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iGreja PriMaZ
Vão decorrer orações de taizé em algumas igrejas: 
em Guimarães, na igreja de S. Sebastião, pelas 19h00 
de sábado; domingo, pelas 17h00, na igreja do Sen-
hor da Cruz, em Barcelos; e na terça-feira, dia 15, 
pelas 21h30, na igreja de S. Victor, em Braga.

ii a Pastoral universitária de Braga organiza, no próximo dia 13 de 
janeiro, uma caminhada pelo Parque nacional da Peneda-Gerês, 
mais propriamente pelo trilho da Geira romana. o ponto de 
encontro é pelas 08h30, junto ao Braga Parque. as inscrições são 
gratuitas e limitadas (pastoral-universitaria-braga.blogspot.pt).

 ÓBITO
faleceu, no passado dia 6 de 

janeiro, o padre Álvaro joaquim 
nogueira. nasceu a 12 de abril de 

1925, em fafe. foi ordenado em 1949, 
tendo sido pároco na Morreira (Braga), em 
Celeirós (Braga) e em Moreira de Cóne-
gos (Guimarães), onde esteve 38 anos. 
entre 1997 e 2008 foi ainda capelão do 
Santuário de nossa Senhora da Penha, na 
Costa, arciprestado de Guimarães. residia 
atualmente na Casa Sacerdotal, em Braga.

Leitores e MEC’s

missões na data prevista.
Um dos objetivos desta iniciativa é 
permitir que as pessoas com mobilidade 
reduzida da Arquidiocese possam assistir 
à eucarstia diária, em comunhão com a 

A  Arquidiocese de Braga vai transmi-
tir diariamente, através do seu por-
tal na internet, uma das eucaristias 

celebradas na Sé Primaz. Este facto torna a 
catedral bracarense na primeira do país a 
beneficiar desta inovação.
A decisão de efetuar as transmissões on-
line das eucaristias, que foi anunciada 
durante as comemorações dos 25 anos 
de episcopado de D. Jorge Ortiga, tem 
transmissão assegurada brevemente. De 
segunda-feira a sábado, será transmitida a 
eucaristia que se celebra pelas 17h30 e, 
ao domingo, será transmitida a missa das 
11h30. A ideia inicial era que as trans-
missões pela internet tivessem arrancado 
a 3 de janeiro, dia em que se realizou a 
eucaristia solene, por ocasião dos 25 anos 
de episcopado de D. Jorge Ortiga.
Devido à existência de um problema com 
o servidor não foi possível iniciar as trans-

eucaristias da Sé Primaz
transmitidas on-line

comunidade diocesana à qual pertencem.
Recorde-se que a nova versão do portal 
da Arquidiocese de Braga está em funcio-
namento desde outubro de 2012, apre-
sentando um grafismo renovado e novas 
funcionalidades. 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 o 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.
No site da Arquidiocese de Braga, também 
está disponível uma oração para cada dia, 
retirada do projeto “Passo-a-Rezar”, que 
se pode descarregar para que cada um a 
possa levar consigo. 

_________________________________

“
Segundo D. Jorge Ortiga, o

serviço de transmissão
diária da Eucaristia via

internet vai permitir que as 
pessoas de mobilidade reduzida

não estejam inibidas de participar 
virtualmente nas celebrações da 

sua orgulhosa Sé Catedral
_____________________________

a forMação anual para leitores e de 
recondução para todos os Ministros Extraor-
dinários da Comunhão (MEC) vai ter lugar 
no dia próximo dia 19 de janeiro, entre as 
9h30 e as 12h00. Esta iniciativa vai decorrer 
no Auditório S. Frutuoso, situado na antiga 
Casa Sacerdotal, na rua D. Afonso Hen-
riques, em Braga, e destina-se a todos os 
leitores e MEC dos Arciprestados de Braga, 
Amares, Cabeceiras de Basto, Fafe, Póvoa 
de Lanhoso, Terras de Bouro e Vila Verde. 
Todos aqueles que não puderem participar 
nesta sessão, poderão fazê-lo na formação 
que se vai realizar no domingo, dia 3 de 
fevereiro, no mesmo local e horário.

Olhar sobre Moçambique
uMa ConferênCia, intitulada “Outro 
olhar sobre Moçambique – O lugar dos lei-
gos na reconstrução da Igreja”, vai realizar-
se amanhã, pelas 21h00, no auditório Vita. 
Esta iniciativa, organizada pela Comissão 
Arquidiocesana para a Educação Cristã e 
com a colaboração dos Missionários da 
Consolata, vai contar com intervenções de 
Mazula Brazão (ex-reitor da universidade 
Eduardo Mondlane, Maputo) e do padre 
missionário Diamantino Antunes. A confe-
rência vai incidir essencialmente na história 
dos 24 catequistas de Guiúa que foram 
martirizados em 22 de março de 1998 em 
Moçambique. Um acontecimento trágico 
relatado no livro “Véu de morte numa noite 
de luar”, do padre Diamantino Antunes. A 
organização espera que este evento funcio-
ne como um testemunho sobre o que é ser 
agente de pastoral hoje e as suas implica-
ções, no caso concreto dos missionários. 

Mensagem  
apelo à fraternidade e unidade
na mensagem dirigida aos membros da 
arquidiocese, publicada a 3 de janeiro, 
dia em que celebrava os 25 anos da sua 
ordenação episcopal, d. jorge ortiga 
afirmou que «crer em deus é crer em 
todos e esperar uma diocese unida». 
o prelado considerou a fé como «dom 
maravilhoso a acolher para partilhar» e 
convidou todos à «fraternidade».

Sessão Solene
presbitério é «razão de ser»
na sessão solene, realizada em sua 
homenagem no auditório S. frutuoso, 
d. jorge ortiga reconheceu que o pres-
bitério «faz parte» da sua vida. Para o 
arcebispo Primaz a arquidiocese será 
mais coesa, se existir maior «amizade 
entre sacerdotes», para além do «teste-
munho» que representa junto dos fiéis.

 
Eucaristia na Sé
pontos vitais do epsicopado
durante a eucaristia solene que 
decorreu na Sé Primaz, d. jorge 
ortiga, sublinhou o que considera ser 
os «três pontos vitais» na pastoral do 
seu episcopado: a «caridade, a nova 
evangelização e a unidade». A catedral 
bracarense encheu-se completamente 
para esta homenagem ao prelado. 

Encerramento
no Sameiro
a Cripta do Sameiro encheu-se, no 
passado domingo, para o encerramento 
das comemorações. d. jorge ortiga 
que foi brindado com cânticos, poesia, 
atuações musicais e muitos presentes 
vindos de todos os arciprestados.

25 anOs dE EpisCOpadO
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C ontinuar em tempo natalício é dom e graça para perceber 
a nossa fé no Verbo encarnado e saborear internamente a 
grandeza da sua humildade

o amor é, por sua natureza humilde, dependente, pobre, despoja-
do. quem ama é humilde, faz do outro a sua alegria, a sua razão 
de viver. Ser amado por alguém que quer mostrar a sua superiori-
dade, a sua grandeza, degrada o amor e faz-nos ficar mais degra-
dados. ora o amor, porque humilde, faz exactamente o contrário, 
ou seja, exalta o amado, fala dele, quer vê-lo ser apreciado. quem 
ama esconde-se e humilha-se para que o amado sobressaia e viva.
foi esta maravilha de amor-humildade, que o Verbo vivia no seio 
da trindade antes de encarnar. o Pai, porque amor infinito, de-
pende do filho, só é Pai porque o filho existe. 
ama-o e depende d’ele com a humildade pró-
pria do  verdadeiro amor. o filho faz o mesmo 
em relação ao Pai. Por amor, o Verbo, depende 
do Pai, sem o Pai não existia, foi gerado pelo 
Pai. nesta mútua dependência própria do amor 
que é humilde, o espírito Santo é, segundo um 
autor francês, “ o beijo de união entre o Pai e o filho”.
Mas...que mistério insondável !, o Verbo encarnado, que tomou 
o nome de jesus Cristo, continua humilde, quer em relação ao 
Pai e à sua relação com ele, quer em relação aos homens. Servo 
humilde, nasce pobre, vive pobre, morre pobre, tem atitudes de 
serviço humilde, ao ponto de Se ajoelhar e lavar os pés aos seus 
discípulos, atitude que nem sequer um escravo judeu fazia. desce 
ao mais profundo da humildade. não quer elogios, não busca per-
gaminhos nem condecorações, manda aos demónios que se calem 
e não digam quem ele é, recomenda aos que cura, que não falem 
d’ele a ninguém. não quer prestígio, mas vive uma existência 
própria do amor, em serviço humilde, em escondimento pessoal, 

em estado de Kenose, de esvaziamento. não fala de Si, mas está 
continuamente a falar do Pai que o enviou, da obra do Pai, da 
Pessoa do Pai, do plano salvador do Pai. esconde-Se para que o Pai 
sobressaia, para o dar a conhecer, para atrair para o Pai, a vida e 
o coração de todos.
e...ó admirável surpresa !, o Pai quando fala é para falar do filho, 
para chamar a atenção para o filho, para recomendar que oiça-
mos seu filho muito amado. as duas vezes que nos aparece o Pai 
a falar no evangelho, no Baptismo de jesus e na transfiguração 
no tabor, o Pai não fala de Si mesmo, não atrai as atenções sobre 
Si próprio. o Pai como que Se esconde, Se apaga, Se esvazia de 
Si mesmo, para atrair o coração e a vida e todos para o filho. o 

Pai coloca, por amor que é humilde, o filho em 
destaque. não quer nem deseja outra coisa.
e o espírito Santo quando veio no Pentecostes 
foi para glorificar o Pai e o filho, não foi para 
chamar a atenção sobre Si mesmo e dizer que 
ele, agora é que era importante. o espírito, diz o 
evangelho, vem para ajudar a conhecer o Pai e o 

filho, para os fazer conhecidos e glorificados. Há, pois, um ver-
dadeiro “truque” trinitário, que o amor realiza, ou seja, cada uma 
das três Pessoas, por humildade própria do amor, não fala de Si 
mesma, não quer atrair sobre Si as atenções, mas fala dos outros, 
quer lançar nos outros o coração e a vida de todos os homens.
na contemplação da trindade, onde o amor é vivido em plena 
humildade, na contemplação de jesus Cristo, o Servo humilde, 
com a ajuda do espírito de amor, que é a humildade divina sem-
pre actuante em nós, poderemos ir crescendo na arte divina de 
sermos mais humildes, de seguir os passos de jesus, de viver em 
estado de melhor e mais profunda humildade. É este o caminho 
do evangelho.

O   Papa Bento XVI apontou Deus 
como fonte de inspiração para 
a construção de uma sociedade 

mais solidária. No dia da Epifania, Bento 
XVI lembrou o exemplo de humildade dos 
Reis Magos que há mais de dois mil anos 

iGreja uniVerSal
joão Paulo ii pode vir a ser canonizado ainda este 
ano, segundo uma agência católica da Polónia. 
Bento XVi estará à espera simplesmente de 
ouvir a opinião dos cardeais num «consistório 
de emergência», antes de anunciar a decisão.  

i

Papa tem insistido na necessidade da economia progredir tendo em atenção os mais fragéis e desprotegidos

PAPA: DEUS INSPIRA SOCIEDADE MAIS SOLIDÁRIA
© DR

Papa disse aos 
bispos que «os 

que temem 
a Deus, não 

têm medo dos 
homens, porque 

são livres»

foram ao encontro de Jesus.
«Nesta solenidade da Epifania do Senhor, 
a exemplo dos Magos do oriente, convido 
todos a procurar Deus com simplicidade de 
espírito, sem sucumbir perante o desalento 
ou a crítica. Ele revela-se aos humildes 

e aos pobres de espírito», referiu, 
acrescentando que «encontrar Deus 
é o melhor que pode acontecer a 
um homem».
Durante a homilia da missa da Epi-
fania, o Santo Padre pediu aos novos 
bispos que permaneçam firmes na 
verdade e tenham a coragem para 
enfrentar as orientações e critérios 
dominantes. «Os que temem a Deus, 

não têm medo dos homens, porque são 
livres», sublinhou. 

Pronunciando-se esta semana, Bento 
XVi afirmou que a europa tem necessi-

dade de líderes «clarividentes e qualificados» 
para superar a crise económica e financeira. 
Para o Papa, a atual crise «desenvolveu-se 
porque foi absolutizado o lucro em detrimen-
to do trabalho, e se aventuraram pelos trilhos 
da economia financeira em vez da real».

Viseu
a diocese passa a contar, a partir desta 
semana, com um Paço episcopal reno-
vado, após seis sanos de obras. além 
do encontro com o bispo, passam a 
estar instalados no edifício os serviços 
da livraria e do jornal, a chancelaria, a 
tesouraria, o economato, o vigário-geral, 
o tribunal eclesiástico, a comunicação 
social, bem como todos os serviços ad-
ministrativos. o Paço episcopal de Viseu 
é uma construção da primeira metade 
do século XX.  

Guarda
a fundação São joão de deus 
distribuiu, no passado fim de semana, 
mais de 300 mantas a instituições de 
solidariedade e pessoas carenciadas 
do distrito da Guarda. a “operação 
Manto Branco”, campanha de 
angariação de cobertores que 
começou a 17 de novembro, contou 
com doações de uma fábrica de 
lanifícios e vários particulares. os 
pontos de recolha dos agasalhos foram 
estabelecidos em diversos locais, como 
lojas, paróquias e juntas de freguesia.

Évora
a arquidiocese de Évora assinalou, no 
passado domingo, o dia da infância 
Missionária, que coincide anualmente 
com a Solenidade da epifania. neste 
dia foi feito um apelo à generosidade 
das crianças, para com outras crianças 
do mundo inteiro que vivem em 
exclusão missionária, nomeadamente 
no continente asiático. a ação de 
sensibilização foi levada a cabo pelo 
sacerdote jesuíta Henrique rios, 
antigo missionário na China.

porto
a vigararia de arouca/Vale de Cambra 
organizou, no passado fim de semana, 
umas jornadas da fé, no santuário de 
Santo antónio. Com testemunhos pesso-
ais sobre “o Mistério Pascal”, “o Corpo 
eclesial de Cristo”, “Vida em Cristo”, 
“Conhecendo a deus no amor fraterno” 
e “rezar Cristãmente”, esta iniciativa 
incluiu também momentos lúdicos. as 
jornadas encerraram com uma eucaris-
tia solene na igreja do santuário.

Viana do Castelo
o clero da diocese realiza hoje a sua 
segunda assembleia geral, integrada nas 
iniciativas de formação programadas 
para a vivência do ano da fé. este 
encontro vai decorrer no santuário 
de S. Bento de Seixas, localizado no 
arciprestado de Caminha e destina-se 
a todos os sacerdotes da diocese. A 
reflexão desta assembleia centra-se 
na temática “o acolhimento – vida de 
relação no padre”.

a HUMiLdadE dO VERBO EnCaRnadO   Dário Pedroso, sj

«Nas duas vezes que o Pai fala no 
Evangelho, no Baptismo de Jesus 
e na Transfiguração no Tabor, não 

fala de Si mesmo, nem atrai as 
atenções sobre Si próprio»

2012: um ano marcado pela perseguição religiosa
uma igreja atacada na noite de natal e pelo menos 15 cristãos 
degolados no último fim-de-semana do ano. Basta olhar para a 
nigéria para se compreender como a cristianofobia continua bem 
acesa em algumas regiões do mundo. no ano passado, 105 mil 
cristãos perderam a vida por causa da fé. a estatística, sempre fria, 
diz que em cada cinco minutos um cristão é morto por causa da 

sua fé. o observatório da liberdade religiosa afirma até que é exercida, que em muitos 
países, como na nigéria, «ir à missa ou à catequese transformou-se em algo perigoso». em 
Portugal, a fundação aiS tem procurado dar voz a esta multidão de mártires que alguns 
querem erradicar do planeta, congregando o notável esforço de solidariedade dos nossos 
benfeitores que depois é canalizado para os países onde a ajuda de emergência é mais 
necessária. uma ajuda que, acima de tudo, é espiritual. (www.fundacao-ais.pt)

salários devem aumentar  
a aCeGe, associação cristã de empresários 
e gestores considera que as «empresas 
que vão estar bem em 2013» devem, «na 
medida da sua capacidade», aumentar os 
ordenados e ajudar os trabalhadores com 
mais dificuldades económicas. «Mesmo 
num ambiente de recessão, existirá espaço 
e lugar para o sucesso de muitas empresas»,  
sustentam. Entre as medidas propostas está 
a melhoria dos salários, «pagando remune-
rações mais próximas daquilo que é justo 
no plano da dignidade humana».

faleceu, na passada semana, o padre mais idoso 
de Portugal. o cónego josé amaro teixeira tinha 
101 anos e morreu na Casa Sacerdotal de lis-
boa. natural de Belmonte, este sacerdote esteve 
ligado à formação no Patriarcado de lisboa.

i
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entreViSta
francisco Mota é bracarense e tem 24 anos. natural da freguesia de Maximinos, fre-
quentou o colégio d. diogo de Sousa e a escola secundária d.ª Maria ii. entrou para 
o seminário Menor aos 14 anos, em setembro de 2002, tendo deixado este percurso 
passados quatro anos. licenciou-se em História na universidade do Porto e atual-
mente frequenta o mestrado em administração Pública, na universidade de Coimbra.

i o Seminário Menor é uma etapa que se 
destna ao percurso vocacional de jovens, 
com idades entre os 12 e os 18 anos. todos 
os meses realiza-se um encontro entre os 
candidatos. (www.fazsentido.com.pt)  

i

que memórias guardas do teu tempo de 
seminário?

R_ Eu costumo dizer, quando me per-
guntam se queria ser padre, que estes 
foram os anos mais importantes da minha 
vida. Andar no seminário não significa 
necessariamente ser padre. O seminário 
não é uma fábrica de fazer padres, mas é 
uma escola de formação de homens com 
valores. Ainda hoje recordo os tempos 
de seminário com muita saudade e muita 
nostalgia. Tive alguma dificuldade com 
os gestos de fé. O incutir de muitos atos 

que pudessem significar fé num jovem da 
minha idade poderiam significar rotina. A 
verdade é que foram tempos marcantes. 
Foi nesta altura que a minha mãe teve 
uma doença grave e se não fosse o apoio 
do padre Manuel Joaquim, anterior reitor 
do seminário e pessoa à qual devoto a 
maior estima, não sei como teria sido. Foi 
o seminário que me deu as maiores opor-
tunidades para eu crescer. Foi uma casa 
que me preencheu muito. Não esqueço 
o padre António e as Irmãs, em particu-
lar a minha madrinha. Mesmo aquelas 

regras que na altura me faziam alguma 
confusão, hoje dou-lhes o maior valor. 
Foi lá que tive as primeiras oportunidades 
para liderar alguns projetos e para crescer 
espiritualmente, comunitariamente e 
humanamente. O seminário abriu-me 
também as portas da minha comunidade 
paroquial. Jamais esquecerei o momento 
em que tive que falar aos paroquianos 
de Maximinos. Eu tremia por todos os 
lados e essa há-de ser a minha primeira 
aparição pública. 

ainda te lembras o que te chamou à 
vocação sacerdotal?

R_ O procurar da minha vocação sa-
cerdotal está relacionado com o facto 
de ter frequentado uma casa com muita 
disciplina e com um rigor muito grande, 
que foi o colégio D. Diogo de Sousa. Lá 
tive também a oportunidade de frequen-
tar a eucaristia diária. O meu discerni-
mento vocacional passou pelo padre Zé 
Miguel, pelo padre Vítor ou pelo padre 
Domingos, que eram professores de 
Religião. Foram eles que me despertaram 
o interesse e me fizeram frequentar o 

não faltam ex-seminaristas presentes nas mais diversas 
áreas da sociedade. a política será talvez um dos âmbitos 
onde escasseiam as vozes nitidamente cristãs e com uma 
conduta adequada aos valores que o cristianismo defende. 
francisco Mota frequentou o Seminário Menor entre 2002 
e 2006 e é hoje um dos líderes partidários mais interven-
tivos em Braga. Grato pela experiência, confessa ter sido 
decisiva para a sua forma de olhar o mundo e a sociedade.   

pré-seminário a partir de 2001. O padre 
Dias Pereira foi uma das pessoas que me 
incentivou sempre a entrar no seminário. 
Dizia-me sempre que não tinha necessa-
riamente que ser padre, mas ia para lá de 
forma a descobrir a minha vocação. Já no 
seminário, tive momentos em que estava 
certo que queria ser padre, mas outros 
em que tinha muitas dúvidas. A grande 
virtude deste tempos foi a minha visão do 
mundo, que se diferenciava - e eu notava 
isso - dos restantes jovens da minha 
idade. O seminário foi decisivo para olhar 
o mundo de uma forma positiva e com 
esperança, mesmo quando temos que 
atravessar momentos difíceis. Há que ter 
fé! Eu sempre me agarrei áquilo em que 
acreditava, sabendo que eu poderia en-
frentar as dificuldades e saber vencê-las. 
O seminário foi um desafio decisivo, que 
me permitiu ser aquilo que sou hoje. 

que frutos sentes hoje na tua vida a par-
tir deste passado como seminarista?

R_ Os frutos são os valores, não só os va-
lores do cristianismo ou do companheiris-
mo. Nunca irei colocar em causa os meus 

“
a igreja tem um papel 
preponderante enquanto 
agente de mudança 
da sociedade

FRAnCiSCO MOTA
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te em Priscos e no qual os diversos credos 
dialogaram e conviveram.

quais têm sido as tuas maiores dificulda-
des na ação política?

R_ A maior dificuldade é o facto de 
pertencer a um partido pequeno, que 
não tem os meios e a capacidade de 
influência que os partidos maiores têm. 
Todavia, é possível encontrar alternativas 
que permitam superar esta dificuldade. Eu 
próprio tenho experimentado isso. Outra 
grande dificuldade foi ter encontrado 
gente na política que não tem valores e 
que não olha a meios para atingir os seus 
fins. Não é esta gente que deve estar na 
política. Há muitos políticos que dizem 
uma coisa, defendem uma determinada 
conduta, e depois na sua vida pessoal e 
profissional fazem exatamente o contrá-
rio. Faz-me lembrar tantos cristãos que 
vão à igreja e batem com a mão no peito, 
mas depois não contraditórios muitas 
vezes logo no adro da Igreja. Na política 
não é diferente. Infelizmente, muitas ve-
zes o cacique partidário não permite que 
os homens bons cingrem na política ativa.

Como tens vivido este ano da fé?

R_ Eu gosto de viver a fé sem uma rotina 
previamente estabelecida. Gosto de fazer 
as minhas próprias orações e viver a fé 
com um ritmo que se adeque à minha 
vida. A fé alimenta aquilo em que acre-
ditamos e por isso devemos colocá-la 
naquilo que vivemos todos os dias. Mui-
tas vezes as pessoas rezam as orações já 
feitas, em horários certos, com uma rotina 
quotidiana e já não conseguem viver isso 
com intensidade. Por isso mesmo, o gran-
de desafio para este ano é continuar esta 
dinâmica. Gosto muito, por exemplo, de 
rezar as Completas. Para mim, os salmos 
são a oração mais bonita da Igreja.

maus executores, porém temos hoje mui-
tos políticos que, em vez de servirem a 
política, servem-se da política para atingir 
os seus fins. Por isso mesmo, o cristia-
nismo enquanto valor humano não pode 
ser desperdiçado na política. Recordo a 
influência decisiva que a Igreja e as suas 
instituições detêm na educação ou na 
intervenção social. Contudo, a Igreja não 
se preocupa com a imagem ou com os 
louros, ao contrário de muitos políticos 
e partidos. Esse é um valor que pode ser 
acrescentado pelos cristãos à política. 

em que é que a doutrina Social da igreja 
pode contribuir para a forma de fazer 
política e para a própria sociedade?

R_ A política e a Igreja sempre foram 
duas áreas de intervenção distintas. A 

Igreja é indispensável como agente de 
mudança. Acho que a Igreja tem um 
papel preponderante enquanto agente de 
mudança da sociedade, não só enquanto 
força agregadora, mas enquanto fomen-
tadora de responsabilidade cultural e 
social. Acho que é um erro enorme achar 
que o facto de se colaborar com a Igreja, 
não significa definir uma religião para 
o Estado. A Igreja tem uma capacidade 
de abertura a outros credos que deve ser 
aproveitada. Veja-se o exemplo da Aldeia 
das Religiões que se realizou recentemen-

entreViSta
ii francisco Mota entrou no CdS-PP em 2009, estando já inscrito na ju-

ventude Popular desde os 18 anos. foi convidado a assumir a liderança 
desta estrutura juvenil partidária em Braga, concelho onde a jP era in-
existente há alguns anos. desde aí lidera a comissão política concelhia 
da jP, tendo sido reconduzido no cargo com uma votação de 79,9%. 

em entrevista a um órgão de comunicação social, o ar-
cebispo Primaz, d. jorge ortiga, reconhceu a necessi-
dade da igreja portuguesa «entrar mais nas realidades 

humanas e terrestres», sublinhando a importância 
dos cristãos estarem «mais presentes na política».

“
O seminário não é 

uma fábrica de fazer 
padres; é uma escola de 

formação de homens 
com valores

«O cacique partidário 
não permite que os 

homens bons cingrem 
na política ativa»

CoMo te SentiSte aquando daquele ePiSódio, Pro-
taGoniZado Pelo PreSidente da CâMara de BraGa, 
no qual reCordou o faCto da tua faMília ter Sido 
aPoiada Pela ação SoCial da autarquia?

r_ não me senti envergonhado, ao contrário do que muita 
gente possa pensar. tenho muito orgulho no que sou. que fique 
bem claro que venho de uma família humilde, que não tem 
tradição nem no CdS nem noutro partido qualquer. Para se 
estar na política não é preciso ser rico, mas mostrar que se é 
capaz. o episódio, que se passou numa reunião da assembleia 
Municipal é lamentável, seja comigo ou caso tivesse sido com 
outra pessoa qualquer. eu nunca o faria a ninguém, mas do eng. 
Mesquita Machado já se espera tudo. na minha opinião, ele 
acha-se detentor da razão e dono das pessoas, infelizmente...

que BraGa SonHaS Para o futuro?
r_ ainda bem que não perguntaste com quem é que eu sonhava 
para Braga. eu hoje vejo uma cidade completamente desorga-
nizada e desorientada. Vejo uma cidade que não respeita as 
suas tradições e o seu património. não existe uma estratégia 
definida para o futuro da cidade. Gostaria de no futuro salvar 
algumas coisas em Braga: o património arqueológico, o rio este 
e as Sete fontes. infelizmente a nossa mentalidade em Portugal 
não beneficia a proteção do património. o caso do rio este é 

bem mais grave, pois mostra o ser humano contra a natureza. 
acredito que muitos prédios, que estão alicerçados 
em cima de água e em risco de ruína, fossem de-
molidos. no dia que acontecer uma tragédia é que 
vamos acordar  para esta realidade. Gostava ainda 
que o Braga fosse campeão e que o desporto fosse 
mais respeitado em Braga, não beneficiando apenas 
o futebol, mas outras modalidades. 

que ContriButo Pode dar a iGreja à Cidade?
r_ a cidade de Braga está completamente por explorar no que 
ao contributo da igreja diz respeito. recordo que o turismo 
religioso é a base essencial dos visitantes que a cidade recebe. 
não entendo porque o município de Braga é o único que não 
pertence à turel. em Guimarães, no âmbito da Capital euro-
peia da Cultura, promoveram-se todas as igrejas. Braga, que 
é muito mais rica e tem muito mais igrejas, não sabe fazê-lo.
quando falamos em património, estamos a referir-nos à conser-
vação e ao turismo. as pessoas que nos visitam criam oportu-
nidades de negócio cá. Como é possível que os nossos turistas 
só passem em média uma noite em Braga? Significa que só 
oferecemos oportunidades culturais para 24 horas de estadia. 
isso não faz sentido com o património, a história e as tradições 
que Braga pode oferecer.  

«BRaGa Está pOR ExpLORaR, nO qUE aO COntRiBUtO da iGREja diz REspEitO»

valores. Numa altura em que a própria 
sociedade desafia-se a ela própria a pôr 
de lado os valores, é aquilo que mais me 
orgulha na minha vida. Foi o seminário 
que me formou o carácter e a persona-
lidade, principalmente pela capacidade 
de compromisso que me foi incutido. Os 
valores são a grande marca que trouxe do 
seminário. 

o que te chamou à política?

R_ Aquilo que me chamou à política ativa 
foi o desafio de fazer alguma coisa pela 
minha cidade. Sempre participei ativa-
mente no associativismo cá em Braga, 
quer no seminário, quer na paróquia. 
Senti que devia aceitar o repto que me foi 
lançado pelo Pedro Moutinho, presidente 
nacional da JP. Nunca pensei que fosse 
criar, modéstia à parte, uma dimensão tão 
interventiva como a minha equipa e eu 
temos atualmente em Braga. Como já o 
tinha feito, assumindo compromissos jun-
to das comunidades às quais pertencia, 
entendi aceitar o desafio de transformar a 
sociedade a partir da política.

recentemente d. jorge ortiga desafiou os 
cristãos a envolverem-se mais na política. 
acreditas que é possível hoje um cristão 
empenhar-se seriamente na política?

R_ Acho que o cristão deve-se envol-
ver na política e ajudar a transformar a 
sociedade na qual está inserido. Este foi 
um momento oportuno para lançar este 
apelo e, uma vez mais, D. Jorge Ortiga 
deu provas de ser uma pessoa atenta, 
um arquiteto da unidade, como alguém 
dizia recentemente. Quando nós perce-
bemos a falência da atual forma de estar 
na política, instituída após o 25 de abril, 
entendemos que tal sucedeu precisa-
mente pela falta de valores. Sabemos que 
emtodas as áreas da sociedade há bons e 



6 Diário do MinhoQuinta-FEiRa, 10 de janeiro de 2013IGREJA VIVA

liturGia

LEITURA I – Is 42,1-4.6-7

Leitura do Livro de Isaías

Diz o Senhor: «Eis o meu servo, a quem 
Eu protejo, o meu eleito, enlevo da minha 
alma. Sobre ele fiz repousar o meu espírito, 
para que leve a justiça às nações. Não gri-
tará, nem levantará a voz, nem se fará ouvir 
nas praças; não quebrará a cana fendida, 
nem apagará a torcida que ainda fumega: 
proclamará fielmente a justiça. Não desfale-
cerá nem desistirá, enquanto não estabele-
cer a justiça na terra, a doutrina que as ilhas 
longínquas esperam. Fui Eu, o Senhor, que 
te chamei segundo a justiça; tomei-te pela 
mão, formei-te e fiz de ti a aliança do povo 
e a luz das nações, para abrires os olhos aos 
cegos, tirares do cárcere os prisioneiros e da 
prisão os que habitam nas trevas».

SALMO RESPONSORIAL – Sl. 28 (29)

Refrão: O Senhor abençoará o seu povo 
na paz

Tributai ao Senhor, filhos de Deus,
tributai ao Senhor glória e poder.
Tributai ao Senhor a glória do seu nome,
adorai o Senhor com ornamentos sagrados.

A voz do Senhor ressoa sobre as nuvens,
o Senhor está sobre a vastidão das águas.
A voz do Senhor é poderosa,
a voz do Senhor é majestosa.

A majestade de Deus faz ecoar o seu trovão
e no seu templo todos clamam: Glória!
Sobre as águas do dilúvio senta-Se o Senhor,
o Senhor senta-Se como rei eterno.

LEITURA II – Atos 10, 34-38
Leitura dos Atos dos Apóstolos

Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e 
disse: «Na verdade, eu reconheço que 
Deus não faz acepção de pessoas, mas, 
em qualquer nação, aquele que O teme 
e pratica a justiça é-Lhe agradável. Ele 
enviou a sua palavra aos filhos de Israel, 
anunciando a paz por Jesus Cristo, que 
é o Senhor de todos. Vós sabeis o que 
aconteceu em toda a Judeia, a começar 
pela Galileia, depois do baptismo que 
João pregou: Deus ungiu com a força 
do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que 
passou fazendo o bem e curando todos 
os que eram oprimidos pelo Demónio, 
porque Deus estava com Ele».

ACLAMAÇÃO DO EVANGELHO - Mc 9, 6 
Abriram-se os céus e ouviu-se a voz do Pai: 
«Este é o meu Filho muito amado: escutai-O».

EVANGELHO – Lc 3,15-16.21-22

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas

Naquele tempo, o povo estava na expecta-
tiva e todos pensavam em seus corações
se João não seria o Messias. João tomou a 
palavra e disse-lhes: «Eu baptizo-vos com 
água, mas vai chegar quem é mais forte do 
que eu, do qual não sou digno de desatar 
as correias das sandálias. Ele baptizar-
vos-á com o Espírito Santo e com o fogo».
Quando todo o povo recebeu o baptismo,
Jesus também foi baptizado; e, enquanto 
orava, o céu abriu-se e o Espírito Santo 
desceu sobre Ele em forma corporal, como 
uma pomba. E do céu fez-se ouvir uma 
voz: «Tu és o meu Filho muito amado:
em Ti pus toda a minha complacência».

“Batismo de Cristo” (Pieter de Grebber, 1625) In: igreja de St Stephanus (Beckum - Alemanha)

i Santo aMaro celebra-se a 15 de janeiro e é um dos santos mais populares da 
arquidiocese de Braga. Monge do século Vi, que desde menino serviu à ordem dos 
Beneditinos. foi confiado a S. Bento, juntamente com o seu amigo Plácido, que tam-
bém foi canonizado. Pela sua prova de humildade e paciência, S. Bento pediu-lhe para 
fundar um mosteiro beneditino em frança, onde veio a falecer a 15 de janeiro de 567.

i Sugestão de Cânticos
entrada: Águas das fontes (a. Cartageno, CeC i 72-73)
ofertório: És Príncipe (M. luís, CeC i 60)
CoMunHão: apareceu entre nós (a.f.Santos, BMl 29 - 15)
Saída: Povo teu somos (nCt 360)

batismo DO SENHOR - Ano C
13 de janeiro de 2013 

A liturgia deste domingo tem 
como cenário de fundo o 
projeto salvador de Deus. No 
Batismo de Jesus nas margens 

do Jordão, revela-se o Filho amado de 
Deus, que veio ao mundo enviado pelo 
Pai, com a missão de salvar e libertar os 
homens. Cumprindo o projecto do Pai, 
Jesus fez-Se um de nós, partilhou a nossa 
fragilidade e humanidade, libertou-nos 
do egoísmo e do pecado, empenhou-Se 
em promover-nos para que pudéssemos 
chegar à vida plena.

A primeira leitura anuncia um misterioso 
“Servo”, escolhido por Deus e enviado 
aos homens para instaurar um mundo de 
justiça e de paz sem fim. Animado pelo 
Espírito de Deus, Ele concretizará essa 
missão com humildade e simplicidade, 
sem recorrer ao poder, à imposição, à 
prepotência, pois esses esquemas não 
são os de Deus. A figura misteriosa e 
enigmática do “Servo” de que fala o 
Deutero-Isaías apresenta evidentes pontos 

de contacto com a figura de Jesus. Os 
primeiros cristãos – colocados perante 
a dificuldade de explicar como é que 
o Messias tinha sido condenado pelos 
homens e pregado na cruz – irão utilizar 
os cânticos do “Servo” para justificar o 
sofrimento e o aparente fracasso humano 
de Jesus: Ele é esse “eleito de Deus”, que 
recebeu a plenitude do Espírito, que veio 
ao encontro dos homens com a missão 
de trazer a justiça e a paz definitivas, que 
sofreu e morreu para ser fiel a essa missão 
que o Pai lhe confiou.

A segunda leitura reafirma que Jesus é o 
Filho amado que o Pai enviou ao mundo 
para concretizar um projeto de salvação; 
por isso, Ele “passou pelo mundo fazendo 
o bem” e libertando todos os que eram 
oprimidos. Nos seus gestos de bondade, 
de misericórdia e de perdão, os homens 
encontraram o projeto libertador de 
Deus. É este o testemunho que os discí-
pulos devem dar, para que a salvação que 
Deus oferece chegue a todos os povos.  

“Reconheço que Deus não faz aceção de 
pessoas” – diz Pedro no seu discurso em 
casa de Cornélio. E nós, filhos deste Deus 
que ama a todos da mesma forma e que 
a todos oferece, igualmente a salvação, 
aceitamos todos os irmãos da mesma 
forma, reconhecendo a igualdade funda-
mental de todos os homens em direitos e 
dignidade? Que sentido fazem, então, as 
discriminações por causa da cor da pele, 
da raça, do sexo, da orientação sexual ou 
do estatuto social?

No evangelho, aparece-nos a concretiza-
ção da promessa profética veiculada pela 
primeira leitura: Jesus é o Filho/”Servo” 
enviado pelo Pai, sobre quem repousa o 
Espírito, e cuja missão é realizar a liber-
tação dos homens. Obedecendo ao Pai, 
Ele tornou-se pessoa, identificou-Se com 
as fragilidades dos homens, caminhou ao 
lado deles, a fim de os promover e de os 
levar à reconciliação com Deus, à vida 
em plenitude. No episódio do Batismo, 
Jesus aparece como o Filho amado, que o 

Pai enviou ao encontro dos homens para 
os libertar e para os inserir numa dinâmi-
ca de comunhão e de vida nova. Nessa 
cena revela-se, portanto, a preocupação 
de Deus e o imenso amor que Ele nos 
dedica. É bonita esta história de um Deus 
que envia o próprio Filho ao mundo, que 
pede a esse Filho que Se solidarize com 
as dores e limitações dos homens e que, 
através da acção do Filho, reconcilia os 
homens consigo e fá-los chegar à vida 
em plenitude. No Batismo, Jesus tomou 
consciência da sua missão (essa missão 
que o Pai Lhe confiou), recebeu o Espírito 
e partiu em viagem pelos caminhos poei-
rentos da Palestina, a testemunhar o pro-
jeto libertador do Pai. Eu, que no Batismo 
aderi a Jesus e recebi o Espírito que me 
capacitou para a missão, tenho sido uma 
testemunha séria e comprometida desse 
programa em que Jesus Se empenhou e 
pelo qual Ele deu a vida?

Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org

 a Igreja alimenta-se da palavra
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as leituras deste domingo apresentam a imagem do casamento como imagem que 
exprime de forma privilegiada a relação de amor que deus (o marido) estabeleceu 

com o seu Povo (a esposa). a questão fundamental é, portanto, a revelação do amor de 
deus. a primeira leitura define o amor de deus como um amor inquebrável e eterno, que 
continuamente renova a relação e transforma a esposa, sejam quais forem as suas falhas 
passadas. nesse amor nunca desmentido, reside a alegria de deus. a segunda leitura fala dos 
“carismas” – dons, através dos quais continua a manifestar-se o amor de deus. Como sinais 
do amor de deus, eles destinam-se ao bem de todos; não podem servir para uso exclusivo 
de alguns, mas têm de ser postos ao serviço de todos com simplicidade. É essencial que na 
comunidade cristã se manifeste, apesar da diversidade de membros e de carismas, o amor que 
une o Pai, o filho e o espírito Santo. o evangelho apresenta, no contexto de um casamento 
(cenário da “aliança”), um “sinal” que aponta para o essencial do “programa” de jesus: 
apresentar aos homens o Pai que os ama, e que com o seu amor os convoca para a alegria 
plena. quando a relação com deus assenta num jogo intrincado de ritos externos, de regras 
e de obrigações que é preciso cumprir, a religião torna-se um pesadelo insuportável que 
tiraniza e oprime. ora, jesus veio revelar-nos deus como um Pai bondoso e terno, que fica 
feliz quando pode amar os seus filhos. É esse o “vinho” que jesus veio trazer para alegrar a 
“aliança”: o “vinho” do amor de deus, que produz alegria e que nos leva à festa do encontro.

liturGia oPinião

LEITURA I – Is 62,1-5

Leitura do Livro de Isaías

Por amor de Sião não me calarei, por amor 
de Jerusalém não terei repouso, enquanto 
a sua justiça não despontar como a aurora 
e a sua salvação não resplandecer como 
facho ardente. Os povos hão-de ver a tua 
justiça e todos os reis a tua glória. Recebe-
rás um nome novo, que a boca do Senhor 
designará. Serás coroa esplendorosa nas 
mãos do Senhor, diadema real nas mãos do 
teu Deus. Não mais te chamarão «Aban-
donada», nem à tua terra «Deserta», mas 
hão-de chamar-te «Predilecta» e à tua terra 
«Desposada», porque serás a predilecta 
do Senhor e a tua terra terá um esposo. Tal 
como o jovem desposa uma virgem, o teu 
Construtor te desposará; e como a esposa 
é a alegria do marido, tu serás a alegria do 
teu Deus.

SALMO RESPONSORIAL – Sl. 95 (96)

Refrão 1: Anunciai em todos os povos as 
maravilhas do Senhor.

Cantai ao Senhor um cântico novo,
cantai ao Senhor, terra inteira,
cantai ao Senhor, bendizei o seu nome.

Anunciai dia a dia a sua salvação,
publicai entre as nações a sua glória,
em todos os povos as suas maravilhas.

Dai, ó Senhor, ó família dos povos,
dai ao Senhor glória e poder,
dai ao Senhor a glória do seu nome.

Adorai o senhor com ornamentos sagrados,
trema diante d’Ele a terra inteira;
dizei entre as nações: «O Senhor é Rei»,
governa os povos com equidade.

LEITURA II – 1 Cor 12,4-11
Leitura da primeira Epístola do apóstolo 
São Paulo aos Coríntios

Irmãos: Há diversidade de dons espiri-
tuais, mas o Espírito é o mesmo. Há diver-
sidade de ministérios, mas o Senhor é o 
mesmo. Há diversidade de operações,

mas é o mesmo Deus que realiza tudo 
em todos. Em cada um se manifestam os 
dons do Espírito para o bem comum. A 
um o Espírito dá a mensagem da sabe-
doria, a outro a mensagem da ciência, 
segundo o mesmo Espírito. É um só e o 
mesmo Espírito que dá a um o dom da fé, 
a outro o poder de curar; a um dá o poder 
de fazer milagres, a outro o de falar em 
nome de Deus; a um dá o discernimento 
dos espíritos, a outro o de falar diversas 
línguas, a outro o dom de as interpretar. 
Mas é um só e o mesmo Espírito que faz 
tudo isto, distribuindo os dons a cada um 
conforme Lhe agrada.

ACLAMAÇÃO EVANGELHO – Col 3,15a.16a
Reine em vossos corações a paz de Cris-
to, habite em vós a sua palavra.

EVANGELHO – Jo 2,1-11

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São João
Naquele tempo, realizou-se um casamen-
to em Caná da Galileia e estava lá a Mãe 
de Jesus. Jesus e os seus discípulos foram 
também convidados para o casamento. A 
certa altura faltou o vinho. Então a Mãe 
de Jesus disse-Lhe: «Não têm vinho». 
Jesus respondeu-Lhe: «Mulher, que 
temos nós com isso? Ainda não chegou a 
minha hora». Sua Mãe disse aos serven-
tes: «Fazei tudo o que Ele vos disser». 
Havia ali seis talhas de pedra, destinadas 
à purificação dos judeus, levando cada 
uma de duas a três medidas. Disse-lhes 
Jesus: «Enchei essas talhas de água». Eles 
encheram-nas até acima. Depois disse-
lhes: «Tirai agora e levai ao chefe de 
mesa». E eles levaram. Quando o chefe 
de mesa provou a água transformada em 
vinho, – ele não sabia de onde viera,
pois só os serventes, que tinham tirado a 
água, sabiam – chamou o noivo e disse-
lhe: «Toda a gente serve primeiro o vinho 
bom e, depois de os convidados terem 
bebido bem, serve o inferior. Mas tu 
guardaste o vinho bom até agora». Foi as-
sim que, em Caná da Galileia, Jesus deu 
início aos seus milagres. Manifestou a sua 
glória e os discípulos acreditaram n’Ele.

Domingo II do Tempo comum - Ano C
20 de janeiro de 2013 

1
Já muito foi dito sobre o Ano 
da Fé e mais será nos próximos 
meses. É bom que assim seja, 
sobretudo se tal significar uma 

maior consciencialização dos crentes 
relativamente à urgência de professar 
com alegria a fé no Verbo de Deus 
encarnado, morto e ressuscitado, e 
a adesão, em obras e palavras, ao 
seu Evangelho. Afinal, como lembra 
Bento XVI na carta apostólica Porta 
fidei («A Porta da Fé»), a fé deixou 
de existir como «pressuposto óbvio 
da vida diária» e, com frequência, 
tal pressuposto é mesmo «negado» 
(cf. n. 2). Esta alteração do contexto 
social em que somos chamados a 
testemunhar o mistério de Cristo é, 
no entanto, essencialmente positiva, 
pois permite que a originalidade 
do Cristianismo seja mais visível e 
a novidade de Cristo inquiete mais 
poderosamente os corações com o 
sabor das coisas ainda não ditas e 
capazes de converter a vida.

2Para que isso aconteça, 
porém, é necessário que os 
cristãos deixem modelos 
religiosos do passado e 

apostem de modo decidido em Cristo, 
no conhecimento do seu mistério. Não 
se trata apenas de um conhecimento 
intelectual, nem primariamente de 
um conhecimento desse tipo. Se nos 
lembrarmos do modo como São Paulo 
se refere a Cristo e ao seu mistério, 
«escondido» desde sempre em Deus, 
mas revelado «nestes últimos tempos» 
aos seus discípulos, percebemos que 
se trata, sobretudo, de uma acção 
de Deus, o qual Se dá a conhecer 
em seu Filho, Jesus Cristo. E, sendo 
assim, aprofundar o conhecimento do 
mistério de Cristo implica, antes de 
mais, dispor o coração para acolher o 
Evangelho e viver de acordo com ele.

3Não sendo em primeiro 
lugar um conhecimento 
intelectual, a adesão ao 
mistério de Cristo passa 

também por aí. O Cristianismo não é 

um irracionalismo. Desde muito cedo, 
os cristãos perceberam a necessidade 
de saber apresentar Aquele em quem 
acreditam e as razões para acreditar. 
É justamente famosa a expressão 
da Primeira Carta de Pedro sobre 
a disponibilidade dos cristãos para 
darem, a quem lhas pedir, «as razões» 
da sua esperança (3, 15). Ao longo 
dos séculos, esta exigência da fé gerou 
no seio da Igreja uma incansável 
actividade intelectual, testemunhada 
nas obras dos Padres da Igreja, em 
bibliotecas, nas universidades e em 
escolas de todo o género. Hoje este 
compromisso com a cultura não 
pode esmorecer – mas, tal como no 
passado, deve sempre partir do desejo 
de aprofundar o conhecimento de 
Cristo, para poder falar d’Ele a quem, 
porventura, deseje escutar.

4Verdadeiramente, ninguém 
nasce cristão – cada um 
faz-se cristão, ou melhor, 
é feito cristão através do 

baptismo. E se hoje é comum as 
famílias cristãs pedirem o baptismo 
para os seus filhos na mais tenra 
idade, isso significa que o ser feito 
cristão acaba por se dilatar no tempo 
após o baptismo, implicando um 
processo longo de aprendizagem, não 
apenas de conceitos mas sobretudo 
de um modo de vida. Este processo 
tem nas famílias e nas comunidades 
cristãs os seus agentes mais directos 
e, hoje, praticamente únicos – pois, 
como referi no início desta reflexão, 
citando Bento XVI, o contexto social 
no qual a fé era um dado adquirido 
deixou de existir; não raro, tornou-
se mesmo adverso à transmissão da 
fé. Testemunhar a fé com alegria, na 
família e na comunidade cristã, é, por 
isso, essencial se pretendemos que o 
Ano da Fé dê frutos, renovando a vida 
dos crentes e despertando em quem 
não acredita o desejo de conhecer o 
mistério de Cristo para O acolher e 
fazer d’Ele o centro da sua vida. 

CONHECER CRISTO, 
TESTEMUNHAR A FÉ

por Elias Couto (Apostolado da Oração)

Para que, neste ano da fé, os cristãos 
aprofundem o conhecimento do mistério de 
Cristo e testemunhem a própria fé com alegria. 
[intenção do Santo Padre para o mês de janeiro]

i Sugestão de Cânticos
entrada: toda a terra Vos adore (a.f.Santos, CeC ii 11-12)
ofertório: o Senhor me revestiu (M. luís, lCH i 624)
CoMunHão: formamos um só corpo (C.Silva, nCt 265)
Saída: louvado seja o meu Senhor (nCt 283)
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O blog “Porta sempre aberta” é uma 
iniciativa da comunidade paroquial de 
Santo Adrião, Vila Nova de Famalicão, 
com o intuito de ajudar à vivência do 
Ano da Fé. Este blogue pretende ser 
um ponto de encontro para a partilha, 
complementado pelas questões co-
locadas pelos fiéis, ao longo do ano. 
Todos os meses será convocado um 
encontro, onde, a partir das interroga-
ções, será gerada uma reflexão comu-
nitária. Em cada mês, será publicada 
uma proposta de reflexão com o tema 
indicativo para o respetivo encontro.

portasempreaberta.blogspot.pt

flash 

«Poderíamos fazer 
muito mais pelo povo, 
há muitas discussões, 

não dialogamos os 
suficiente. Há quase 
uma obsessão em 

defender os interesses 
do partido pelo 

partido»

D. Jorge Ortiga,
à Rádio Renascença

O Arcebispo Primaz comemorou 25 anos de episcopado. O clero e os fiéis presta-
ram-lhe uma grande homenagem na Sé Primaz.                      (Foto: Avelino Lima)           
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U m dia, um professor universitário 
chegou junto à margem de um 

lago. Pediu ao barqueiro que o aju-
dasse a passar para a outra margem. O 
homem satisfez o seu pedido. Quando 
já estavam longe da margem, o profes-
sor começou a fazer-lhe perguntas:
- Sabes história?
- Não.
- Então perdeste um quarto da tua 
vida.
- Sabes astronomia?
- Não.
- Então perdeste dois quartos da tua 
vida.
- Sabes filosofia?
- Não.
- Então perdeste três quartos da tua 
vida. 
De repente, levantou-se uma grande 
tempestade. O barco no meio do lago 
estava prestes a afundar-se. O barquei-
ro perguntou-lhe:
- O senhor sabe nadar?
- Não.
- Então perdeu toda a sua vida.

As pessoas podem ter muitos conhe-
cimentos, muita sabedoria aprendida 
nas universidades. Mas podem desco-
nhecer o essencial, aquilo que as pode 
salvar. 

In “Nem só de pão”, Pedrosa Ferreira

título: Não tenhais 
medo

autor: Dário Pedro-
so, sj

editora: Apostolado 
da Oração

Preço: 6,00 euros

Resumo: Nas páginas 
deste livro, o autor apresenta doze razões 
para acolher esta exortação de Nossa 
Senhora e convida a meditar e rezar 
cada uma delas. O objetivo desta obra é 
«ajudar os cristãos a ser mais fortes na fé, 
dando testemunho alegre de Jesus e do 
seu Evangelho».

LiVRoS

título: A Pregação

autor: Humberto de 
Romans, O.P.

editora: Tenacitas 

Preço: 15,00 euros

Resumo: Pela primeira 
vez publica-se em por-
tuguês um dos grandes 
clássicos da literatura cristã medieval: “A 
Pregação”, do conhecido dominicano 
francês Humberto de de Romans (séc. 
XIII). Diz o autor que «sem a pregação 
a Igreja nunca teria sido estabelecida» e 
que esta só se mantém devido aos prega-
dores, designados por «pés do Senhor». 

título: O ladrão e o 
querubim

tradução: Joaquim 
Félix de Carvalho

editora: Pedra Angular

Preço: 11,00 euros

Resumo: Esta obra, 
correspondente a um 
drama litúrgico
cristão oriental, foi traduzida para portu-
guês a partir do original siríaco. Trata-se 
de uma «feliz conjunção de poesia, teolo-
gia, liturgia e espiritualidade», que serviu 
de inspiração à conceção simbólica da 
capela Árvore da Vida.

quinta-feira 10.01.2013

> BRAGA: “Mais coração nessas 
mãos“, promovido pela Pastoral
da Saúde, na faculdade de Teo-
logia (21h00).

Sexta-feira 11.01.2013

> BRAGA: conferência “Outro 
olhar sobre Moçambique”, com 
Mazula Brazão e Diamanti-
no Antunes, no auditório Vita 
(21h00).

> BARCELOS: ciclo itinerante de 
tertúlias sobre o Ano da Fé, no 
seminário da Silva (21h00).

Sábado 12.01.2013

> GUIMARÃES: oração de 
Taizé, na igreja de S. Sebastião 
(19h00).

domingo 13.01.2013

> BRAGA: caminhada pela 
Geira, organizada pela Pastoral 
Universitária (08h30-19h00).

> BARCELOS: oração de Taizé, 
na igreja do Senhora da Cruz 
(17h00).

Segunda-feira 14.01.2013

> BRAGA: início do retiro sacer-
dotal, na Albergaria do Sameiro 
(24h00).

terça-feira 15.01.2013

> BRAGA: oração de Taizé, na 
igreja de S. Victor (21h30).

Sexta-feira 18.01.2013

> BRAGA: conferência “ A im-
portância da vida espiritual para 
o evangelizador”, pelo padre 
António Bravo, no auditório Vita 
(21h00).

> Esta sexta-
-feira, entre as 

23h00 e as 24h00, 
o programa “Ser Igreja“, 

da Rádio SIM entrevista d. antó-
nio Moiteiro, sobre o oitavário de 
oração pela unidade dos cristãos.
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