTUBRO. Nasceu em
Ávila (Espanha), em 1515. Aos 20 anos ingressou no carmelo, da qual é
considerada reformadora, tendo devolvido à Ordem Carmelita o seu
primitivo vigor. Devido aos seus escritos espirituais, ocupa um lugar
destacado dentro da mística cristã. Foi proclamada Doutora da Igreja.

i

Diário do Minho

Sugestão de Cânticos
ENTRADA: Eu vos invoco (A. Cartageno, CEC II, 129-130)
OFERTÓRIO: A Palavra de Deus (M. Luís, CAC 446)
COMUNHÃO: O Filho do Homem (F. Santos, BML 45, 16)
SAÍDA: Diz o Senhor (A. Cartageno, CEC II 219)

“O chamamento dos filhos de Zebedeu” (Marco Basaiti, 1510) In: Gallerie dell’Accademia, Veneza (Itália)

29.º Domingo do tempo comum - ano b
21 de outubro de 2012
obra do Senhor prosperará em suas mãos.
Terminados os sofrimentos, verá a luz e
ficará saciado. Pela sua sabedoria, o Justo,
meu Servo, justificará a muitos e tomará
sobre si as suas iniquidades.
SALMO RESPONSORIAL – Sl. 32 (33)
Refrão: Desça sobre nós a vossa misericórdia, porque em Vós esperamos, Senhor.
A palavra do Senhor é recta,
da fidelidade nascem as suas obras.
Ele ama a justiça e a rectidão:
a terra está cheia da bondade do senhor.
Os olhos do Senhor estão voltados para
os que O temem,
para os que esperam na sua bondade,
para libertar da morte as suas almas
e os alimentar no tempo da fome.
A nossa alma espera o Senhor:
Ele é o nosso amparo e protector.
Venha sobre nós a vossa bondade,
porque em Vós esperamos, Senhor.

LEITURA I – Is 53,10-11
Leitura do Livro de Isaías
Aprouve ao Senhor esmagar o seu Servo

A

liturgia do 29º Domingo do
Tempo Comum lembra-nos,
mais uma vez, que a lógica de
Deus é diferente da lógica do
mundo. Convida-nos a prescindir dos
nossos projetos pessoais de poder e de
grandeza e a fazer da nossa vida um serviço aos irmãos. É no amor e na entrega
de quem serve humildemente os irmãos
que Deus oferece aos homens a vida
eterna e verdadeira.
A primeira leitura apresenta-nos a figura
de um “Servo de Deus”, insignificante e
desprezado pelos homens, mas através
do qual se revela a vida e a salvação de
Deus. Lembra-nos que uma vida vivida
na simplicidade, na humildade, no sacrifício, na entrega e no dom de si mesmo
não é, aos olhos de Deus, uma vida maldita, perdida, fracassada; mas é uma vida
fecunda e plenamente realizada, que trará
libertação e esperança ao mundo e aos

pelo sofrimento. Mas, se oferecer a sua vida
como vítima de expiação, terá uma descendência duradoira, viverá longos dias, e a

LEITURA II – Heb 4,14-16
Leitura da Epístola aos Hebreus
Irmãos: Tendo nós um sumo sacerdote
que penetrou os Céus, Jesus, Filho de
Deus, permaneçamos firmes na profissão
da nossa fé. Na verdade, nós não temos
um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, Ele mesmo foi provado em tudo, à
nossa semelhança, excepto no pecado.
Vamos, portanto, cheios de confiança
ao trono da graça, a fim de alcançarmos
misericórdia e obtermos a graça de um
auxílio oportuno.

ACLAMAÇÃO DO EVANGELHO – Mc 10,45
O Filho do homem veio para servir
e dar a vida pela redenção de todos.
EVANGELHO – Mc 10,35-45
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Marcos
Naquele tempo, Tiago e João, filhos de
Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e
disseram-Lhe: «Mestre, nós queremos que
nos faças o que Te vamos pedir». Jesus
respondeu-lhes: «Que quereis que vos
faça?» Eles responderam: «Concede-nos
que, na tua glória, nos sentemos um à tua
direita e outro à tua esquerda». Disse-lhes
Jesus: «Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que Eu vou beber e receber o
baptismo com que Eu vou ser baptizado?»
Eles responderam-Lhe: «Podemos». Então
Jesus disse-lhes: «Bebereis o cálice que
Eu vou beber e sereis baptizados com o
baptismo com que Eu vou ser baptizado. Mas sentar-se à minha direita ou à
minha esquerda não Me pertence a Mim
concedê-lo; é para aqueles a quem está
reservado». Os outros dez, ouvindo isto,
começaram a indignar-se contra Tiago e
João. Jesus chamou-os e disse-lhes: «Sabeis que os que são considerados como
chefes das nações exercem domínio sobre
elas e os grandes fazem sentir sobre elas o
seu poder. Não deve ser assim entre vós:
Quem entre vós quiser tornar-se grande,
será vosso servo, e quem quiser entre vós
ser o primeiro, será escravo de todos; porque o Filho do homem não veio para ser
servido, mas para servir e dar a vida pela
redenção de todos».

a Igreja alimenta-se da palavra
homens. O nosso texto mostra como os
valores de Deus e os valores dos homens
são diferentes. Na lógica dos homens,
os vencedores são aqueles que tomam
o mundo de assalto com o seu poder.
Na lógica de Deus, os vencedores são
aqueles que, embora vivendo no esquecimento, na humildade, na simplicidade,
sabem fazer da própria vida um dom de
amor aos irmãos; são aqueles que, com
as suas atitudes de serviço e de entrega,
trazem ao mundo uma mais valia de vida,
de libertação e de esperança.
Na segunda leitura, o autor da Carta aos
Hebreus fala-nos de um Deus que ama
o homem com um amor sem limites e
que, por isso, está disposto a assumir
a fragilidade dos homens, a descer ao
seu nível, a partilhar a sua condição. Ele
não Se esconde atrás do seu poder e da
sua omnipotência, mas aceita descer ao
encontro homens para lhes oferecer o seu

amor. Os seguidores de Cristo são, naturalmente, convidados, a assumir o seu
exemplo. Assim como Cristo, por amor,
vestiu a nossa fragilidade e veio ao nosso
encontro, também nós devemos – despindo-nos do nosso egoísmo – ir ao encontro
dos nossos irmãos, vestir as suas dores
e fragilidades, fazer-nos solidários com
eles, partilhar os seus dramas, lágrimas,
sofrimentos, alegrias e esperanças.
No Evangelho, Jesus convida os discípulos a não se deixarem manipular por
sonhos pessoais de ambição, de grandeza, de poder e de domínio, mas a
fazerem da sua vida um dom de amor e
de serviço. Chamados a seguir o Filho do
Homem «que não veio para ser servido,
mas para servir e dar a vida», os discípulos devem dar testemunho de uma nova
ordem e propor, com o seu exemplo, um
mundo livre do poder que escraviza. Ao
apresentar as coisas desta forma, Jesus

convida-nos a repensar a nossa forma de
nos situarmos. A instrução aos discípulos
é uma denúncia dos jogos de poder, das
tentativas de domínio sobre aqueles que
vivem e caminham a nosso lado, dos
sonhos de grandeza, das manobras para
conquistar honras, da ânsia de protagonismo ou da busca desenfreada de títulos.
O cristão tem de dar testemunho de uma
ordem nova no seu espaço familiar, colocando-se numa atitude de serviço e não
numa atitude de imposição e de exigência. O cristão tem de dar testemunho de
uma nova ordem no seu espaço laboral,
evitando qualquer atitude de injustiça ou
de prepotência sobre aqueles que dirige e
coordena. O cristão tem sempre de encarar a autoridade que lhe é confiada como
um serviço, cumprido na busca atenta e
coerente do bem comum.
Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org
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oUTUBRo MISSIONÁRIO
pelo Pe. João Torres*

Mendigo de deus
Espero ver nascer, na nossa Arquidiocese de Braga, em cada
paróquia e em cada pessoa, um rosto missionário, capaz de
gerar vida nova.

S

No passado domingo, o santuário do Sameiro recordou os 200 anos do seu fundador, o padre Martinho Pereira da Silva, e assinalou o fim das obras na basílica.
Fotos Álvaro Magalhães

ou como um embondeiro entre os outros: à escuta do outro. Bebendo tragos
de subtileza, com o sabor de uma beleza que não é um adorno, feita da sobriedade melíflua, nem paz morta à sombra da
insipiência das cores, mas uma espécie de
luz da profundidade. Deixo-me trespassar
por esta “dança (e)terna da Vida”... E acabo
quase sempre a chorar de ternura. Não
se pode impor a um embondeiro que se
torne o guarda da dignidade do outro. Mas
esta “gente de raízes ao alto” tem a graça
de tolerar que o outro cuide de si. É neste
bailado de palavras que sinto a voz de Deus
a chamar por mim. Falar da minha vocação é falar das pessoas (comunidade) que
Deus colocou na minha vida e de quem
sou mendigo de amor. Para além da minha
família, há dois missionários que marcaram
a minha vida: o Padre João Baptista Ferreira
e o Padre Dr. Manuel Moreira da Costa
Santos. A eles agradeço o testemunho de
“ciganos de Deus”, sempre disponíveis para
me introduzirem
na “Tenda de
Deus”, quando
a vida nem sempre foi fácil.
Ser missionário
para mim é,
como dizia o
saudoso Cardeal
Martini, pisar
o “palco do
quotidiano” e
aprender a ser
um viandante
que desce, cada
vez mais, e sempre mais profundamente, ao
coração da Vida para aprender a “saborear
por dentro todas as coisas” e assim, com o
perfume do amor, encetar os passos desta
dança nova, (e)terna, que te faz descobrir
que há estrelas no céu mesmo quando é
meio dia…e só as descobre e vê, quem se
habituou a “dançar com Deus”, no coração
do mundo e do tempo…com um coração
de Criança.
Tive a sorte – e sinto-me mesmo um privilegiado – de ter estado em vários campos de
missão em Angola e Moçambique. Em Moçambique fui nomeado para uma missão de
Ocua. Ora, essa missão cobria uma área de
130 km, maior que a nossa Diocese, e eu
era pároco de 75 comunidades. Aprendi
coisas fabulosas e as visitas eram preparadas ao pormenor. Quando chegava a uma
comunidade sabia que tinha que fazer três
coisas “obrigatórias”. Se não as fizesse, a
minha passagem por ali não “valia nada”:
comer a comida deles, dormir na kitanda
deles [cama tradicional] e pegar nas crianças deles. Era uma Igreja diferente da nossa,
criava-se uma onda que unia as pessoas,
que as conectava, que as transformava
num corpo vivo. O contrário do que aqui
se passa, onde tudo é medido e hierático.

O que eu vejo cá é, de um lado, um corpo
ausente, como morto, silente e, em frente,
um outro, que faz o espetáculo, com uma
marcação rigidamente sincronizada e autoritária. Lá senti-me realmente um cigano de
Deus e um mendigo de amor.
Tenho a convicção que por toda a parte
onde estiver, em qualquer situação da minha vida, devo sentir-me missionário, pelo
meu testemunho de fé, pela minha atitude,
pelo meu olhar e pelas minhas palavras.
Tenho a graça de viver numa comunidade
sacerdotal constituída por cinco sacerdotes
e um diácono. Sou pároco “in solidum”
com o Pe. Manuel Baptista da Unidade
Pastoral de Esporões, Arcos, Guizande,
Escudeiros, Tadim e Priscos. Tenho também
a privilégio de ser voluntário no Estabelecimento Prisional de Braga e de ser confessor
na Basílica dos Congregados. Para além da
minha família de sangue tenho outra família
a Braga 24, das Equipas de Nossa Senhora.
Casais a quem devo muito o aquilo que
sou.
Espero ver nascer,
na nossa Arquidiocese de Braga, em
cada paróquia e em
cada pessoa, um
rosto missionário,
capaz de gerar vida
nova. Gostava de
ver sacerdotes do
presbitério de Braga, por um período
limitado de tempo,
a serem padres
“Fidei Donum”.
Como seria belo, por exemplo, se na minha
comunidade sacerdotal, um sacerdote
(posso ser eu) pudesse ser enviado para
outra diocese mais pobre de Portugal ou
do mundo apoiado quer pela diocese, quer
pelos colegas. Estamos sempre à espera de
receber “missionários para serem párocos”
e miseravelmente nunca estamos dispostos
a dar “párocos para serem missionários”.
Vivemos um tempo de esperança missionária na qual os verdadeiros crentes querem
passar “de parasitas” a irmãos ativos da comunidade, por vezes, não há mudança
porque há “padres a mais e leigos a menos”
e sofremos de um défice de reflexão e de
um excesso de ritualismo.
Mastigo dentro de mim as palavras do livro
do Apocalipse, dirigidas à igreja de Sardes:
“Conheço as tuas obras; tens fama de
estar vivo, mas estás morto. Sê vigilante e
fortifica aquilo que está a morrer, pois não
encontrei perfeitas as tuas obras, diante do
meu Deus. Recorda, portanto, o que recebeste e ouviste. Guarda-o e arrepende-te”
(3, 1-3). Estás sempre perante o Mestre da
compaixão infinita.
* Centro Missionário da Arquidiocese de Braga
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m jovem estudava filosofia com um velho mestre.
Reunia-se frequentemente com ele. Não deixava
que nenhuma das suas sentenças cheias de sabedoria
caíssem ao chão.
Um dia, soube que o seu mestre se encontrava às portas da
morte e correu a sua casa.
Junto do leito de morte do seu mestre, pediu-lhe:
- Deixe-me em herança um pouco da sua sabedoria.
O sábio abriu muito a boca e disse-lhe:
- Olha para dentro. O que é que vês?
- Vejo a língua.
O sábio continuou:
- E os meus dentes estão ainda aí dentro?
- Não.
- E sabes porque é que a língua dura mais que os dentes?
Porque é flexível. Os dentes caem primeiro porque são
duros. É apenas isto que deves saber. Não tenho mais
nada para te ensinar.
Quem é verdadeiramente sábio entende que a mansidão
é mais forte que a violência, que a flexibilidade é mais
forte que a dureza, que o amor é mais forte que o ódio.
In “Nem só de pão”, Pedrosa Ferreira

edição

flash
Vai ser hoje apresentado publicamente o
novo logótipo da Arquidiocese de Braga.
A nova versão, de
linhas gráficas mais
contemporâneas, apresenta a sigla “AB” ao
centro, entrecruzada
pela cruz dobrada ou
cruz arcebispal. Em
torno da sigla, formando um círculo aberto,
estão doze formas representando cada um
dos Arciprestados.

Título: Nova Revista de
Música Sacra n.º 143
Edição: Comissão
Bracarense de Música
Sacra
Resumo: A edição
trimestral da revista de música sacra
da Arquidiocese de Braga, referente aos meses de julho-setembro de
2012, já está disponível. Nesta edição
é possível consultar um artigo do
Cardeal Zenon Grocholewski, Prefeito
da Congregação para a Educação
Católica, sobre a formação do clero e
a música sacra. Este número, dedicado ao Tempo Comum, incliu também
alguns cânticos da autoria de Azevedo
Oliveira, Miguel Carneiro e António
Cartageno.

IGREJA.net
«Deixa o mundo
um pouco
melhor do que o
encontraste»

Baden Powell,
Fundador do escutismo

www.arquidiocese-braga.pt

O novo portal da Arquidiocese de
Braga, em funcionamento a partir de
hoje, apresenta um grafismo renovado.
Para além da agenda diocesana e das
notícias mais recentes, o site permite
aceder a informações sobre os bispos,
clero, e também sobre todos os arciprestados que constituem do território
arquidiocesano. Este portal, com ligações diretas às redes sociais, disponibiliza ainda informação sobre a história
da Igreja de Braga, institutos religiosos
e seculares, horário das missas, vídeos,
documentos e outras ligações úteis.

Sexta-feira 12.10.2012
> BARCELOS: ciclo itinerante
de tertúlias sobre o ano da Fé,
na igreja de Vila Frescainha S.
Pedro (21h00).
> GUIMARÃES: tertúlia
missionária:“A minha vida dava
um filme”, na igreja de N. S. da
Conceição.
> CABECEIRAS DE BASTO:
encontro de catequistas coordenadores paroquiais.

Sábado 13.10.2012
> ESPOSENDE: peregrinação
do Arciprestado ao santuário de
Fátima.
> BARCELOS: caminhada
missionária até Balasar, desde a
igreja de Barcelinhos (06h00).
Conferência “Alexandrina e a
Missão” no anfiteatro junto à
casa da Beata (15h00).
> BRAGA: Dia Arquidiocesano
do Animador, no Centro Pastoral
Diocesano (09h00-17h30).
> PÓVOA DE VARZIM: celebrações do dia litúrgico da Beata
Alexandrina, na paróquia de
Balasar. Conferência pelo padre
Dário Pedroso (09h15); Missa
(10h30); Adoração (17h30); Eucaristia solene (18h00); e filme
“Alexandrina vive a Paixão“
(19h00).
> GUIMARÃES: oração de
Taizé na igreja de S. Sebastião
(19h00).

Domingo 14.10.2012
> BRAGA: Abertura Regional do
Ano Escutista (08h30-17h00).
> V.N.FAMALICÃO: encerramento da visita pastoral à comunidade de Arnoso - Sta. Maria, por
D. Manuel Linda.
> BRAGA: Arcebispo Primaz
preside à eucaristia solene de
abertura do Ano da Fé e de
abertura do Ano Escutista, na
avenida Central (10h00).

> Esta sexta-feira, em substituição do programa “Ser
Igreja“, a Rádio SIM transmite
as cerimónias da peregrinação de
outubro, em Fátima.
FM 101.1 Mhz e AM 576 Khz .
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