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Ilídio Pinto, D. António Couto e D. José 
Cordeiro explicam esta medida com a 
necessidade de «encontrar uma alternativa 
viável para a formação dos candidatos ao 

sacerdócio».
Depois de analisarem diversas hipóteses, 
como Coimbra ou Porto, os quatro res-
ponsáveis católicos avançaram para Braga, 

iGreJa PriMaZ
a Cáritas arquidiocesana de Braga promove, este fim de se-
mana, uma campanha de recolha de alimentos no hipermer-
cado Continente, em Braga. a campanha é motivada pelo 
aumento exponencial de pedidos de ajuda e servirá também 
par o funcionamento do refeitório social da instituição.

i

BRAGA ACOLHE SEMINÁRIO 
INTERDIOCESANoCabeceiras de Basto 

festa da Senhora dos Remédios
a vila de arco de Baúlhe, do arcipres-
tado de Cabeceiras de Basto, celebrou, 
no passado fim de semana, a tradicio-
nal celebração mariana em honra de 
nossa Senhora dos remédios. o dia 
grande da festa aconteceu no domingo 
com a celebração de uma eucaristia 
solene de manhã e com a realização da 
denominada Procissão de triunfo que 
contou com 23 andores, ornados com 
flores naturais. na sexta-feira à noite, 
registou-se a presença do Bispo auxiliar 
d. Manuel Linda, que presidiu a uma 
eucaristia e à procissão de velas.

  
Braga
encontro de formadores
os responsáveis pela formação nos 
Seminários das dioceses portuguesas 
estão reunidos esta semana em Braga 
para refletirem sobre a sua missão 
eclesial. o encontro anual dos forma-
dores está a decorrer no Seminário 
Conciliar S. Pedro e S. Paulo e con- 
grega cerca de meia centena de parti-
cipantes. a iniciativa é acompanhada 
pelos bispos de Coimbra, Bragança-
-Miranda e Viseu, tendo como temá-
tica “Crescer até à estatura de Cristo 
– do Seminário ao Presbitério”.

Fafe
Senhora das Neves na Lagoa 
fafe viveu, no passado fim de semana,  
a festa em honra de nossa Senhora das 
neves, que decorreram na Lagoa, es-
paço partilhado por de aboim e Várzea 
Cova. a tradição manda os peregrinos 
colocarem a imagem da Senhora na 
cabeça, pois assim creem ficar libertos 
de qualquer mal que os apoquente. Pro-
nunciando-se na eucaristia solene, que 
decorreu no dia 30 de agosto, o Bispo 
auxiliar d. Manuel Linda enalteceu o 
trabalho dos bombeiros voluntários.

as 21 paróquias de Celorico de Basto vivem, este 
domingo, a sua peregrinação arciprestal ao santuário 
de nossa Senhora do Viso. o percurso inicia-se pelas 
10h30 em Caçarilhe, terminando no alto da montanha 
do Viso. a eucaristia solene decorre a partir das 11h00.

i

Devido À 
extinção do 
instituto de 

teologia de viseu, 
os seminaristas 

da guarda, 
Viseu, Lamego 
e Bragança-

Miranda vão 
passar a estudar 

e residir em 
Braga

_________________________________

“
A cidade de Braga, sede da 

Arquidiocese mais importante 
do país, passa a acolher dois 

Seminários Maiores na sua área, 
aumentando a população estudantil 

da Faculdade de Teologia.
_____________________________

Apartir do ano letivo que se inicia 
este mês, a Faculdade de Teologia 
de Braga passa a contar com os 

seminaristas de mais quatro dioceses por-
tuguesas nas suas fileiras. 
São cerca de trinta estudantes de teologia 
provenientes das dioceses da Guarda, 
Viseu, Lamego e Bragança-Miranda, que 
passarão a estudar e residir na cidade 
de Braga. Para este efeito foi criado uma 
seminário interdiocesano, que vai ficar 
instalado nos pisos superiores do edifício 
da Faculdade de Teologia de Braga, outro-
ra Seminário Maior da nossa Arquidiocese. 
No final de julho, os bispos da Guarda, Vi-
seu, Lamego e Bragança-Miranda assina-
ram um decreto para a implantação de um 
Seminário Maior em Braga, na sequência 
da extinção do Instituto Superior de Teolo-
gia de Viseu, que servia as dioceses.
No documento, D. Manuel Felício, D. 

Senhora das Dores na Póvoa
a Cidade da PóVoa de VarZiM prepa-
ra-se para acolher a tradicional celebração 
em honra de Nossa Senhora das Dores, 
que representa a maior manifestação públi-
ca de fé das gentes poveiras. Esta festa fica 
marcada pela procissão que vai percorrer 
as ruas da Póvoa de Varzim na tarde do 
domingo, 15 de setembro, dia litúrgico 
de Nossa Senhora das Dores, a partir das 
16h00. No mesmo dia, pelas 10h30, D. 
Joaquim Gonçalves, Bispo emérito de Vila 
Real, vai presidir à missa solene e proferir 
sermão na capela de de Nossa Senhora das 
Dores. Para além da romaria popular, fogo 
preso e grandiosa procissão, ressalta ainda 
a realização da tradicional feira da louça. 
Esta devoção remonta a 1768, ano em que 
foi colocada uma imagem na antiga capela 
do Senhor do Monte. A grande adesão exi-
giu a edificação de uma capela, que ficou 
concluída no princípio do século XIX. 

Concerto pelo Sameiro
a Confraria do SaMeiro e o Grupo 
de Voluntários de Nossa Senhora do 
Sameiro organizam um concerto, esta 
sexta-feira, na Sé de Braga, às 21h30, 
interpretado pelo Choir of The Queen’s 
College (Coro do Colégio Rainha, de 
Oxford). O Coro do Queen’s College 
é um dos melhores e mais ativos coros 
universitários do Reino Unido. Para além 
da atividade regular na Capela durante o 
ano letivo, tem uma extensiva atividade 
concertista incluindo atuações com várias 
orquestras profissionais tais como The 
Brook Street Band, Oxford Philomusica, 
Orchestra of the Age of Enlightenment, e 
grava regularmente para a BBC Radio. O 
coro já foi nomeado para um Grammy 
pela sua participação na banda sonora do 
filme Harry Potter e o Enigma do Príncipe. 
A direção musical está a cargo do maestro 
Owen Rees. A entrada é livre. ©

 D
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que está a ultimar obras nas instalações 
que os seminaristas vão ocupar.
Para assegurar a educação dos cerca de 30 
alunos inscritos para o próximo ano, cada 
diocese vai pagar uma mensalidade, sem 
mais nenhum encargo.
O Seminário Maior vai ter como reitor, nos 
próximos três anos, o padre Paulo Figuei-
ró, da Diocese da Guarda, e como forma-
dores os padres José Luís Pombal e Vasco 
Pedrinho, respetivamente da Diocese de 
Bragança-Miranda e Lamego.
Para assegurar a direção espiritual dos 
seminaristas, foi escolhido o padre Nuno 
Filipe Santos, da Diocese de Viseu.
Entretanto, o Seminário Maior de Braga, 
que acolhe seminaristas de Braga e de 
Viana do Castelo vai continuar a funcionar 
nos mesmos moldes, não sendo afetado 
pelo acolhimento de outra estrutura forma-
tiva do mesmo género.

a igreja e o aborto
Pronunciando-se na festa de nossa 
Senhora de Porto d’ave, no passado 

domingo, d. Manuel Linda afirmou 
que a lei de despenalização do aborto 
tem sido muito negativa. «Já foram 
feitos mais de 50 mil abortos desde 

a aprovação da lei, o que equivale 
à população da Póvoa de Lanhoso, 

terras de Bouro, Vieira e Cabecei-
ras», referiu. «É preciso mudar a 

cultura da morte, através da fé, 
combustível de um pensa- 

mento sábio, sensato e 
humanista», disse ainda.
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tipo de violência no mundo».
«Não é a guerra que traz a paz», 
enfatizou o Papa: «a guerra chama 
a guerra, a violência chama a vio-
lência», exclamou, condenando a 
dor que estes conflitos provocam e a 
«concordância da sociedade civil».
O Papa Francisco enalteceu os esfor-
ços que a comunidade internacional 
tem feito na promoção da paz na 

Síria, através do «estudo das negociações 
para o bem da população siriana».

o Papa recebeu «um livro com 
desenhos e um conjunto de cartas» 

escritas por crianças provenientes de 
territórios europeus mais desfavorecidos. 
a iniciativa foi do Conselho das Confe-
rências episcopais da europa que tem por 
objetivo mostrar ao Papa «as preocupa-
ções e angústias» da europa, através da 
«simplicidade das crianças». 

falar do amor é falar do coração, pois este é considera-
do por todos como símbolo do amor. usamos até expressões 

como estas: «amo-te de todo o meu coração», «tu és a riqueza 
do meu coração». e quando uma pessoa é boa dizemos que tem 
«um «coração de oiro», e quando é má que tem «um coração de 
pedra». todos, dum modo particular a gente nova, usam o dese-
nho do coração trespassado pela seta para indicar que amam, que 
estão apaixonados, que sentem o coração ao rubro. usamos hoje o 
coração como símbolo de associações humanitárias, como símbolo 
de partidos ou grupos, sempre com o desejo de expressar amor, do-
ação, partilha, fraternidade, etc. até se usa o coração nos brincos, 
nas pulseiras, sempre para ter presente a realidade do amor, que 
implica dom, perdão, carinho, etc. Se deus é amor (1 Jo 4, 8), bem 
podemos afirmar que deus é Coração, que deus tem Coração, que 
deus é um Coração de infinito amor, de amor louco e apaixonado 
pelos homens, que não sabe nem pode fazer outra coisa senão 
amar de um modo divino, infinito, gratuito. esse amor que deus é 
chegou até nós de um modo particular em Jesus, o Verbo encar-
nado, que amou e continua a amar-nos com todo o amor divino 
e todo o amor humano. Jesus é um Coração que ama ou, como 
indica um título de um livro, é «um amor chamado Jesus».
 Crer em Jesus Cristo é acreditar no seu amor, é acreditar 
que ele é um Coração que nos ama. Coração amigo, disponível, 
atento, bondoso, magnânimo, misericordioso, delicado, etc. Seu 
Coração é escola de vida e de santidade. Por isso nos disse: «apren-
dei de Mim, que sou manso e humilde de Coração». ao colocar o 
seu Coração, símbolo de todo o seu amor, como modelo de vida e 
de santidade, Jesus indica-nos que devemos ter um coração seme-

lhante ao d’ele. afinal, a santidade não é outra coisa senão ter um 

coração bom, que ama ao jeito de Jesus.
 a Bíblia apresenta-se-nos como um livro de «cardiolo-
gia». a palavra coração aparece 834 vezes e sempre para revelar 
as realidades mais profundas, mais íntimas, mesmo quando fala 
do cosmo e nos diz «o coração do mar», «o coração da terra», «o 
coração dos céus», «o coração dos abismos». e ao falar do homem 
coloca as qualidades intelectuais no coração, pois o «coração é 
sábio», «o coração pensa», «o coração é inteligente», «o coração 
é arguto», etc. e coloca no coração as qualidade morais: «coração 
humilde», «coração manso», «coração orgulhoso», etc. Para a lin-
guagem bíblica, o coração é o centro de todas as actividades: geme, 
sofre, alegra-se, ama, angustia-se, etc. o homem é o que é o seu 
coração. deus, que é Coração, revela-Se ao coração do homem.
  Crer em deus significa, pois, crer no Coração que 
nos ama com amor infinito. e Jesus revela-nos esse Coração e esse 
amor em cada página do evangelho: ternura com as crianças, cura 
de doentes, compaixão da multidão cansada e faminta, lágrimas 
que chora pela morte do amigo, perdão aos pecadores, aproxima-
ção aos marginais, instituição da eucaristia, dom da vida na Cruz, 
etc. Cada página do evangelho revela-nos o Coração do Senhor em 
atitude de amor, de dom, de entrega, de misericórdia, de compai-
xão. a nova evangelização, como a civilização do amor nascem do 
Coração de Cristo que, por mistério insondável do amor, continua 
aberto de par em par por toda a eternidade. e continua a convidar-
-nos a entrar no seu Coração, para encontrarmos refúgio e repouso, 
para nos incendiarmos no seu amor. e nós, como São Bernardo, 
continuaremos a dizer: «Sempre que me falte alguma coisa, vou 
buscá-la ao Coração de Jesus». ele é a fonte de todo o bem, de 
toda a graça, de todo o amor.

iGreJa uniVerSaL
a vila de Campo Maior, na diocese de Portalegre e 
Castelo Branco inaugurou a Casa-Museu Santa Be-
atriz da Silva. trata-se de um espaço de evocação 
da vida e obra da fundadora da ordem da imacu-
lada Conceição, natural desta vila alentejana.

i

Papa quer mundo a rezar pela Paz na Síria
Algarve
beato Vicente de Sto. António
o beato Vicente de Santo antónio, 
cuja festa litúrgica se celebrou a 3 de 
setembro, foi homenageado como pa-
trono do Centro Pastoral Beato Vicente, 
inaugurado e abençoado pelo bispo do 
algarve, no passado domingo em Mon-
techoro, albufeira. na celebração da 
eucarística, que contou com a presença 
de d. antónio francisco dos Santos, 
bispo de aveiro, um grupo de cristãos 
recebeu o sacramento do Crisma.

Coimbra
estátua da Irmã Lúcia
a irmã Lúcia, vidente de fátima, vai 
passar a deter uma estátua em sua 
homenagem em Coimbra, cidade que a 
acolheu durante mais de seis décadas. 
d. Virgílio antunes, bispo de Coim-
bra, vai presidir à inauguração desta 
estátua, que se localiza na entrada 
principal do Carmelo, numa iniciativa 
da Junta de freguesia da Sé nova, que 
vai ter lugar no dia 13 de setembro.

Leiria/Fátima
Cáritas dá formação financeira
a Cáritas diocesana de Leiria-fátima 
promove a ação “Poupar e empre-
ender” com o objetivo de formar os 
interessados sobre os «novos conceitos 
financeiros» e «planeamento familiar», 
no dia 26 de setembro na Marinha 
Grande. o objetivo é capacitar as 
pessoas para compreenderem os novos 
conceitos financeiros e a importância 
da gestão do orçamento familiar.

Porto
novo ano pastoral
a diocese do Porto convidou todo o 
“povo de deus” para o início do novo 
ano pastoral na celebração festiva da 
dedicação da Catedral, no dia 9 de 
setembro, pelas 19h00. a abertura 
formal do novo ano pastoral, da 
diocese do Porto, será na eucaristia da 
festa da dedicação da Catedral, que 
vai ser presidida pelo Administrador 
apostólico, d. Pio alves.

Viseu
acampamento da ACR
a ação Católica rural (aCr) está a 
promover desde ontem e até 8 de 
setembro, em Campia, Viseu, um 
campo de férias para jovens a partir 
dos 15 anos com o tema “soltar 
amarras” com Cristo. esta iniciativa 
é inspirada «no desafio do Papa aos 
jovens para terem coragem de ir contra 
a corrente». o repto foi lançado pelo 
Papa francisco aos mais novos no dia 
23 de junho, véspera de S. João Batista.

CREIO EM DEUS QUE É CORAÇÃO  AnO DA FÉ 43 Dário Pedroso, sj

o Papa francisco nomeou o arcebispo ital-
iano Pietro Parolin novo secretário de estado 
do Vaticano. d. Petro Parolin sucede ao 
cardeal tarcisio Bertone que desde 2006 pre-

side à Secretaria de estado do Vaticano.

i

O Papa Francisco convocou o mun-
do para uma jornada de oração e 
jejum pela paz, agendada para o 

próximo sábado, dia 7 de setembro, vigília 
da festa da Natividade de Nossa Senhora.
«Decidi enviar a toda a Igreja um con-
vite para no próximo da 7 de setembro, 
realizar uma jornada de oração e jejum 

A Síria vive uma situação de grande tensão política e militar, que tem chamado a atenção de todo o mundo

© DR

pela paz na Síria, no Médio Oriente e no 
mundo inteiro», afirmou.
O Santo Padre convidou «o mundo 
não católico e todos os homens de boa 
vontade» a reunirem-se entre as 19h00 
às 24h00 (entre as 18h00 e as 23h00 em 
Portugal continental), «em penitência para 
invocar o Senhor e pedir o fim de todo o 

egito: apelo para acabar com o terrorismo
os Governos ocidentais foram alvo de críticas por parte do 
principal bispo egípcio a quem pediu para colaborar com o novo 
regime do país a fim de derrubar os extremistas responsáveis por 
uma onda de terrorismo direcionado a cerca de oitenta igrejas e 
outros centros coptas. o Bispo copta-católico Kyrillos William de 
assiut afirmou que muitos cristãos, principalmente na região mais 

afectada da província de Minya, no alto egito, estão agora demasiado receosos de deixar 
as suas casas depois do tumulto anti-cristão levado a cabo por apoiantes do presidente 
deposto, Mohammed Mursi. ao descrever como, desde o dia 13 de agosto, quase 80 
igrejas, conventos, escolas administradas pela igreja, clínicas e outros centos foram 
atingidos, d. William criticou o ocidente por não reconhecer a dimensão dos ataques sem 
qualquer provocação a comunidades inocentes por apoiantes irmandade Muçulmana do 
Mursi. a fundação aiS está atenta a esta situação. (www.fundacao-ais.pt)

Papa prepara nova encíclica
“BeM-aVenturadoS oS PoBreS” 
é o título da nova encíclica em que 
Francisco está a trabalhar, centrada na 
pobreza, tema de eleição do Papa. Se-
gundo a Rádio Vaticano, o texto deverá 
interpretar a pobreza do ponto de vista 
evangélico e não no sentido ideológico 
ou político, como o próprio Francisco já 
referiu. O documento retoma o conteúdo 
e o esboço da exortação pós-sinodal da 
Assembleia Geral dos bispos sobre a nova 
evangelização, realizada em outubro.

a vigília de oração 
proposta pelo 

Papa decorre no 
próximo sábado, 
7 de setembro, 

entre as 18h00 e 
as 23h00



4 Diário do MinhoQuinta-FEiRa, 5 de setembro de 2013IGREJA VIVA

 Texto e Fotos Departamento Arquidiocesano de Comunicação Social

entreViSta
i Manuel roriz Mendes tem 60 anos e é natural de Guimarães. empresário 

do ramo têxtil depois de ter exercido funções como técnico oficial de 
contas, subiu a pulso na vida. esteve ligado à construção do teleférico do 
monte da Penha, tendo sido convidado em 1993 para integrar a irmandade 
responsável pelo santuário. em 2006 foi eleito Juiz da irmandade da Penha.

i

o santuário da Penha é um dos ícones da fé em 
Guimarães. na véspera da sua 120.ª peregrinação 
anual fomos escutar um dos protagonistas inevi-
táveis da irmandade da Penha, roriz Mendes, que 
tem levado a cabo um notável plano de revitaliza-
ção desta estância vimaranense. este ano, o Papa 
francisco decidiu conceder uma bênção e indul-
gência plenária aos peregrinos da Penha, o que 
acontece pela terceira vez na história do santuário.

o santuário da Penha vive este domingo 
o seu dia maior do calendário, congre-
gando milhares de devotos vimaranenses 
a esta invocação mariana. também é 
devoto de nossa Senhora da Penha?

R_ Como é óbvio. Se não fosse, não 
podia estar aqui, dado o cargo que 
exerço. A Penha para mim é uma paixão. 
Quando era criança costumava fazer 
a peregrinação à Penha, ir à Ronda da 
Lapinha ou peregrinar para o Sameiro a 
pé. Nós sabemos que Nossa Senhora é 
a mesma, mas os locais ajudam natu-
ralmente a uma vivência da fé. Aqui 

“ NA PENHA 
rEcolHEmos 

A ENErgiA quE 
PrEcisAmos 

PArA o diA A diA

na Penha ouve-se o silêncio. Quando 
estamos zangados com a vida podemos 
subir à Penha para gritar. Aqui ouvimos 
os passarinhos e assistimos às árvores 
a crescer. Nós aqui estamos ligados a 
Deus, pois estamos ligados à natureza. 
O santuário da Penha foi construído com 
uma dificuldade imensa e com o esforço 
de muitos que nos antecederam. O fascí-
nio do alto sempre foi algo muito ligado 
à fé, num sentido de percurso ascen-
dente e estar mais próximo de Deus. Na 
Penha é assim mesmo. Aqui recolhemos 
a energia que precisamos para o nosso 

dia a dia.

Como é que foi o seu percurso até se 
tornar Juiz da irmandade?

R_ O meu percurso foi feito de forma 
muito simples. Em 1993 fui cooptado 
para a Irmandade da Penha, para o 
cargo de secretário. Na altura verifiquei 
que havia muito por fazer. Tínhamos 
património degradado e a estrutura 
também exigia uma 
renovação. A Penha 
estava num estado 
deplorável. Não 
havia canais para 
águas pluviais, a 
mata estava desapro-
veitada, não havia 
caminhos calcetados 
e em muitos lugares 
existiam lixeiras. As 
primeiras obras fo-
ram para resolver estes problemas. Não 
podíamos esquecer que ao cuidar desta 
natureza estaríamos também a cuidar 
de Deus. Quando me fizeram o convi-
te para pertencer à Irmandade já tinha 
algum calo em certo tipo de trabalhos e 
realizações. No início ainda não tinha 
a disponibilidade que tenho hoje, dado 
que estava ainda a iniciar o meu percur-
so na indústria e tinha muitas responsa-

bilidades. Tivemos a sorte de encontrar 
um parceiro que também tinha estado 
ligado ao projeto do teleférico, que foi o 
arquiteto Noé Dinis, que muito nos tem 
auxiliado. À medida que ia colaborando 
na reformulação do santuário, sentia que 
outras responsabilidades iriam chegar. 
Penso que foi naturalmente que me tor-
nei Juiz da Irmandade, mesmo sabendo 

que o anterior Juiz 
não me queria nes-
sas funções. Nesse 
aspeto, o Sr. Arce-
bispo esteve atento 
e convidou-me para 
estas funções. 

É um dos grandes 
obreiros do telefé-
rico de Guimarães, 
cuja instalação foi 

decisiva para o crescimento do santuá-
rio. o que sente ao contemplar a obra 
feita?

R_ Por volta de 1989 iniciou-se a aven-
tura da construção de um teleférico. 
Pediram-me dinheiro. Eu dei e acabaram 
por me colocar a tesoureiro da obra. As 
dificuldades para a construção do tele-
férico foram enormíssimas e chegaram a 
parecer intransponíveis. Aquilo que num 

regista ainda algum envolvimento 
político. foi líder parlamentar do PSd na 
assembleia Municipal de Guimarães e 
vereador da Câmara Municipal durante 
um mandato, eleito pelo mesmo partido.

«Quando cheguei 
aqui, a Penha 

estava num estado 
deplorável»

RORiZ MEnDES
irmandade da Penha
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te abertura das fronteiras ao mundo, 
constituí uma empresa do ramo têxtil 
que mantenho até hoje com o mesmo 
número de trabalhadores. Apesar da 
crise que atravessamos e que reduziu 
drasticamente o nosso rendimento, con-
seguimos manter os postos de trabalho. 
Hoje vendo se calhar menos 80% que 
o que vendia nos anos 90. Apesar disso, 
na qualidade de empresa de valores que 
somos, continuamos a apoiar diversas 
causas e organizações, como é o caso da 
Irmandade da Penha, entre outros.

o que pode fazer um leigo no seio da 
missão da igreja?

R_ Um leigo pode fazer muita coisa. 
Pode transportar a sua experiência, o seu 
conhecimento e os seus meios e colocá-
-los ao serviço da Igreja. Temos que estar 
disponíveis para isso. Eu, por exemplo, 
para além da Irmandade da Penha, per-
tenço ao Conselho Pastoral Arquidioce-
sano. Tudo o que é divulgação da Palavra 
e da Fé deve fazer parte da atuação de 
um leigo. Se a Igreja otimizar recursos 
e aproveitar os seus leigos, tem uma 
potencialidade imensa.

Como está a viver o ano da fé? 

R_ Vivo a minha fé habitual, procuran-
do corresponder àquilo que se pede a 
um Juiz de uma Irmandade, procurando 
auxiliar as pessoas e não perdendo a fé 
que adquiri até hoje. A fé é decisiva na 
nossa vida. Dou o exemplo do telefé-
rico. Eu acredito em milagres. Quando 
temos trabalho para além daquilo que 
são as nossas forças, alguém pôs a mão 
por baixo ou por cima para que a coisa 
se fizesse. Por alguma razão o teleférico 
de Braga ficou só nos papéis. Não é fácil 
levantar uma obra desta, por isso acredi-
to muito que há a mão de Deus. Depois 
há aquelas situações mais pessoais entre 
nós e Deus, em que sentimos que houve 
uma intervenção em nosso favor. É difícil 
explicar, mas sente-se. Nós não fazemos 
nada sozinhos. Há Alguém que nos vai 
mostrando o caminho e é nisso que eu 
acredito. Alguém me está a ajudar a to-
mar decisões. Alguém me inspira aquilo 
que devo dizer. Eu acredito muito nisto e 
por isso sinto-me sempre acompanhado 
na minha vida.

Capital europeia da Cultura, o arcebispo 
Primaz referiu que a Penha poderia dar 
um grande contributo cultural à cidade, 
na media em que oferece exclusivamen-
te um “silêncio qualitativo, que liberta 
do barulho típico da cidade e leva a 
pensar a vida com mais profundidade.” 
Considera que a Penha é, de facto, o 
coração de Guimarães?  

R_ O Sr. Arcebispo D. Jorge Ortiga 
proferiu essas palavras após um discurso 
meu em que pedi para que a Capital 
Europeia da Cultura usasse a Penha. 
Nessa sequência aceleramos algumas 
obras, particularmente desde 2009. Nós 
não iríamos assumir a tarefa de progra-
madores culturais, porque não o somos, 
porém, disponibilizámos os nossos 
espaços, renovados com qualidade, 
para serem utilizados pela organização 
da Capital Europeia da Cultura. Isso eu 
disse-o no discurso 
da peregrinação do 
ano passado e D. Jor-
ge, e bem, aprovei-
tou essa perspetiva. 
Apesar de termos 
sido esquecidos 
pela organização, o 
nosso trabalho valeu 
a pena. A Penha 
não é o coração de 
Guimarães, mas é 
o pulmão e o farol de Guimarães. Só 
um cego é que não vê a importância 
que este recinto pode ter para o turismo 
em Guimarães. É preciso que as entida-
des nacionais do turismo possam tirar 
proveito de espaços como este. É certo 
que a Penha não é um recinto único no 
país. Há outros semelhantes, mas para 
nós é o mais belo, o mais limpo e o mais 
enquadrado. Através do nosso site já 
recebemos contactos de pessoas de todo 
o mundo. 

Sente que a autarquia local reconhece e 
valoriza isso? 

R_ Independentemente das pessoas que 
estejam à frente do poder local, vamos 
continuar o nosso trabalho. Eu penso 
que é mais fácil mover um penedo com 
algumas toneladas, e por aqui existem 
muitos, do que mover a cabeça de 
alguns seres humanos. Também aqui 

temos desses exemplares, pessoas que 
não saem do seu método de trabalho, 
das suas ideias e da sua teimosia e que 
podem prejudicar seriamente as pesso-
as que servem por causa dessa atitude. 
Nós, que estamos na Irmandade, preju-
dicamos às vezes a nossa vida pessoal 
em prol deste compromisso. Era impor-
tante que noutras instâncias também 
assim fosse. 

Haverá alguma novidade na peregrina-
ção deste ano? 

R_ A peregrinação deste ano, que vai ser 
presidida pelo cardeal D. Manuel Mon-
teiro de Castro, conterrâneo nosso, que 
muito nos honra com a sua presença, 
vai ser muito especial. O Papa Francisco 
concedeu-nos uma bênção apostólica e 
uma indulgência plenária a todos os pe-
regrinos que participarem. É um marco 

para nós o facto do 
Papa reconhecer a 
importância da pe-
regrinação à Penha 
através da bênção e 
indulgência plenária 
concedida este ano, 
depois de outras 
duas atribuídas em 
1873 e 1906. É um 
ícone para os cris-
tãos do arciprestado 

de Guimarães e Vizela. É como uma 
medalha nos Jogos Olímpicos. Vamos 
divulgar bastante esta medalha através 
da comunicação social e esperarmos que 
isto nos traga mais peregrinos.

debruçando-nos agora um pouco mais 
sobre a realidade social, o Sr. roriz é 
empresário têxtil. o que define um em-
presário católico, para si?

R_ Um empresário cristão é um empre-
sário que não trabalha só para si, mas 
que olha pela vida dos outros, nomea-
damente dos que o ajudam. Eu trabalhei 
quase vinte anos numa empresa como 
funcionário. Iniciei o meu percurso 
como varredor, quase por favor, e acabei 
como chefe de escritório, tendo a meu 
cargo 22 pessoas. Como nunca me con-
formei com a minha situação, procurei 
sempre melhorar. Depois da adesão 
de Portugal à CEE e com a consequen-

entreViSta
ii o santuário da Penha localiza-se no alto do monte de Santa Catari-

na, entre fragas e penedos, debruçado sobre a cidade de Guimarães. 
a devoção a nossa Senhora da Penha remonta a 1702 e teve por 
base a devoção de um ermitão. a devoção incrementou-se no final 
do século XiX, surgindo a 1.ª grande peregrinação em 1894.

o teleférico de Guimarães foi o primeiro a entrar em funcio-
namento em Portugal, no dia 11 de março de 1995, depois de 
seis anos de implantação. faz o transporte entre a cidade de 
Guimarães e a Penha, numa viagem de 1.700 metros, vencen-
do uma altitude de 400 metros em apenas alguns minutos.

«É mais fácil mover 
um penedo do que 
mover a cabeça de 
alguns humanos»

dia parecia impossível, no dia seguinte 
tornou-se realidade. Foi muito difícil, 
mas conseguimos. Acho que tenho um 
quinhão muito importante na concretiza-
ção desta obra. Acima de tudo sentimos 
que a chegada do teleférico ia alterar 
quase tudo na Penha. Iríamos ter mais 
turistas, mais peregrinos e isso criava-
-nos a exigência de tornar o espaço mais 
aprazível. É isso que temos feito. 

o seu mandato tem-se marcado pela 
requalificação de todo o santuário e 
sua envolvência. Sente-se orgulhoso do 
trabalho realizado? 

R_ Eu sinto que fui responsável, não 
sozinho, mas juntamente com uma 
equipa. Sinto-me orgulhoso, mas não 
vaidoso. Orgulhoso principalmente por 
hoje oferecer estas condições fabulosas 
a quem nos visita. Mal cheguei a Juiz 
procurei uma equipa técnica constituída 
por arquitetos, biólogos, engenheiros, 
gente ligada à comunicação, de forma 
a podermos todos contribuir para o pro-
gresso do santuário. Em 2006, quando 
me tornei Juiz, começámos a gizar um 
plano de atuação a longo prazo. Nós 
não podemos fazer tudo de uma vez. 
Quando não temos dinheiro, esperamos 
para o ter. A Irmandade não tem passivo 
financeiro. Tudo o que fizemos foi com 
esforço e dedicação. Muito trabalho que 
aqui é feito é realizado pelos funcio-
nários da Irmandade, que trabalham 
motivados e gostam de cá estar. Nunca 
está tudo feito, é verdade. Há sempre 
algo que podemos fazer. Estamos hoje 
num estado impensável há uns anos 
atrás. Nós temos, por exemplo, uma rede 
de abastecimento de água que é nossa e 
certificada pela delegação de saúde. Nós 
fazemos a limpeza florestal às nossas 
matas. Digo com satisfação que desde 
2000 que a Penha não tem um incêndio. 
De outubro a março limpamos as matas 
para que a hipótese de um flagelo desse 
género não nos bata à porta. Por exem-
plo, aqui só há espécies autóctones. As 
espécies estrangeiras como os eucalip-
tos ou as mimosas desapareceram das 
nossas matas.

na homilia da peregrinação do ano pas-
sado, em pleno evento de Guimarães, 

O RECINTO DO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DA PENHA A ESTÁTUA DO PAPA PIO IX A PANORÂMICA DE GUIMARÃES
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LiturGia

LEITURA I – Ex 32,7-11.13-14

Leitura do Livro do Êxodo

Naqueles dias, o Senhor falou a Moisés, 
dizendo: «Desce depressa, porque o teu povo, 
que tiraste da terra do Egipto, corrompeu-
-se. Não tardaram em desviar-se do cami-
nho que lhes tracei. Fizeram um bezerro de 
metal fundido, prostraram-se diante dele, 
ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: ‘Este é 
o teu Deus, Israel, que te fez sair da terra do 
Egipto’». O Senhor disse ainda a Moisés: «Te-
nho observado este povo: é um povo de dura 
cerviz. Agora deixa que a minha indignação 
se inflame contra eles e os destrua. De ti farei 
uma grande nação». Então Moisés procurou 
aplacar o Senhor seu Deus, dizendo: «Por 
que razão, Senhor, se há-de inflamar a vossa 
indignação contra o vosso povo, que libertas-
tes da terra do Egipto com tão grande força e 
mão tão poderosa? Lembrai-Vos dos vossos 
servos Abraão, Isaac e Israel, a quem jurastes 
pelo vosso nome, dizendo: ‘Farei a vossa 
descendência tão numerosa como as estrelas 
do céu e dar-lhe-ei para sempre em herança 
toda a terra que vos prometi’». Então o Senhor 
desistiu do mal com que tinha ameaçado o 
seu povo.

SALMO RESPONSORIAL – Salmo 50 (51)

Refrão: Vou partir e vou ter com meu pai.

Compadecei-Vos de mim, ó Deus, pela vossa 
bondade,
pela vossa grande misericórdia, apagai os 
meus pecados.
Lavai-me de toda a iniquidade
e purificai-me de todas as faltas.

Criai em mim, ó Deus, um coração puro
e fazei nascer dentro de mim um espírito firme.
Não queirais repelir-me da vossa presença
e não retireis de mim o vosso espírito de 
santidade.

Abri, Senhor, os meus lábios
e a minha boca anunciará o vosso louvor.
Sacrifício agradável a Deus é um espírito 
arrependido:
não desprezeis, Senhor, um espírito humilha-
do e contrito.

LEITURA II – 1 Tim 1,12-17
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São 
Paulo a Timóteo

Caríssimo: Dou graças Àquele que me deu 
força, Jesus Cristo, Nosso Senhor, que me 
julgou digno de confiança e me chamou ao 
seu serviço, a mim que tinha sido blasfemo, 
perseguidor e violento. Mas alcancei mise-
ricórdia, porque agi por ignorância, quando 
ainda era descrente. A graça de Nosso Senhor 
superabundou em mim, com a fé e a caridade 

que temos em Cristo Jesus. É digna de fé esta 
palavra e merecedora de toda a aceitação: 
Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os 
pecadores e eu sou o primeiro deles. Mas 
alcancei misericórdia, para que, em mim 
primeiramente, Jesus Cristo manifestasse toda 
a sua magnanimidade, como exemplo para os 
que hão-de acreditar n’Ele, para a vida eterna. 
Ao Rei dos séculos, Deus imortal, invisível 
e único, honra e glória pelos séculos dos 
séculos. Amen.

ACLAMAÇÃO EVANGELHO – 2 Cor 5,19
Em Cristo, Deus reconcilia o mundo consigo e 
confiou-nos a palavra da reconciliação.

EVANGELHO –  Lc 15, 1-32

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas

Naquele tempo, os publicanos e os pecadores 
aproximaram-se todos de Jesus, para O ouvi-
rem. Mas os fariseus e os escribas murmura-
vam entre si, dizendo: «Este homem acolhe os 
pecadores e come com eles». Jesus disse-lhes 
então a seguinte parábola: «Quem de vós, 
que possua cem ovelhas e tenha perdido uma 
delas, não deixa as outras noventa e nove 
no deserto, para ir à procura da que anda 
perdida, até a encontrar? Quando a encontra, 
põe-na alegremente aos ombros e, ao chegar 
a casa, chama os amigos e vizinhos e diz-
-lhes: ‘Alegrai-vos comigo, porque encontrei a 
minha ovelha perdida’. Eu vos digo:
Assim haverá mais alegria no Céu por um 
só pecador que se arrependa, do que por 
noventa e nove justos, que não precisam de 
arrependimento. Ou então, qual é a mulher 
que, possuindo dez dracmas e tendo perdi-
do uma, não acende uma lâmpada, varre a 
casa e procura cuidadosamente a moeda 
até a encontrar? Quando a encontra, chama 
as amigas e vizinhas e diz-lhes: ‘Alegrai-vos 
comigo, porque encontrei a dracma perdida’. 
Eu vos digo: Assim haverá alegria entre os 
Anjos de Deus por um pecador que se arre-
penda». Jesus disse-lhes ainda: «Um homem 
tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai: 
‘Pai, dá-me parte da herança que me toca’. O 
pai repartiu os bens pelos filhos.
Alguns dias depois, o filho mais novo,

juntando todos os seus haveres, partiu para 
um país distante e por lá esbanjou quanto 
possuía, numa vida dissoluta. Tendo gas-
to tudo, houve uma grande fome naquela 
região e ele começou a passar privações. 
Entrou então ao serviço de um dos habitantes 
daquela terra que o mandou para os seus 
campos guardar porcos. Bem desejava ele 
matar a fome com as alfarrobas que os porcos 
comiam, mas ninguém lhas dava. Então, cain-
do em si, disse: ‘Quantos trabalhadores de 
meu pai têm pão em abundância, e eu aqui 
a morrer de fome! Vou-me embora, vou ter 
com meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o 
Céu e contra ti. Já não mereço ser chamado 
teu filho, mas trata-me como um dos teus 
trabalhadores’. Pôs-se a caminho e foi ter 
com o pai. Ainda ele estava longe, quando o 
pai o viu: Enchendo-se de compaixão, correu 
a lançar-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de 
beijos.Disse-lhe o filho: ‘Pai, pequei contra o 
Céu e contra ti. Já não mereço ser chamado 
teu filho’. Mas o pai disse aos servos: ‘Trazei 
depressa a melhor túnica e vesti-lha. Ponde-
-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. 
Trazei o vitelo gordo e matai-o. Comamos 
e festejemos, porque este meu filho estava 
morto e voltou à vida, estava perdido e foi 
reencontrado’. E começou a festa. Ora o 
filho mais velho estava no campo. Quando 
regressou, ao aproximar-se da casa, ouviu a 
música e as danças. Chamou um dos servos 
e perguntou-lhe o que era aquilo. O servo 
respondeu-lhe:  ‘O teu irmão voltou e teu 
pai mandou matar o vitelo gordo, porque 
ele chegou são e salvo’. Ele ficou ressentido 
e não queria entrar. Então o pai veio cá fora 
instar com ele. Mas ele respondeu ao pai: 
‘Há tantos anos que eu te sirvo, sem nunca 
transgredir uma ordem tua, e nunca me deste 
um cabrito para fazer uma festa com os meus 
amigos. E agora, quando chegou esse teu 
filho, que consumiu os teus bens com mulhe-
res de má vida, mataste-lhe o vitelo gordo’. 
Disse-lhe o pai: ‘Filho, tu estás sempre comi-
go e tudo o que é meu é teu. Mas tínhamos 
de fazer uma festa e alegrar-nos, porque este 
teu irmão estava morto e voltou à vida,
estava perdido e foi reencontrado’».

“O regresso do filho pródigo”  (Murillo, 1667-70) In: National Gallery of Art, Washington (Estados Unidos)

i a feSta de noSSa SenHora daS doreS celebra-se a 15 de SeteMBro. A festa 
liga-se a uma antiga tradição. Contam que, na Sexta-feira da Paixão, Maria voltou a 
encontrar-se com Jesus, tendo permanecido ao pé da Cruz até o fim. inicialmente, esta 
festa foi celebrada com o título de “nossa Senhora da Piedade” e “Compaixão de nossa 
Senhora”. depois, Bento Xiii (1724-1730) promulgou a festa com a atual designação.

Sugestão de Cânticos
ent: dai a paz, Senhor (M. faria, nCt 214)
ofer: Pai, pequei contra o céu (M. Luís, nCt 499)
CoM: o cálice da bênção (J. f. Silva, CeC ii 116-117)
Said: deus é Pai, deus é amor (J. f. Silva, iC 425)

DOMINGO XXIV DO TEMPO COMUM – Ano C
15 de setembro de 2013 

A     liturgia deste domingo centra 
a nossa reflexão na lógica do 
amor de Deus. Sugere que Deus 
ama o homem, infinita e incon-

dicionalmente; e que nem o pecado nos 
afasta desse amor.

A primeira leitura apresenta-nos a atitude 
misericordiosa de Jahwéh face à infideli-
dade do Povo. Neste episódio – situado 
no Sinai, no espaço geográfico da aliança 
– Deus assume uma atitude que se vai re-
petir vezes sem conta ao longo da história 
da salvação: deixa que o amor se sobre-
ponha à vontade de punir o pecador.

Na segunda leitura, Paulo recorda algo 
que nunca deixou de o espantar: o amor 
de Deus manifestado em Jesus Cristo. 
Esse amor derrama-se incondicionalmen-

te sobre os pecadores, transforma-os e 
torna-os pessoas novas. Paulo é um exem-
plo concreto dessa lógica de Deus; por 
isso, não deixará de testemunhar o amor 
de Deus e de Lhe agradecer.

O evangelho apresenta-nos o Deus que 
ama todos os homens e que, de forma 
especial, Se preocupa com os pecadores, 
com os excluídos, com os marginaliza-
dos. A parábola do “filho pródigo”, em 
especial, apresenta Deus como um pai 
que espera ansiosamente o regresso do fi-
lho rebelde, que o abraça quando o avis-
ta, que o faz reentrar em sua casa e que 
faz uma grande festa para celebrar o reen-
contro. Essencialmente, as parábolas da 
misericórdia revelam-nos um Deus que 
ama todos os seus filhos, sem excepção, 

mas que tem um “fraco” pelos marginali-
zados, pelos excluídos, pelos pecadores. 
O seu amor não é condicional: Ele ama, 
apesar do pecado e do afastamento do 
filho. Esse amor manifesta-se em atitu-
des exageradas, desproporcionadas, de 
cuidado, de solicitude; revela-se também 
na “festa” que se sucede a cada reen-
contro… Não é que Deus pactue com o 
pecado; Deus abomina o pecado, mas 
não deixa de amar o pecador. É este Deus 
– “escandaloso” para os que se conside-
ram justos, perfeitos, irrepreensíveis, mas 
fascinante e amoroso para todos aqueles 
que estão conscientes da sua fragilidade 
e do seu pecado – que somos convidados 
a descobrir. Se essa é a lógica de Deus 
em relação aos pecadores, é essa mesma 

lógica que deve marcar a minha atitude 
face àqueles que me ofendem e, mesmo, 
face àqueles que têm vidas duvidosas ou 
moralmente reprováveis. Como é que eu 
acolho aqueles que me ofendem, ou que 
assumem comportamentos considerados 
reprováveis: com intolerância e fanatis-
mo, ou com respeito pela sua dignidade 
de pessoas? Ser testemunha da miseri-
córdia e do amor de Deus no mundo 
não significa, no entanto, pactuar com o 
pecado. Distingamos claramente as coi-
sas: Deus convida-me a amar o pecador 
e a acolhê-lo sempre; mas convida-me 
também a lutar objetivamente contra o 
mal, pois é uma negação desse amor.

Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org

 a Igreja alimenta-se da palavra
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oPinião

Para que os homens e mulheres do nosso tempo, 
tantas vezes mergulhados num ritmo frenético de 

vida, redescubram o valor do silêncio e saibam 
escutar deus e os irmãos. [intenção do Santo 

Padre para o mês de setembro]

No passado fim de semana, a paróquia de Taíde, na Póvoa de Lanhoso, viveu a romaria em 
honra de Nossa Senhora do Porto d’Ave. As celebrações foram presididas por D. Manuel Linda.        

(Fotos: Diário do Minho)

1 Setembro traz consigo o 
aumento do tráfego automóvel, 
sobretudo nas cidades, as 
«horas de ponta», as escolas 

cheias de alunos e professores, o ritmo 
mais ou menos frenético de todos os 
dias. É preciso «lutar pela vida» ou 
«ir à luta», diz-se – transformando a 
convivência humana numa batalha 
tantas vezes mesquinha, feita de 
pequenas feridas, ódios ferrugentos, 
vinganças ao retardador, porque «a 
vingança serve-se fria»... Também há 
muita bondade espalhada por aí, mas 
raramente dá nas vistas, pois não é 
ruidosa nem atropela ninguém para 
ficar por cima.

2Descobrir o valor do silêncio, 
neste contexto, pode não ser 
fácil: entra-se no carro e nem 
se liga o rádio, porque este 

está sempre ligado, basta colocar a 
chave na ignição; chega-se a casa e o 
primeiro gesto é ligar a televisão; anda-
se na rua alheado de tudo, com os 
auriculares do telemóvel ou do leitor 
de música atroando a cabeça e dando 
cabo dos tímpanos... O silêncio não 
aparece como valor mas como vazio, 
e o vazio é assustador, pois deixa o 
nosso interior à vista, como deserto 
onde nada cresce. Vive-se no exterior, 
sempre em busca de estímulos novos, 
a última notícia, a última música, a 
última canalhice publicada nas redes 
sociais. Sem isso, fica apenas o vazio 
de uma vida que se ignora e se não 
vive... Há gente a viver de outro modo, 
mas é difícil encontrá-la porque não se 
destaca no meio da multidão anónima, 
ruidosa e ansiosa por mais ruído.

3Escutar os outros é essencial 
para uma vida boa e realizada. 
Para isso, é preciso respeitar 
o que têm para dizer, mesmo 

quando não se concorda. Hoje é muito 
fácil não concordar, sobretudo quando 
se cultiva o relativismo dos valores e 
não se pensa nas consequências das 
opções quotidianas; mas também é 

muito fácil concordar, porque, diga 
o outro o que disser, ele pensa assim 
e «qual é o mal?». Cultivar o silêncio 
é o primeiro passo para sair desta 
indiferença interesseira. Silêncio que, 
de início, pode aparecer como vazio. 
Persistindo nele, porém, aquele que o 
cultiva acaba descobrindo a riqueza da 
sua vida interior – a vida verdadeira –, 
riqueza que permite estruturar valores 
e amadurecer opções. E assim começa 
a desenvolver-se a possibilidade de 
relações a sério: com os outros e, quem 
sabe?, com Deus.

4Escutar é dar tempo aos 
outros, é ouvi-los como quem 
dispõe de todo o tempo do 
mundo, rejeitando a ditadura 

da pressa, do estar sempre a partir 
para sensações novas, sem nunca ter a 
coragem de chegar ao fundo de uma 
frase, um texto, um argumento. Escutar 
Deus só pode ser assim. Deus não é 
fácil, a sua Palavra é exigente, muitas 
vezes contradiz os nossos impulsos 
mais básicos – é preciso coragem 
para a escutar e pôr em prática. Estou 
a falar do Deus verdadeiro, o Deus 
revelado em Jesus Cristo. Para deuses 
fáceis é preciso bater a outras portas, 
largas, espaçosas, por onde cada um 
passa com tudo quanto deseja levar. 
O Deus verdadeiro não passa por 
aí: manda o «amor aos inimigos», o 
«perdoar setenta vezes sete», o «não 
matarás», o «sede santos como Eu, o 
Senhor, sou santo» e, até, o «amai-
vos como Eu vos amei», ou seja, até à 
morte e morte de cruz. Este não é um 
Deus de facilidades, mas é o Deus da 
felicidade. Este é o Deus que importa 
escutar, porque é o único verdadeiro. 
Para O escutar, porém, o silêncio é 
essencial, pois no meio do ruído, o 
Amor não consegue fazer-se ouvir. E 
este Deus é Amor.

DAR TEMPO AOS OUTROS
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O portal do do santuário da Penha, 
em Guimarães, revela a preocupação 
da irmandade, em divulgar este culto 
mariano e o espaço de lazer envolven-
te. Neste portal é possível aceder a um 
mapa turístico, onde são representadas 
todas as valências disponibilizadas aos 
visitantes, para além de informações 
acerca dos serviços religiosos, a histó-
ria, natureza, as notícias mais recentes 
contactos e outras ligações úteis. 
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flash 

«O aumento da 
violência leva-me 
uma vez mais a 
levantar a voz 

para que termine 
o rumor das 

armas»

Papa Francisco,

pronunciando-se sobre a Síria

Os Jesuítas portugueses estiveram reunidos em Soutelo, Vila Verde, na semana passada (DR)

título: Joaquim Fernandes 
– Memórias do Senhor Ar- 
cipreste

autor: Artur Sá da Costa e 
Luís Paulo Rodrigues

Resumo: Este livro é uma 
homenagem ao antigo pároco e arcipreste 
de Vila Nova de Famalicão, monsenhor 
Joaquim Fernandes, que exerceu a sua 
missão pastoral entre 1946 e 1998. A obra 
vai ser apresentado na Casa do Território, 
no Parque da De- vesa, em Vila Nova de 
Famalicão, amanhã, pelas 18h00. Este é 
justamente o dia em que o homenageado 
comemora os seus 97 anos de vida.

LiVRo

Sexta-feira 06.09.2013

> V.N.FAMALICÃO: lançamen-
to do livro sobre Monsenhor 
Joaquim Gonçalves, na Casa 
do Território, parque da Devesa 
(18h00).

> BRAGA: concerto pelo “Choir 
of The Queen’s College”, na Sé 
Primaz (21h30).

Sábado 07.09.2013

> Campanha de recolha de 
alimentos da Cáritas, no hiper-
mercado Continente (Braga).

> BRAGA: vigília de oração 
pela paz na Síria, a pedido do 
Papa Francisco, na igreja de S. 
João do Souto (18h00-23h00).

domingo 08.09.2013

> Campanha de recolha de 
alimentos da Cáritas, no hiper-
mercado Continente (Braga).

> GUIMARÃES/VIZELA: 
peregrinação arciprestal ao 
santuário da Penha. Saída da 
igreja dos Santos Passos (08h00) 
e Missa campal presidida pelo 
Cardeal D. Manuel Monteiro de 
Castro (11h30).

> CELORICO DE BASTO: 
pere- grinação arciprestal ao 
santuário de Nossa Senhora do 
Viso, na paróquia de Caçarilhe 
(10h30).

> Esta sexta- 
-feira, das 23h00 

às 24h00, o programa 
“Ser Igreja“ da Rádio SIM, 
entrevista o arcebispo Primaz, 
d. Jorge ortiga, a respeito do 
novo ano pastoral.

FM 101.1 Mhz e AM 576 Khz . 

Nossa Senhora da Penha é o 
título da Virgem Maria que teve 
início quando um monge fran-

cês chamado Simão sonhou com uma 
imagem de Nossa Senhora que estava 
enterrada no alto de uma montanha de 
difícil acesso. A imagem estaria enter-
rada ali por causa de uma guerra entre 
franceses e muçulmanos. Recorde-se 
que na Alta Idade Média, os cristãos es-
condiam as suas imagens para que elas 
não fossem destruídas pelos invasores 
islâmicos. Simão procurou pela serra 
durante cinco anos, sem sucesso. Mas, 
então, num dia especial, teve a infor-
mação de que a serra que ele descrevia 
chamava-se Penha de França e ficava no 
norte da Espanha. Simão Vela dirigiu-se 
para lá o mais rápido que pode.
À procura da imagem, caminhou três 
dias e três noites. Passados os três 
dias, já exausto, escalando montanhas 
íngremes, Simão parou para descan-
sar. Nesse momento, viu uma formosa 
senhora com o filho ao colo sentada 
perto dele. Esta Senhora indicou-lhe o 
lugar onde encontraria o que procu-
rava. Ajudado por alguns pastores da 
região, Simão Vela conseguiu encontrar 
a imagem que tinha avistado no sonho. 
Foi um momento de profunda alegria e 
de reconhecimento da revelação divina. 
Simão Vela construiu uma capelinha 
que veio a dar lugar a um santuário. A 
devoção, entretanto, espalhou-se por 
muitos lugares da Europa e do mundo.

N.ª senhora da penha


