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Breves

Papa manifesta solidariedade
com todos os afectados pela
“tragédia” na Grécia
O Papa Francisco mostrou-se “profundamente entristecido” pelos mortos e feridos causados
pelos incêndios que ainda atingem a Grécia. O
Pontífice enviou uma mensagem às autoridades
civis e eclesiais, manifestando a sua solidariedade a “todos os afectados pela tragédia”. O texto
foi transmitido através do secretário de Estado
do Vaticano e, além de recordar os falecidos, encoraja as autoridades e todos os envolvidos nas
acções de combate ao fogo e de socorro às populações. A missiva termina com uma bênção papal. Milhares de pessoas foram retiradas das suas
casas e mais de mil habitações acabaram por ser
consumidas pelas chamas. À hora de fecho desta
edição, os números indicavam 81 mortos, mais de
cem desaparecidos e 187 feridos confirmados.

opinião

Olhares - 6

erry Springer diz-lhe
alguma coisa?… Pode
ser que sim; como pode ser que não…
Para os menos familiarizados
com os media, esclareço que se
trata de um apresentador norte-americano que, durante 27
anos ininterruptos, apresentou
o seu “Jerry Springer show”.
Saiu este ano do ar na NBC.

Cincinnati, mas depois “deixou-se enredar pelo lixo televisivo e não quis outra
coisa”.
É arrasador este parágrafo de Pedro Emanuel Santos.
Arrasador, mas pedagógico: a
paixão pelo lixo é pegajosa!…
Tanto, que há meios de comunicação cujo grande propósito parece ser fundamentalmente esse: sacudir sacos
de imagens e acontecimentos
cheirando ao pior de uma humanidade onde, felizmente,
abundam nascentes limpas…
As audiências revelam que
a fórmula tem bons resultados — de modo que, até os
ditos “sérios” lá vão fazendo,
mais ou menos discretamente, as suas concessões. Ou seja,
é eficaz o contágio…
Inicialmente,
recordam-se?, muitos apertaram o na-

olhos me caíram em “La lettre Parents et enfants” do jornal francês La Croix.
E que vejo eu?… Um interessante artigo de Jean-Claude Raspiengeas, dando conta dos esforços da indústria
cinematográfica para captar
espectadores.
Nele se fala do recurso aos
efeitos especiais, para encher
as salas de cinema, procurando tirar de casa quantos se entretêm no conforto doméstico
da internet.
Conta Raspiengeas: no Pathé-Beaugrenelle, em Paris, para ver “Antman et la guêpe”,
recomenda-se aos espectadores que apareçam munidos
de um guarda-chuva e de um
impermeável, para evitarem
as gotas de água ou o ar quente que atinge os seus lugares.
Tudo porque o grupo coreano

Se o formato não for retomado pela CW — aventou-se essa hipótese — milhares de telespectadores ver-se-ão privados de “peixeiradas, discussões feias e agressões entre
casais, famílias e amigos”.
Contado pela “Notícias Magazine”, Jerry Springer nasceu
em 1944 “numa estação de
metro de Londres, que servia de abrigo aos habitantes
da cidade durante a II Guerra mundial”. Em criança foi
para os Estados Unidos, onde
foi político e jornalista, antes
de abrir (1991) o mencionado
programa.
A revista informa-nos que,
no final da década de 1970,
Jerry chegou a “mayor” de

riz e soltaram alguma indignação. Mas pegou-se, não
pegou?… Basta constatar que
hoje se reage com um encolher resignado de ombros, ou
mesmo com o entusiasmo automático de frequentadores
de casting.
Valha-nos que algumas alternativas se vão oferecendo, reivindicando trabalho de
parte de cada um nós: a procura. Sim, porque muitas vezes nos queixamos, mas não
mexemos uma palha: nem sequer nos damos ao trabalho
de buscar outros conteúdos,
procurando saber da programação disponível!…
Mas estava eu nestas reflexões superficiais, quando os

Pathé-Gaumont proporciona o
Screen X, que oferece um formato imersivo a 270º.
Outro concorrente — o
grupo CGR — inaugurou uma
sala “Immesive Cinema Experience”. Trata-se de nos fazer sentar em cadeiras que vibram, oferecer uma projecção
laser de gama alta, som Dolby Atmos e painéis luminosos
laterais.
A tantos desafios sensoriais
resistirão os mais adultos e
conscientes, que não hipotecam a reflexão.
A questão que, pessoalmente, me coloco é: como estar presente nesta feira, sem
cair na manipulação ou na escravatura da técnica?…

João Aguiar Campos
Padre

J

Mais de mil portugueses
fazem voluntariado
missionário em 2018
De acordo com a Fundação Fé e Cooperação
(FEC), são 1028 os portugueses que se dedicam a
acções de voluntariado missionário em 2018: 421
jovens e adultos realizam projectos de voluntariado missionário em países em desenvolvimento e 607 desenvolvem actividades de voluntariado/missão em Portugal. Comparativamente ao
período homológo, o número é mais baixo, mas
regista-se um aumento no número de voluntários que parte para missões fora da Europa. Cabo Verde vai acolher 117 voluntários, São Tomé e
Príncipe recebe 76, Moçambique 67, Angola 54,
Guiné-Bissau 40, Portugal 17, Brasil 14, Tanzânia
11, Timor Leste 9, Costa do Marfim 5, Grécia 5 e a
Argentina acolhe 2. A República Centro Africana,
a Etiópia e Zâmbia recebem um voluntário cada.
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Kenose (Quenose)
Papa francisco
22 DE JULHO 2018 · Deus quer que o

chamemos Pai com a confiança de
uma criança que se abandona nos braços de quem lhe deu a vida.

josé lima
Padre

D. Jorge Ortiga
23 DE JULHO 2018 · "Sem Mim nada

podeis fazer". Esta é a afirmação mais
radical de Jesus. Para darmos fruto é
necessário enxertarmos a nossa vida
n'Ele.

companhia de jesus

Presidente da República
condecorou o Pe. Nuno da
Silva Gonçalves sj
O Pe. Nuno da Silva Gonçalves sj foi condecorado
pela Presidência da República com a Ordem de
Santiago da Espada, no grau de Grande Oficial.
O acto de condecoração daquele que é o actual
reitor da Pontifícia Universidade Gregoriana decorreu na passada segunda-feira, pelas 16h30,
no Palácio de Belém, numa cerimónia reservada
aos convidados da Presidência da República, do
homenageado e a alguns representantes da comunicação social. De acordo com o Ponto SJ, o
Portal dos Jesuítas, o Pe. Nuno Gonçalves explicou que a condecoração se deveu à missão que
assumiu em nome da Companhia de Jesus em diferentes instituições como o Instituto Nun’Álvres
(Colégio das Caldinhas, em Santo Tirso) a revista
Brotéria, a Faculdade de Filosofia de Braga e, actualmente, a Pontifícia Universidade Gregoriana.
O sacerdote foi ainda o primeiro Director do Secretariado Nacional Bens Culturais da Igreja em
Portugal, entre 1998 e 1999.

P

alavra que passou para a linguagem teológica e que hoje tende
a ser compreendida
por todos. Oriunda do grego,
refere esvaziamento, abaixamento, humilhação assumida. Em grego diz “a acção pela qual se vazia algo ou pela
qual a gente se vazia” (Rahner).
O texto mais directo encontra-se na Carta aos Filipenses: “de condição divina,
(…) esvaziou-se a si mesmo,
tomando a condição de servo” (Flp 2, 6-7). A palavra faz
parte do hino pré paulino que
Paulo (provavelmente) introduziu na sua carta aos habitantes do Filipos. “Esvaziou-se” (ekénousen) diz respeito
a Cristo que desceu para os
seus, tomando a condição de
servo só por amor, para os levar à filiação divina n’Ele. O
hino articula-se em duas estrofes complementares, sendo uma mais cristológica (2,
6-8) e outra eclesial (9-11); a
Igreja reconhecê-lo-á para O
adorar e assim atingirá a unidade para Glória de Deus Pai.
O Hino narra a incarnação de
Cristo.
João escreve também no
evangelho que o Verbo se fez
carne e habitou no meio do
mundo, sendo recusado por
muitos, mas tornando-se para todos causa de eterna salvação (Jo 1, 10-14). A Teologia
tem usado abundantemente estes textos para reflectir sobre o mistério da União
hipostática: Jesus, vindo ao
mundo, deixa o aconchego
da Comunhão trinitária para
manifestar aos homens que
o amor de Deus os salva, na
proximidade, adquirindo a
sua condição menos no pecado. A condição divina do verbo não se perde, mas por momentos se esvazia, para estar
próximo daqueles que quer

que entrem de novo na aliança do Deus-Trindade.
Este termo, por conseguinte,
diz abaixamento, só por amor,
proximidade real, convívio,
humilhação assumida, pois é
uma forma de entrar em contacto com quem pode parecer
querer ser autónomo. Na realidade, este abaixamento é pedagógico para mostrar a beleza da aliança que o homem de
todos os tempos tinha simplesmente desprezado, por ignorância. A Kenose é este facto de
se rebaixar, ser próximo, para
elevar cada homem.
O
substantivo
permite
também o adjectivo quenótico: a condição do verbo de
Deus é uma condição quenó-

manifesta o infindo amor na
História, para todos os tempos. O amor de Deus toma o
homem pela mão, na sua condição, para o elevar a uma outra dignidade. O Verbo desce,
para o homem poder subir: o
que se fez sem ele, necessita
da vontade livre da sua fragilidade humana. Deus, que nos
criou sem nós, não nos salva
sem nós (Santo Agostinho).
A quenose (kenose) da incarnação é também pórtico
para uma humanidade mais
humana. A aliança está reatada. Isto em todos os tempos.
A atitude de Deus seja pedagógica hoje, face a tantos atropelos no frágil campo da humanidade: “não temos um

tica, sendo por ela que o homem tem acesso a Deus sem
destruir a sua liberdade. O
homem em Deus em liberdade: isto, que parece paradoxal,

Sumo Sacerdote que não possa compadecer-se das nossas
fraquezas, pois Ele foi provado em tudo como nós, excepto no pecado” (Hb 4,15).
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1. NÚCLEO
MUSEOLÓGICO
DE DUME
SÃO MARTINHO DE DUME
Nascido na Panónia, actual Hungria, entre 518-525
e falecido em 579, foi Bispo da diocese de Braga e
fundador do mosteiro de Dume. De acordo com o
Breviário de Soeiro (Lectio IX), a sagração episcopal
de Martinho teve lugar a 5 de Abril de 556. Antes
do ano 569 morreu o bispo e metropolita de Braga,
Lucrécio. Sucedeu-lhe Martinho, sem deixar de ser
bispo de Dume e abade do seu mosteiro. O sarcófago do
Santo Arcebispo encontra-se no Núcleo Museológico de
S. Martinho de Dume, inaugurado a 6 de Agosto de 2006, e
onde pode também visitar os vestígios da Basílica sueva de Dume.
A visita estende-se ao conjunto de ruínas existentes sob a actual
igreja paroquial e respectivo adro. O visitante poderá visualizar
vídeos e contextualização no auditório e iniciar depois uma espécie
de viagem no tempo, circulando pela parte subterrânea do adro da
igreja, vendo ruínas da antiga Villa Romana e do mosteiro e basílica
Suevas, terminando na sala do túmulo. O Núcleo apresenta ainda a
possibilidade de visitas inclusivas, estando totalmente equipado para
receber visitantes com qualquer tipo de limitações, sejam elas de
mobilidade, visual ou auditiva.
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A pequena capela de São Salvador de Montélios
deve a sua existência a São Frutuoso, bispo de
Dume e de Braga durante a época visigótica,
que ali escolheu ser sepultado. À volta da
Capela existia um conjunto monástico bem
maior, centro religioso da região neste período,
que terá desaparecido quando se procederam às
obras de reedificação do Mosteiro por parte dos
franciscanos. A capela de planta centralizada, de
quatro ábsides iguais articuladas em redor de
um cruzeiro quadrangular, é o único elemento
de todo o conjunto monástico, datado da Alta
Idade Média, que chegou até aos dias de hoje.
No século X, reconquistada a região e iniciado
o repovoamento, a capela foi objecto de uma
reconstrução que lhe conferiu o aspecto interior
que hoje possui. As ábsides, que eram de
planta interna quadrangular, passaram a ter a
forma semicircular, e à entrada de cada uma
construiu-se uma tripla arcada de arco em
ferradura. A Capela encontra-se classificada
como Monumento Nacional.

3. CAPELA
DE S. GERALDO

4. IGREJA
DE S. PAULO

SÃO GERALDO

FREI BARTOLOMEU DOS MÁRTIRES

A Capela de S. Geraldo foi edificada no século XII
como capela funerária do Arcebispo que lhe deu
o nome. Após sucessivas intervenções, o seu
interior foi totalmente reconstruído no século
XVIII pelo Arcebispo D. Rodrigo de Moura Teles.
O retábulo de talha dourada, recentemente
restaurado, tem ao centro o jacente de
S. Geraldo. As paredes estão decoradas com
azulejos atribuídos a António de Oliveira Bernardes
e representam cenas da vida de S. Geraldo, tal como as
pinturas a óleo colocadas na parte superior das mesmas.
A Capela pode ser visitada na Sé Catedral de Braga, que apresenta duas
torres na fachada, o que faz com que se aproxime das grandes catedrais do
românico português. É constituída, no interior, por três naves, transsepto
e cabeceira com cinco capelas. Ao lado da Catedral, com acesso a partir do
claustro, situa-se o Tesouro da Sé, criado em 1930.

A Igreja de S. Paulo, ou Igreja do Colégio, como é conhecida, está
integrada no edifício onde se encontram actualmente instalados
o Seminário de São Pedro e São Paulo e o Museu Pio XII. Foi
mandada erigir pela Companhia de Jesus sob a alçada do Arcebispo
Frei Bartolomeu dos Mártires e do Cardeal Rei de Portugal, sendo
inaugurada em 1589. É constituída por uma fachada alta e sóbria,
terminada em frontão triangular, e vasada por uma só porta em arco
redondo, por duas janelas e um óculo. No seu interior é possível ver
uma série de altares e retábulos em talha dourada barroca, “tesouro”
produzido em Braga durante os reinados de D. Pedro II e D. João V. Com
a extinção da Companhia, em 1785, o então Arcebispo
Gaspar de Bragança entregou o colégio às
Ursulinas de Viana que ali se estabeleceram
até 1878, altura em que o edifício começou
a funcionar como Seminário. Em 1910,
com a República, o edifício viria a
albergar o quartel do Regimento de
Cavalaria. Em 1948 foi devolvido à
Igreja.
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“Eu sou o pão da vida”
XVIII Domingo Comum
ATITUDE
Celebrar na Esperança
ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES

itinerário

CONCRETIZAÇÃO: Aceitar e assumir Jesus Cristo como o nosso “alimento”
essencial é muito importante, não apenas para cada um de nós, mas também
para a obra de comunhão/comunicação de vida e renovação. Para significar
este alimento essencial que é oferta de Deus, que vem do Céu e que nos
impulsiona à “renovação espiritual da nossa inteligência”, propomos que se
mantenha o arranjo da semana anterior, substituindo os vários pequenos
pães por um pão maior.

Refrão: O Senhor deu-lhes o pão do céu.

LITURGIA da palavra
LEITURA I Ex 16, 2-4.12-15
Leitura do Livro do Êxodo
Naqueles dias, toda a comunidade dos
filhos de Israel começou a murmurar
no deserto contra Moisés e Aarão.
Disseram-lhes os filhos de Israel: “Antes
tivéssemos morrido às mãos do Senhor
na terra do Egipto, quando estávamos
sentados ao pé das panelas de carne
e comíamos pão até nos saciarmos.
Trouxestes-nos a este deserto, para
deixar morrer à fome toda esta multidão”.
Então o Senhor disse a Moisés: “Vou
fazer que chova para vós pão do céu. O
povo sairá para apanhar a quantidade
necessária para cada dia. Vou assim
pô-lo à prova, para ver se segue ou não a
minha lei. Eu ouvi as murmurações dos
filhos de Israel. Vai dizer-lhes: «Ao cair da
noite comereis carne e de manhã saciar-vos-eis de pão. Então reconhecereis
que Eu sou o Senhor, vosso Deus»”.
Nessa tarde apareceram codornizes, que
cobriram o acampamento, e na manhã
seguinte havia uma camada de orvalho
em volta do acampamento. Quando
essa camada de orvalho se evaporou,
apareceu à superfície do deserto uma
substância granulosa, fina como a geada
sobre a terra. Quando a viram, os filhos
de Israel perguntaram uns aos outros:
“Man-hu?”, quer dizer: “Que é isto?”, pois
não sabiam o que era. Disse-lhes então
Moisés: “É o pão que o Senhor vos dá em
alimento”.
Salmo responsorial
Salmo 77 (78), 3.4bc.23-24.25.54
(R. 24b )

LEITURA II Ef 4, 17.20-24
Leitura da Epístola do apóstolo São
Paulo aos Efésios
Eis o que vos digo e aconselho em nome
do Senhor: Não torneis a proceder como
os pagãos, que vivem na futilidade dos
seus pensamentos. Não foi assim que
aprendestes a conhecer a Cristo, se é
que d’Ele ouvistes pregar e sobre Ele
fostes instruídos, conforme a verdade
que está em Jesus. É necessário
abandonar a vida de outrora e pôr de
parte o homem velho, corrompido por
desejos enganadores. Renovai-vos
pela transformação espiritual da vossa
inteligência e revesti-vos do homem
novo, criado à imagem de Deus na
justiça e santidade verdadeiras.
EVANGELHO Jo 6, 24-35
Evangelho de Nosso Senhor Cristo
segundo São João
Naquele tempo, quando a multidão viu
que nem Jesus nem os seus discípulos
estavam à beira do lago, subiram todos
para as barcas e foram para Cafarnaum,
à procura de Jesus. Ao encontrá-l’O
no outro lado do mar, disseram-Lhe:
“Mestre, quando chegaste aqui?”. Jesus
respondeu-lhes: “Em verdade, em verdade
vos digo: vós procurais-Me, não porque
vistes milagres, mas porque comestes
dos pães e ficastes saciados. Trabalhai,
não tanto pela comida que se perde, mas
pelo alimento que dura até à vida eterna
e que o Filho do homem vos dará. A Ele
é que o Pai, o próprio Deus, marcou com
o seu selo”. Disseram-Lhe então: “Que
devemos nós fazer para praticar as obras
de Deus?”. Respondeu-lhes Jesus: “A obra
de Deus consiste em acreditar n’Aquele
que Ele enviou”. Disseram-Lhe eles: “Que
milagres fazes Tu, para que nós vejamos
e acreditemos em Ti? Que obra realizas?

No deserto os nossos pais comeram
o maná, conforme está escrito: «Deu-lhes a comer um pão que veio do Céu»”.
Jesus respondeu-lhes: “Em verdade, em
verdade vos digo: Não foi Moisés que vos
deu o pão do Céu; meu Pai é que vos dá
o verdadeiro pão do Céu. O pão de Deus
é o que desce do Céu para dar a vida ao
mundo”. Disseram-Lhe eles: “Senhor, dá-nos sempre desse pão”. Jesus
respondeu-lhes: “Eu sou o pão da vida:
quem vem a Mim nunca mais terá fome,
quem acredita em Mim nunca mais terá
sede”.

REFLEXÃO
Deus, vinde em meu auxílio,
Senhor, socorrei-me e salvai-me.
Sois o meu libertador e o meu refúgio:
não tardeis, Senhor.
Salmo 69, 2.6

A quem deseja estar constantemente
na presença de Deus, João Cassiano,
um monge que viveu entre o quarto e
o quinto séculos, propõe a invocação
do Salmo 69: “Deus, vinde em meu
auxílio, Senhor, socorrei-me e salvai-me”. Segundo aquele mestre da oração,
este versículo é “útil e necessário para
todos e cada um de nós, em qualquer
situação em que nos encontremos.
Quem deseja ser ajudado, sempre e em
tudo, declara que necessita da ajuda
divina, não só nos momentos tristes e
duros, mas também, e de igual forma,
nos favoráveis e alegres”.
“Eu sou o pão da vida”
O texto proposto para o Décimo Oitavo
Domingo (Ano B) continua o longo
discurso de Jesus Cristo sobre o pão
da vida, o sexto capítulo do Evangelho
segundo João, que é introduzido pelo
diálogo ente o Mestre e a multidão

que tinha presenciado o milagre da
multiplicação dos pães e dos peixes.
Neste diálogo, Jesus corrige a multidão
em três aspectos: não o procurar apenas
por causa do alimento material; obter
o alimento “que dura até à vida eterna”
implica percorrer o caminho da fé; não
esperar do Messias uma repetição do
antigo maná oferecido no deserto, mas
acolher o verdadeiro pão que “dá a
vida ao mundo”. É neste contexto que
proclama: “Eu sou o pão da vida”.
De uma maneira pedagógica, como
fez naquele tempo, o Mestre conduz-nos do bloqueio afectivo em razão
do interesse material ao horizonte do
alimento verdadeiro que nos pode salvar.
Na verdade, podemos correr o mesmo
perigo daquela multidão: “faz de Jesus
aquele que satisfaz uma «necessidade»,
que preenche um vazio, que sacia uma
carência e que, portanto, volta a confinar o
homem às suas próprias necessidades (…).
O seu horizonte fica reduzido ao presente,
sem se abrir à novidade e ao futuro de
Deus. Esta procura permanece na lógica
da pretensão e amputa-se da dimensão
da esperança” (Luciano Manicardi).
Há uma ordem mais elevada do que
as preocupações quotidianas, como a
alimentação, o vestuário ou até o próprio
desenvolvimento pessoal. O verdadeiro
horizonte há-de ser a vida eterna.
Satisfazer as necessidades materiais é
apenas um passo louvável e necessário,
mas não sacia a nossa fome e sede
existenciais. A realidade demonstra que,
quando o objectivo se baseia apenas
nas necessidades temporais, aumenta
a inquietação na tentativa frustada de
satisfação que nunca é plenamente
saciada. Jesus Cristo lembra-nos a
plenitude dos bens espirituais.
Celebrar na esperança
Há um pão que é para todos: “Tomai,
todos, e comei”. Jesus Cristo é o “pão da
vida”, aquele que alimenta toda a nossa

QUINTA-FEIRA | 26 DE JULHO | 2018

//

Eucologia

Viver na esperança

Sugestão de cânticos

Orações presidenciais: Orações próprias
do XVIII Domingo do Tempo Comum (Missal
Romano, 412).
Oração Eucarística: Oração Eucarística V/B
(Missal Romano, 1163ss).

Pão, inteligência, fé. Pão: é o alimento
essencial. Inteligência: desafiada à renovação
espiritual. Fé: convidados a acreditar em Jesus
Cristo. Não basta procurar as coisas de Deus; é
necessário a sintonia permanente com o Deus
das coisas. Propomos que, nesta semana,
durante pelos menos cinco minutos por dia,
em silêncio, meditemos estas três palavras.

— Entrada: Deus, vinde em meu auxílio (F.
Silva, IC 53 | NRMS 53)
— Apresentação dos Dons: Queremos ver
transformados (Az. Oliveira, IC 455 | NRMS 17)
— Comunhão: Eu sou o Pão vivo (C. Silva, IC 378
| NRMS 36)
— Final: Vamos em paz e alegria (Az. Oliveira,
IC 497 | NRMS 73-74)

vida, sacia também “aquela parte de céu
que está em nós, a parte de eternidade
que é deposta em nós” (Ermes Ronchi).
Celebrar na esperança é alimentar-se
sempre deste “pão da vida”!
Reflexão preparada por Laboratório
da Fé in www.laboratoriodafe.net

Elementos
celebrativos
a destacar
Despertar a Esperança
Introdução ao espírito celebrativo
As multidões, conforme vamos escutar
na Palavra, continuam a procurar Jesus
e a interrogá-l’O. Jesus responde às suas
inquietações, dando um novo sentido à
sua procura. Vamos, desde o início desta
celebração, cultivar o profundo desejo
de fazer experiência de encontro com
Jesus e abrir-nos à oferta do “alimento
essencial” que é Ele Mesmo. Celebremos
essa Esperança!

Enraizar a Esperança
Dinâmica própria do Tempo Litúrgico
1. Preparação Penitencial
V/ Senhor, que quereis libertar-nos de
toda a futilidade no pensar e no agir;
Senhor, misericórdia!
R/ Senhor, misericórdia!
V/ Cristo, que nos convidais a pôr
de parte o homem velho corrompido
por desejos enganadores; Cristo,
misericórdia!
R/ Cristo, misericórdia!
V/ Senhor, que nos quereis revestidos
do homem novo pela renovação
espiritual da nossa inteligência; Senhor,
misericórdia!
R/ Senhor, misericórdia!
2. Proclamação da Palavra
[Primeira Leitura] Tratando-se de uma
passagem tão bela, ao mesmo tempo
que curiosa, o leitor deve preocupar-se em preparar bem a proclamação,
para fazer distinguir bem as várias
partes, cuidando as várias acentuações
e culminando com solenidade
na afirmação final de resposta à

interrogação “Que é isto?”: “É o pão que
o Senhor vos dá em alimento”.
[Segunda Leitura] Será necessário
cuidar a proclamação, de tal forma que
as três advertências que S. Paulo faz, e
que já foram consideradas nos tropos
da preparação penitencial, sejam bem
claras.
3. Pós-Comunhão
Proporcionar, no momento pós-comunhão, um tempo mais prolongado
de silêncio e adoração.
Partilhar a Esperança
Indicações para a reflexão partilhada
na homilia
. Perante a fome de todos nós – de
sentido, de alegria, de esperança, de
felicidade –, Deus continua a garantir o
“alimento essencial”.
. Vale a pena viver disponíveis para a
surpresa de Deus.
. A nossa disponibilidade de crescer,
viver e celebrar a fé não pode apenas
implicar o nosso sentimento. A
nossa inteligência, a nossa razão,
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está implicada e é desafiada à
transformação espiritual (Carta aos
Efésios).
. Jesus, perante a busca e a
interrogação humanas, procura dar o
horizonte da fé: “procurais-me porque
comestes e ficastes saciados” (vida
fácil, com “resultados”, cómoda), “não
porque vistes milagres” (acreditar, ter
fé).
. “Trabalhai pelo alimento que dura
até à vida eterna”: a fé implica esforço
e cooperação com a graça de Deus.
Por isso, acreditar implica a adesão
a Jesus Cristo, o verdadeiro pão vivo
que desceu do Céu.

Durante o mês de Agosto
os subsídios litúrgicos
serão disponibilizados
através do Jornal Diário do
Minho, às quintas-feiras,
e da página oficial do
Departamento de Liturgia
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abertas as inscrições para a Procissão
em Honra de S. Bento da Porta Aberta
Encontram-se abertas as inscrições relativas aos figurantes da Procissão em Honra de
S. Bento da Porta Aberta, que
acontece no dia 13 de Agosto no
âmbito da Romaria, de 10 a 15
do mesmo mês.
“Desde há muitos anos que na
procissão do dia 13 de Agosto era hábito as crianças irem
figuradas de S. Bento. Com o
passar dos anos, este hábito foi-se desvanecendo. A Irmandade de S. Bento da Porta Aberta gostaria de retomar esta tradição e convida
as crianças a participar nesta
procissão figurada”, explicou
a Irmandade. As inscrições
podem ser realizadas através
do e-mail geral@sbento.pt, ou
através do número 253390180.
A participação é gratuita.

Agenda
FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

FNAC

26 jul

SINGUL BRAGA
A
DE UMA RIDADES
RAPAR
LOURA IGA

17H00

Sexta-feira, das 23h00 às 24h00

O programa Ser Igreja entrevista, esta
semana, D. Francisco Senra Coelho,
Bispo Auxiliar da Arquidiocese de
Braga.

27 jul
TERRAS

DE BOU

livro da
semana

GERÊS O
ROCK F
ES
20H00 T
R

10%

dacs suspende actividades
durante o mês de agosto
O Departamento Arquidiocesano da Comunicação Social
(DACS) estará ausente durante o mês de Agosto. Assim,
o suplemento Igreja Viva e a
newsletter “Entre 5 Minutos”
estarão suspensos pelo mesmo período de tempo.
Os subsídios litúrgicos continuarão a ser disponibilizados
através do Jornal Diário do
Minho, às quintas-feiras, e da
página oficial do Departamento para Ministros Extraordinários da Comunhão e Minis-

Livraria
diário do minho

térios Litúrgicos. Findo o mês
de Agosto, os subsídios serão
compilados na página da Arquidiocese, à semelhança do
que tem acontecido todas as
semanas.
Se necessitar de entrar em
contacto com o DACS, pode fazê-lo através do e-mail
comunicacao@arquidiocese-braga.pt.
O Departamento deseja umas
boas férias a todos os seus
leitores e colaboradores. Regressamos em Setembro!
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da Comunicação Social (Pe. Paulo Terroso, Pe. Tiago Freitas, Flávia Barbosa, João Pedro Quesado)
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Desconto

03 ago
MUSEU

BIENAL IO XII
AR
SACRA TE
09H30

Fale connosco no

P

14,95€

Papa
francisco
deus
é jovem

Este foi o primeiro livro do Papa Francisco
totalmente dedicado aos jovens. A
obra nasceu a partir de uma conversa
/ entrevista com o jornalista Thomas
Leoncini, mesmo às portas da reunião pré-sinodal decorrida em Março. A sinopse
diz-nos que Bergoglio está convencido de
que os jovens "são na realidade feitos da
mesma «massa» de Deus. E são eles os
protagonistas do presente e do futuro. Da
história comum". A Assembleia Sinodal
está marcada para Outubro.
* Na entrega deste cupão. Campanha válida de 26 de Julho a 2 de Agosto de 2018.

