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iGreJa PriMaZ
na passada sexta-feira, em visita à Misericórdia de Braga, o 
Presidente da república, Prof. aníbal Cavaco Silva, consid-
erou como imprescindível a ação social das Misericórdias 
portuguesas.

i nesta sexta-feira, o Ministro da Solidariedade e Segurança So-
cial, Pedro Mota Soares, desloca-se a Braga para visitar algumas 
instituições católicas: instituto de Mons. airosa, Colégio de S. 
Caetano e centro social e paroquial de Maximinos.

i

O  Ano da Fé proclamado por 
Bento XVI e principiado a 11 
de outubro de 2012, chega 
neste próximo domingo ao 

seu término. Por todo o mundo se cele-
brará aquilo que todos os cristãos tiveram 
oportunidade de vivenciar durante este 
período e a Arquidiocese de Braga, em 
comunhão com toda a Igreja, prepara-se 
também para concluir de forma solene 
este encerramento do Ano da Fé.  Para a 
eucaristia dominical de encerramento do 
Ano da Fé a nível paroquial, o Departa-
mento de Liturgia já disponibilizou um 
subsídio litúrgico para enriquecer esta 
celebração. E nos diversos arciprestados 
decorrerão outros eventos de índole 
cultural, formativa e celebrativa durante 
este fim-de-semana. Das informações 
que chegaram ao nosso Departamento 
Arquidiocesano para a Comunicação 

encerramento do ano da fé

Social, destacamos os seguintes eventos 
arciprestais. Na Zona Pastoral da Cida-
de (Braga) assinalar-se-á esta conclusão 
com uma caminhada/celebração, que se 
chama “A pé com fé”, no dia 23 de no-
vembro, a partir das 9h30, na qual todas 
as paróquias da cidade vão participar. 
Haverá, em várias igrejas, momentos de 
reflexão e oração sobre os sacramentos 
do baptismo, confirmação, eucaristia e 
reconciliação. Cada pessoa receberá um 
guião, com o qual poderá fazer a oração 
e reflexão em cada igreja. Será distribuí-
do ainda, por cada paróquia, um “cache-
col” de cor diferente e com o logótipo do 
ano da fé. No domingo dia 24, em todas 
as igrejas do arciprestado de Braga ouvir-
-se-á o toque dos sinos às 17h30 e às 
18h00 a oração de vésperas e adoração 
do Santíssimo Sacramento, em todas elas. 
Em terras de Bouro realizar-se-á uma 

Barcelos
morte e ressureição
Cerca de  500 pessoas compareceram 
no auditório municipal de Barce-
los para assistir a uma conferência 
intitulada «Os que morreram: ressus-
citam?». Foi esta conferência proferida 
pelo padre Vasco Pinto de Magalhães 
SJ, a convite do clero do arciprestado 
de Bracelos. Ali foram clarificados 
conceitos como corpo (que é corpo 
em relação) e explicado que «a ressu-
reição é depois do pecado que mata», 
devendo nós, portanto, cuidar «do 
corpo das nossas relações». Afirmou-
-se assim, desde o início, a verdade da 
ressureição.

Braga 
conservação e restauro
O padre Marcelo Correia Pinto, direc-
tor do Gabinete de Conservação e Res-
tauro  (GCR) da arquidiocese de Braga 
alertou, na passada sexta-feira, em 
artigo publicado no Diário do Minho, 
para a importância deste gabinete na 
correcta preservação e valorização 
dos bens artísticos e patrimoniais da 
Igreja de Braga. O padre Correia fez 
um oportuno apelo para que sacerdo-
tes e fieis leigos contem com o GCR 
e a ele recorram para a resolução dos 
seus problemas  de conservação do 
património artístico. 
 

Famalicão
centro paroquial e social
a paróquia de ribeirão, em famalicão, 
recolheu em dois anos quase 170 mil 
euros para novo lar, tendo dado fim 
aos peditórios porta a porta por não se 
justificarem mais dado que o estado me-
lhorou a comparticipação inicial. foram 
dois anos de sacrifício mas parecem ter 
resultado.  as obras devem terminar em 
breve e as inscrições de novos utentes já 
estão abertas.

Braga
seminários arquidiocesanos
o arcebispo Primaz, d.Jorge ortiga, 
presidiu no passado domingo à sessão 
solene de abertura das aulas dos Semi-
nários arquidiocesanos e rezou com os 
sacerdotes, seminaristas e seus fami-
liares. d.Jorge ortiga recordou nomes 
de pessoas que amaram os seminários 
e referiu em especial o exemplo do 
padre abílio Correia, antigo pároco de 
S.Mamede de este, que se encontra em 
processo de beatificação.

A mensagem de Advento para este ano 
pastoral já se encontra disponível na site 
da arquidiocese, com o título: “Advento, 
tempo de nevoeiro!”

Prosseguindo o objectivo pastoral de pro-
mover uma liturgia bela, D. Jorge Ortiga 
lança quatro perguntas a todos os cristãos 
para a viv|encia deste tempo.

Na próxima edição publicaremos na ínte-
gra esta mensagem.

MenSaGeM de adVento

Finda a reunião da Conferência Episcopal 
Portuguesa na passada quinta-feira, já se 
definiu os métodos e meios a usar para se 
responder ao inquérito sobre os desafios 
pastorais da família no contexto da evan-
gelização, lançado pelo Papa Francisco. 

No que concerne à arquidiocese minho-
ta, as respostas poderão ser enviadas até 
ao dia 19 de dezembro, para o e-mail 
do Secretariado do Conselho Pastoral da 
Arquidiocese: sergiotorres70@gmail.com

inquÉrito 

José Maria Carneiro da Costa, natural da 
paróquia de Santa Leocádia de Frade-
los (Famalicão), será ordenado diácono 
permanente no próximo domingo, na Sé 
Catedral pelas 11h30, numa cerimónia 
transmitida pela internet, como já tem sido 
habitual.

Este leigo, nascido a 3 de Abril de 1954, 
é membro da LOC, já desempenhando 
funções a nível arquidiocesano e nacional, 
e membro do Conselho Pastoral da Arqui-
diocese, por convite do Senhor Arcebispo.

 ordenaÇÃo diaConaL

celebração eucarística solene e a procis-
são do Santíssimo Sacramento. Em Vila 
do Conde/Póvoa de Varzim, tem especial 
destaque a eucaristia na igreja das Caxi-
nas, com a presença do Senhor Arcebispo 
Primaz, no domingo às 16h. Em Vila 
Verde realizar-se-á um concerto evocati-
vo desta ocasião no Santuário da Senhora 
do Alívio, esta sexta-feira à noite, pelo 
Pe. Sandro Vasconcelos. Em Cabeceiras 
de Basto, no sábado pelas 17h, a cantora 
Claudine Pinheiro dará um concerto, e 
em Fafe decorre um musical católico na 
sexta (21h) e domingo (16h) no Teatro 
Cinema de Fafe, da autoria do Pe. Albano 
de Sousa Nogueira. Por último, em Roma, 
no final da eucaristia de encerramento 
do Ano da Fé, o Papa Francisco entregará 
simbolicamente a sua primeira exortação 
apostólica “Evangelii gaudium” (A alegria 
do evangelho) a 36 pessoas de 18 países.

atividades a decorrer na arquidiocese
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iGreJa uniVerSaL
o Papa francisco foi a pessoa de quem mais se 
falou na internet em 2013, segundo uma pesquisa 
realizada pela ‘Global Language Monitor’. a 
conta do Papa na rede social twitter foi, também, 
a quarta mais citada este ano.

ia Conferência episcopal Portuguesa emitiu uma mensagem 
intitulada «desafios éticos do trabalho humano» na qual 
reflectiu sobre a profunda situação de crise vivida pelos tra-
balhadores e desempregados, propondo algumas orientações 
para solucionar o problema de uma forma mais humana.

i

Creio no amor que é misericordioso,Creio no amor que é misericordioso,Creio no amor que é misericordioso, cujo coração se debruça  cujo coração se debruça  cujo coração se debruça 
sobre a miséria para cuidar dela, para a acolher, para a colocar sobre a miséria para cuidar dela, para a acolher, para a colocar sobre a miséria para cuidar dela, para a acolher, para a colocar sobre a miséria para cuidar dela, para a acolher, para a colocar sobre a miséria para cuidar dela, para a acolher, para a colocar sobre a miséria para cuidar dela, para a acolher, para a colocar sobre a miséria para cuidar dela, para a acolher, para a colocar 
aos ombros, para ter com ela carinho e ternura, compaixão e aos ombros, para ter com ela carinho e ternura, compaixão e aos ombros, para ter com ela carinho e ternura, compaixão e aos ombros, para ter com ela carinho e ternura, compaixão e aos ombros, para ter com ela carinho e ternura, compaixão e aos ombros, para ter com ela carinho e ternura, compaixão e 
acolhimento delicado.

Creio no amor que é misericordiosoCreio no amor que é misericordiosoCreio no amor que é misericordioso, que se alegra ao acolher , que se alegra ao acolher , que se alegra ao acolher , que se alegra ao acolher 
o pecador, que faz festa e entra em gozo divino quando acoo pecador, que faz festa e entra em gozo divino quando acoo pecador, que faz festa e entra em gozo divino quando acoo pecador, que faz festa e entra em gozo divino quando acoo pecador, que faz festa e entra em gozo divino quando acoo pecador, que faz festa e entra em gozo divino quando acoo pecador, que faz festa e entra em gozo divino quando acoo pecador, que faz festa e entra em gozo divino quando aco-
lhe a fragilidade humana, quando, em fogo divino, se dispõe a lhe a fragilidade humana, quando, em fogo divino, se dispõe a lhe a fragilidade humana, quando, em fogo divino, se dispõe a lhe a fragilidade humana, quando, em fogo divino, se dispõe a lhe a fragilidade humana, quando, em fogo divino, se dispõe a lhe a fragilidade humana, quando, em fogo divino, se dispõe a lhe a fragilidade humana, quando, em fogo divino, se dispõe a 
purificar, a renovar, a queimar as nossas impurezas.purificar, a renovar, a queimar as nossas impurezas.purificar, a renovar, a queimar as nossas impurezas.purificar, a renovar, a queimar as nossas impurezas.

Creio no amor que é misericordiosoCreio no amor que é misericordiosoCreio no amor que é misericordioso, que não só perdoa mas , que não só perdoa mas , que não só perdoa mas , que não só perdoa mas 
cura, que renova, que dá força e graça para uma mudança de cura, que renova, que dá força e graça para uma mudança de cura, que renova, que dá força e graça para uma mudança de cura, que renova, que dá força e graça para uma mudança de cura, que renova, que dá força e graça para uma mudança de cura, que renova, que dá força e graça para uma mudança de cura, que renova, que dá força e graça para uma mudança de cura, que renova, que dá força e graça para uma mudança de 
vida, de critérios, de comportamentos, pois nos quer santos e vida, de critérios, de comportamentos, pois nos quer santos e vida, de critérios, de comportamentos, pois nos quer santos e vida, de critérios, de comportamentos, pois nos quer santos e vida, de critérios, de comportamentos, pois nos quer santos e vida, de critérios, de comportamentos, pois nos quer santos e 
mais evangélicos.

Creio no amor que é misericordiosoCreio no amor que é misericordiosoCreio no amor que é misericordioso, que ama pecadores, , que ama pecadores, , que ama pecadores, 
que não faz “favor” em perdoar, que está sempre de coração que não faz “favor” em perdoar, que está sempre de coração que não faz “favor” em perdoar, que está sempre de coração que não faz “favor” em perdoar, que está sempre de coração que não faz “favor” em perdoar, que está sempre de coração 
aberto, terno e delicado, para que os filhos pródigos se sintam aberto, terno e delicado, para que os filhos pródigos se sintam aberto, terno e delicado, para que os filhos pródigos se sintam aberto, terno e delicado, para que os filhos pródigos se sintam aberto, terno e delicado, para que os filhos pródigos se sintam 
bem acolhidos e sejam recebidos em festa.bem acolhidos e sejam recebidos em festa.bem acolhidos e sejam recebidos em festa.

Creio no amor que é misericordiosoCreio no amor que é misericordiosoCreio no amor que é misericordioso, repassado de bondade , repassado de bondade , repassado de bondade 
divina, sempre em busca de ovelhas perdidas, sempre à procudivina, sempre em busca de ovelhas perdidas, sempre à procudivina, sempre em busca de ovelhas perdidas, sempre à procu-
ra das doentes e tresmalhadas, com solicitude divina, sempre ra das doentes e tresmalhadas, com solicitude divina, sempre ra das doentes e tresmalhadas, com solicitude divina, sempre 
carinhosa e amorosa.

Creio no amor que é misericordiosoCreio no amor que é misericordioso, que não julga com , que não julga com 
agressividade, que não quer condenar ninguém, que enviou agressividade, que não quer condenar ninguém, que enviou 

Jesus para salvar, para cuidar dos doentes, para acolher pecaJesus para salvar, para cuidar dos doentes, para acolher pecaJesus para salvar, para cuidar dos doentes, para acolher peca-
dores, para ser Bom Pastor de coração magnânimo.dores, para ser Bom Pastor de coração magnânimo.dores, para ser Bom Pastor de coração magnânimo.dores, para ser Bom Pastor de coração magnânimo.dores, para ser Bom Pastor de coração magnânimo.

Creio no amor que é misericordiosoCreio no amor que é misericordiosoCreio no amor que é misericordioso, que continua, como 
no Evangelho, através dos séculos, a desejar encontrar os Zano Evangelho, através dos séculos, a desejar encontrar os Zano Evangelho, através dos séculos, a desejar encontrar os Zano Evangelho, através dos séculos, a desejar encontrar os Zano Evangelho, através dos séculos, a desejar encontrar os Za-
queus, as Madalenas, as samaritanas, os Pedros, os Judas, num queus, as Madalenas, as samaritanas, os Pedros, os Judas, num queus, as Madalenas, as samaritanas, os Pedros, os Judas, num queus, as Madalenas, as samaritanas, os Pedros, os Judas, num queus, as Madalenas, as samaritanas, os Pedros, os Judas, num queus, as Madalenas, as samaritanas, os Pedros, os Judas, num 
desejo infinito de conversão e de graça.desejo infinito de conversão e de graça.desejo infinito de conversão e de graça.desejo infinito de conversão e de graça.desejo infinito de conversão e de graça.desejo infinito de conversão e de graça.desejo infinito de conversão e de graça.desejo infinito de conversão e de graça.

Creio no amor que é misericordiosoCreio no amor que é misericordiosoCreio no amor que é misericordiosoCreio no amor que é misericordiosoCreio no amor que é misericordiosoCreio no amor que é misericordiosoCreio no amor que é misericordiosoCreio no amor que é misericordioso, e que por isso suplica 
ao Pai a misericórdia para os pecadores, os criminosos, para ao Pai a misericórdia para os pecadores, os criminosos, para ao Pai a misericórdia para os pecadores, os criminosos, para ao Pai a misericórdia para os pecadores, os criminosos, para ao Pai a misericórdia para os pecadores, os criminosos, para ao Pai a misericórdia para os pecadores, os criminosos, para ao Pai a misericórdia para os pecadores, os criminosos, para ao Pai a misericórdia para os pecadores, os criminosos, para 
aqueles que nem sequer pensam precisar da misericórdia, para aqueles que nem sequer pensam precisar da misericórdia, para aqueles que nem sequer pensam precisar da misericórdia, para aqueles que nem sequer pensam precisar da misericórdia, para aqueles que nem sequer pensam precisar da misericórdia, para aqueles que nem sequer pensam precisar da misericórdia, para aqueles que nem sequer pensam precisar da misericórdia, para 
todos os que necessitam de bondoso acolhimento.todos os que necessitam de bondoso acolhimento.todos os que necessitam de bondoso acolhimento.todos os que necessitam de bondoso acolhimento.todos os que necessitam de bondoso acolhimento.todos os que necessitam de bondoso acolhimento.todos os que necessitam de bondoso acolhimento.todos os que necessitam de bondoso acolhimento.todos os que necessitam de bondoso acolhimento.

Creio no amor que é misericordiosoCreio no amor que é misericordiosoCreio no amor que é misericordiosoCreio no amor que é misericordiosoCreio no amor que é misericordiosoCreio no amor que é misericordiosoCreio no amor que é misericordiosoCreio no amor que é misericordioso, que de coração rasgado 
nos acolhe em Si mesmo, que nos revela a beleza e o encanto nos acolhe em Si mesmo, que nos revela a beleza e o encanto nos acolhe em Si mesmo, que nos revela a beleza e o encanto nos acolhe em Si mesmo, que nos revela a beleza e o encanto nos acolhe em Si mesmo, que nos revela a beleza e o encanto nos acolhe em Si mesmo, que nos revela a beleza e o encanto nos acolhe em Si mesmo, que nos revela a beleza e o encanto 
da divina ternura, que deseja partilhar connosco a graça da da divina ternura, que deseja partilhar connosco a graça da da divina ternura, que deseja partilhar connosco a graça da da divina ternura, que deseja partilhar connosco a graça da da divina ternura, que deseja partilhar connosco a graça da da divina ternura, que deseja partilhar connosco a graça da da divina ternura, que deseja partilhar connosco a graça da da divina ternura, que deseja partilhar connosco a graça da da divina ternura, que deseja partilhar connosco a graça da 
festa do perdão, sempre gratuita e generosa.festa do perdão, sempre gratuita e generosa.festa do perdão, sempre gratuita e generosa.festa do perdão, sempre gratuita e generosa.festa do perdão, sempre gratuita e generosa.festa do perdão, sempre gratuita e generosa.festa do perdão, sempre gratuita e generosa.festa do perdão, sempre gratuita e generosa.festa do perdão, sempre gratuita e generosa.

Creio no amor que é misericordiosoCreio no amor que é misericordiosoCreio no amor que é misericordiosoCreio no amor que é misericordiosoCreio no amor que é misericordiosoCreio no amor que é misericordiosoCreio no amor que é misericordiosoCreio no amor que é misericordiosoCreio no amor que é misericordioso, que nos procura, que 
nos busca com divina solicitude, que coloca no nosso canos busca com divina solicitude, que coloca no nosso canos busca com divina solicitude, que coloca no nosso canos busca com divina solicitude, que coloca no nosso canos busca com divina solicitude, que coloca no nosso canos busca com divina solicitude, que coloca no nosso canos busca com divina solicitude, que coloca no nosso ca-
minho corações bons e amigos que sejam espelho da divina minho corações bons e amigos que sejam espelho da divina minho corações bons e amigos que sejam espelho da divina minho corações bons e amigos que sejam espelho da divina minho corações bons e amigos que sejam espelho da divina 
misericórdia, reflexos do sol da graça e do amor.misericórdia, reflexos do sol da graça e do amor.misericórdia, reflexos do sol da graça e do amor.misericórdia, reflexos do sol da graça e do amor.misericórdia, reflexos do sol da graça e do amor.

Creio no amor que é misericordiosoCreio no amor que é misericordioso e por isso peço a graça 
de me perdoar e acolher, de me purificar e renovar, de me de me perdoar e acolher, de me purificar e renovar, de me de me perdoar e acolher, de me purificar e renovar, de me 
dar um coração bom e misericordioso para com todos, num dar um coração bom e misericordioso para com todos, num 
desejo de ser ícone do divino amor.desejo de ser ícone do divino amor.

francisco denuncia espírito mundano
CNE
«sucesso» do escutismo
Marcelo rebelo de Sousa considera 
que o “sucesso” do escutismo se deve 
à forma como este “percebeu” a 
importância da formação das crianças 
e da juventude. durante o congresso 
do Corpo nacional de escutas (Cne) 
realizado entre sábado e domingo, em 
Lisboa, rebelo de Sousa realçou que 
o escutismo conseguiu ler a realidade 
antes do tempo. a comemorar nove a comemorar nove a
décadas de existência em Portugal, o 
Cne propõe uma “forma de educar 
diferente daquelas que existiam e 
daquelas que existem hoje”.

Vaticano
faleceu cardeal Bartolucci
faleceu no passado dia 11,por volta 
das oito horas da manhã, o cardeal 
domenico Bartolucci. tinha 96 anos
de idade. Com a sua morte o colégio 
cardinalício passa a ter 200 cardeais, 
109 dos quais eleitores e 91 não elei-
tores fora criado cardeal pelo Papa 
Bento XVi em 2010 e foi por muitos 
anos director Maestro da Capela 
Musical Pontifícia, mais conhecida 
por “Capela Sistina”.

Coimbra
sermões de António Vieira
o ator brasileiro Lima duarte vai 
estar em Coimbra a 25 de novem-
bro para participar nas comemo-
rações dos 350 anos do “Sermão 
de Santa Catarina”, o único que 
o Padre antónio Vieira pregou na 
cidade, em 1633, na real Capela 
de S. Miguel.

Cáritas 
Portuguesa
um milhão  
de velas a brilhar
a Cáritas quer um milhão de velas 
a brilhar na véspera de natal. o
coordenador nacional da campa-
nha de natal da Cáritas considera 
esta iniciativa um “grande gesto” 
em favor da paz. “aem favor da paz. “aem favor da paz. “  proposta de 
acendimento de uma pequena 
vela, na janela de casa, no dia 
24 de dezembro, também é uma 
denúncia da opulência de milhões 
de luzes que se acendem mas 
que, na verdade, não iluminam 
nem aquecem os corações”, disse, 
na apresentação da operação ‘10 
Milhões de estrelas - um Gesto 
pela Paz’, que este ano se repete 
pela 11ª vez.

CREIO NO AMOR QUE É MISERICORDIOSO  ANO DA FÉ 52 Dário Pedroso, sj

O Papa Francisco na missa 
desta segunda-feira na Casa 
de Santa Marta denunciou o 
espírito mundano que tudo 

negoceia e reafirmou que só o Senhor 
nos pode salvar do pensamento único 
globalizado. Partindo da Leitura do Livro 
dos Macabeus, o Santo Padre colocou a 
sua reflexão na raiz perversa da munda-
nidade. Os chefes do povo não queriam 
que Israel fosse isolada das outras nações 
e assim, abandonaram as suas próprias 
tradições para negociarem com o rei. Ou 
seja, não negoceiam os seus valores mas 
acabam por negociar aquilo que é ainda 
mais importante que é a sua fidelidade 
ao Senhor. “E esta é uma contradição: 
não negociamos os valores mas negocia-
mos a fidelidade. E este é mesmo o fruto 
do demónio, do príncipe deste mundo, 
que nos faz avançar com o espírito da 
mundanidade. E depois acontecem as 

consequências. Tomaram os hábitos dos 
pagãos e mais à frente o rei prescreveu 
que em todo o seu reino fossem todos um 
só povo e cada um abandonasse as suas 
tradições. Não é a bela globalização da 
unidade de todas as nações em que estão 
unidas e cada uma tem as suas tradições, 
mas é a globalização da uniformidade he-
gemónica, é precisamente o pensamento 
único. E este pensamento único é fruto da 
mundanidade.” 

 Síria: Massacre de Sadad revela tragédia dos Cristãos
A cidade de Sadad foi palco de um dos mais violentos ataques contra a comunidade Cristã na Sí-
ria. O Arcebispo Alnmed classificou-o mesmo como sendo um “massacre”. Não é possível igno-
rar mais o sofrimento dos Cristãos neste país. A violência da guerra civil na Síria é dantesca. No 
meio do conflito que opõe forças rebeldes e o exército do regime de al-Assad, estão os Cristãos. 
Nem amados nem protegidos, olhados com indiferença ou ódio, os Cristãos estão como que en-
curralados nesta batalha sem regras. O ataque à cidade de Sadad foi de tal forma violento que o 
Arcebispo Selwanos Boutros Alnemeh, Metropolita sírio-ortodoxo de Homs e Hama, classificou-o 
como sendo “o mais grave e amplo massacre de cristãos registado na Síria em dois anos e meio”. 
Os que sobreviveram ao terror dos combates, “foram ameaçados e estão aterrorizados”, explicou 
o Arcebispo quando relatou ao mundo a tragédia de Sadad no final de Outubro.

8 milhões passaram no Vaticano
A Santa Sé apresentou revelou que as di-
versas iniciativas promovidas no Vaticano 
mobilizaram mais de oito milhões e meio 
de pessoas durante o Ano da Fé. “Chega 
ao fim um ano dedicado completamente 
a reavivar a fé dos crentes, mas agora 
continua o desejo de manter vivo o en-
sinamento que recebemos nestes meses, 
recordando os mais de oito milhões e 
meio de peregrinos que este ano se deslo-
caram ao túmulo de São Pedro”, declarou 
o presidente do Conselho Pontifício para 
a Promoção da Nova Evangelização, D. 
Rino Fisichella.

Ainda antes do final Ano da Fé, o Papa 
Francisco vai encontrar-se neste sábado 
com 500 catecúmenos, que se preparam 
para receber o Batismo, vindos de 47 
países.

© DR
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entreViSta
i i É autor de diversos livros e antologias de poemas, prefa-

ciou outros, colabora em diversos jornais e revistas da 
região. Publicou no jornal diário do Minho uma colec-
tânea de documentos sobre Comunicação e Comunicação 
Social no Magistério da igreja.

nasceu em Gondar, Guimarães, a 12 de agosto de 1936. filho de domin-
gos araújo e Josefa da Silva, é o terceiro de cinco irmãos. frequentou o 
curso de Humanidades, filosofia e teologia nos Seminários arquidiocesa-
nos, e entre 1967/1969 frequentou o Curso de Periodismo, na universi-
dade de navarra, em Pamplona, espanha.

Texto e Fotos DACS

na próxima segunda-feira o calendário mar-
ca o dia 25 de novembro. Pode parecer até 
uma data normal, sem direito a feriado na-
cional e já sem significado patriótico para 
a geração juvenil, mas foi no dia 25 de no-
vembro de 1975 que se deu o “verdadeiro 
25 de abril de 1974”. Para percebermos 
melhor a relevância nacional deste dia, en-
trevistamos o Mons. Silva araújo, director 
do jornal «diário do Minho» na altura, para 
nos explicar uma outra versão dos factos, 
que muitos tentam silenciar.

Mons. Silva araújo, parafraseando 
armando Baptista Bastos, “onde é que 
estava no dia 25 de abril”? e no dia 25 
de novembro de 1975?

R_ De 24 para 25 de abril de 1974 traba-
lhei no «Diário do Minho», como habitu-
almente. Fechei a Redação e não me aper-almente. Fechei a Redação e não me aper-almente. Fechei a Redação e não me aper
cebi de nada de especial. De manhã, na 
Escola de André Soares, onde lecionava, 

da esquerda radical, iniciada em Portugal 
após 25 de abril de 1974, e antecedi-
do por um “Verão quente” repleto de 
conflitos entre forças revolucionárias e 
forças moderadas, entre os quais o famoso 
assalto à sede do PCP (Partido Comunista 
Português) em Braga, após uma manifes-
tação de apoio ao Senhor arcebispo de 
então, d. francisco Maria da Silva. qual 
o motivo dessa manifestação católica a 10 
de agosto de 1975?

R_ A manifestação do 10 de agosto foi R_ A manifestação do 10 de agosto foi R_
uma tentativa de impedir o avanço de 
forças da esquerda e da extrema esquer-forças da esquerda e da extrema esquer-forças da esquerda e da extrema esquer
da para quem tudo valia, desde que 
conseguissem os seus objetivos. Foi uma 
tentativa de pôr termo ao chamado PREC-
-Processo Revolucionário em Curso, com 
todas as arbitrariedades que lhe estavam 
ligadas. 

Entre essas arbitrariedades contam-se 
as prisões sem culpa formada, os man-
dados de captura assinados em branco, 
os saneamentos selvagens, o cerco ao 
Patriarcado de Lisboa, a humilhação feita 
ao Arcebispo de Braga, D. Francisco Maria 
da Silva, obrigado a despir-se no aeroporto 
de Lisboa, a constituição das brigadas po-
pulares, a ocupação da Rádio Renascença 
por pessoas hostis à Igreja, a colocação 
de armas «em boas mãos», as tentativas 
de impor a unicidade sindical e de fazer 
do domingo um dia normal de trabalho, 
as campanhas de alfabetização que mais 

não eram do que tentativas de marxização, 
etc. etc. Após o 25 de abril houve todo 
um conjunto de ações tendentes a instalar 
em Portugal uma república popular, uma 
ditadura de esquerda, como consta de 
uma entrevista concedida à jornalista ita-
liana Oriana Falacci.  Sobre o que foi este 
período da vida política portuguesa há um 
esclarecedor capítulo no livro «Memórias 
de um Bispo», de D. Manuel de Almeida 
Trindade. O 10 de agosto foi uma forma 
de reagir a tudo isso e de abrir caminho a 
uma democracia de tipo ocidental, uma 
democracia pluripartidária, muito diferente 
das chamadas democracias populares.
Nele tiveram parte muito ativa os cristãos, 
quer como cidadãos chamados a defen-
derem o respeito pelos direitos humanos 
e as liberdades ameaçadas, quer como 
filhos da Igreja, desrespeitada em diver-filhos da Igreja, desrespeitada em diver-filhos da Igreja, desrespeitada em diver
sas situações. O que se pretendeu com a 
manifestação está expresso no discurso 
proferido em frente à Sé pelo Arcebispo D. 
Francisco Maria da Silva e pode ser lido 
no livro «Acima da Tormenta». A mani-
festação decorreu ordeiramente. Depois, 
houve distúrbios. Com culpas para quem?  
Um desses distúrbios foi o assalto à sede 
do PCP, ao cimo do Campo da Vinha, em 
cuja praça tinham estacionado muitos 
autocarros que trouxeram a Braga mani-
festantes de várias localidades. Agora não 
sei quem o fez. Naturalmente que não terá 
sido gente ligada ao PCP… Mas não sei 
quem foi. De vez em quando falam em 
excessos cometidos durante o PREC por 
gente ligada à direita e à extrema direita e 
silenciam excessos praticados por pessoas 
de certa esquerda e da extrema esquerda. 
Estou persuadido de que foram estes que 
deram origem àqueles. Recordo  aquele 
pensamento de Bertolt Brecht: «Do rio que 
tudo arrasta, diz-se que é violento. Mas 
ninguém chama violentas às margens que 
o comprimem». 

Por isso, “se não fosse a igreja de Braga, 
hoje seríamos um país comunista”. É lícito 
podermos afirmar isto?

R_ Não sou nem nunca fui adivinho. Não R_ Não sou nem nunca fui adivinho. Não R_
tenho dados que me permitam subscrever 
esta afirmação. De uma coisa estou certo: 
a manifestação do 10 de agosto foi um 
grande contributo para fazer retroceder 
quantos se propunham fazer de Portugal 
uma democracia popular, ao sabor do que 
existia na ex-União Soviética, em Cuba 
ou na República Popular da China. O 
10 de agosto foi uma de um conjunto de 

Coronel TinOCO FERREiRA
            Comando Territorial da gnR-Braga

«A manifestação do 10 
de agosto foi um grande 

contributo para fazer 
retroceder quantos se 

propunham fazer de Portugal 
uma democracia popular, 
ao sabor do que existia 
na ex-União Soviética»

interrogado pelos colegas sobre o que se 
passava, telefonei para a agência noticiosa 
ANI (Agência Noticiosa de Informação) e 
fui informado da revolução. E no dia 25 de 
novembro de 1975 estava a trabalhar no 
«Diário do Minho».

no dia 25 de novembro de 1975 deu-se 
um golpe militar que pôs fim à influência 

Monsenhor Domingos Silva Araújo
Ex-Diretor do Jornal «Diário do Minho»

“se o pAís está como está 
tAmbém é por fAltA dA pArtIcIpAção 

coerente dos crIstãos



IGREJA VIVA 5Diário do Minho Quinta-FEiRa, 21 de novembro de 2013

que o facto de se rotularem «de «inspira-
ção cristã» lhes exige que também sejam 
diferentes.

foi reitor na Basílica dos Congregados, 
a qual paradoxalmente tem registado 
um aumento considerável no número de 
confissões. Corrobora da ideia de que o 
Sacramento da reconciliação é, sem dúvi-
da, o sacramento da nova evangelização, 
tal como o afirmou d. Manuel Clemente
no seu livro “o tempo pede uma nova 
evangelização”?

R_ O sacramento da Reconciliação conR_ O sacramento da Reconciliação conR_ -
tinua a ser muito importante na vida dos 
cristãos. Nós, os padres, também devemos 
saber gerir o tempo de que dispomos e 
ter uma correta escala de prioridades, que 
incluirá tempo destinado ao ministério da 
Reconciliação. Penso que se conseguir-Reconciliação. Penso que se conseguir-Reconciliação. Penso que se conseguir
mos cortar um bocadinho na pastoral do 
espetáculo em benefício da pastoral do 
confessionário, seria muito bom. Penso 
também que seria muito bom relermos as 
orientações da Congregação para o Clero 
em «O Sacerdote Ministro da Misericór-em «O Sacerdote Ministro da Misericór-em «O Sacerdote Ministro da Misericór
dia» e nos números 70 a 73 da última 
edição do «Diretório para o Ministério e a 
Vida dos Presbíteros»

entreViSta
i iem diversos jornais regionais publicou 50 cartas a uma 

Jovem. foi director do Jornal «diário do Minho», durante 
28 anos, e Presidente do Secretariado arquidiocesano para 
as Comunicações Sociais. 

suspenso a Cúria romana, ao escolher um 
grupo de oito cardeais de vários pontos 
do mundo e enviando recentemente um 
questionário a todos os católicos, para 
que o ajudem a discernir melhor as suas 
orientações pastorais. Será que a demo-
cracia em Portugal não seria mais demo-
crática se usássemos este exemplo papal, 
obviamente com outras configurações do 
âmbito civil?

R_ Deter o poder não é sinónimo de R_ Deter o poder não é sinónimo de R_
omnisciência. Quem manda deve ter a hu-
mildade suficiente para reconhecer as suas 
limitações e ouvir quem o pode ajudar a 
decidir bem. O Papa Francisco refere-se-
-lhe também na entrevista concedida ao 
padre Antonio Spadaro, na qual salienta a 
importância da consulta, sublinhando que-
rer «consultas reais, não formais». Quem 
decide não se desprestigia se, antes de de-
cidir, ouvir quem deve ser ouvido. Isto, em 
qualquer comunidade. O dever de mandar 
não dispensa do dever de dialogar, mas 
que o diálogo não consista em informar do 
que se pensa e do que se quer fazer. Em 
falar e não ouvir. Em falar só com quem 
lhe diga amém. Todos perdemos se o 
poder aumentar nas pessoas a capacidade 
de falarem e lhes reduzir a capacidade 
de ouvirem. Sei que na Igreja o poder se 
transmite por sucessão apostólica mas 
hoje não se concebe o exercício desse 
poder sem um diálogo autêntico e sem 
consultar quem deve ser consultado. Para 
isso existem, como lembra o Papa Fran-
cisco na citada entrevista, os consistórios 
e os sínodos. Como existem os conselhos 
presbiterais.

a 27 de agosto de 1977 escrevia num arti-
go do jornal: “Se não tem a sua imprensa, 
dificilmente a igreja poderá fazer chegar 
aos homens a riqueza da sua Mensagem.” 
Como vê o actual paradigma da comuni-
cação social na igreja, a quem o Vaticano 
ii definiu como uma das “maravilhosas 
invenções da técnica”?

R_ Dá-me a impressão de que se tem 
desvalorizado a imprensa escrita, concen-
trando tudo na Internet, o que me parece 
um erro. Um meio de comunicação não 
dispensa os outros. A Igreja tem o dever de 
falar aos homens do nosso tempo, numa 
linguagem do nosso tempo, utilizando 
os meios do nosso tempo. Suponho não 
exagerar se disser que a generalidade dos 
meios de comunicação social ignora a 
mensagem cristã. Da informação religiosa, 
quase só lhe interessa o que considera 
anedótico ou cheira a escândalo. É impe-
rioso, portanto, que a Igreja, podendo, te-
nha meios próprios. Importante é também 
que os cristãos utilizem os meios ao seu 
dispor para refletirem sobre os problemas 
do homem de hoje numa perspetiva cristã 
e, usando a gramática dos diversos meios, 
procurem que, através deles, passe a men-
sagem cristã. Que os meios de comunica-
ção que a Igreja possui, sem deixarem de 
ser tecnicamente bem feitos (neste aspeto, 
iguais aos melhores), se não esqueçam de 

«Que a eucaristia não 
seja pretexto para 
exibicionismos»

manifestações que se fizeram em diversas 
localidades. A primeira aconteceu em 
13 de julho, em Aveiro. No citado livro, 
D. Manuel de Almeida Trindade escreve: 
«creio - sem querer tirar os méritos de 
certos partidos políticos, designadamente 

o PS – que estas manifestações concorre-
ram para que o PC perdesse a sua força, e 
se tornasse possível o 25 de novembro e o 
mais que veio depois». Mas, sem dúvida, 
que a Igreja de Braga ajudou a construir a 
democracia em Portugal.

a queda do muro de Berlim em 1989 foi 
o símbolo da queda do marxismo. na 
homilia de Sexta-feira Santa deste ano, 
o Senhor arcebispo Primaz retribuiu aos 
marxistas a crítica que faziam à igreja por 
esta ser o “ópio do povo”, provando-lhes 
que se houve alguém que esteve, desde 
sempre, ao lado do povo foi a igreja, tal 
como comprova o recente prémio “direi-
tos Humanos” que lhe foi atribuído pela 
assembleia da república. Posto isto, será 
bom para o país ter uma igreja “reduzida 
à sacristia”, como pretendem algumas 
frações da sociedade?

R_ Não é. Decididamente não é. Não é 
bom para o país e seria trair a missão da 
Igreja. Se o país está como está também 
é por falta da participação coerente dos 
cristãos. Há que começar por fazer uma 
boa catequese sobre o que é a Igreja, ainda 
hoje identificada, em certos meios, com o 
Papa, os bispos, os sacerdotes. Há que des-
pertar nos fiéis leigos a consciência de que 
a Igreja é constituída por todos os batiza-
dos. Há que estimular os fiéis leigos a uma 
participação cada vez mais ativa na Igreja 
e na sociedade em que vivem. A Igreja 
é chamada a ser no mundo, através dos 
cristãos, sal e fermento. Sem terem receio 
de defenderem pontos de vista diferentes, 
compete-lhes estarem no mundo sem 
serem do mundo, não para se mundaniza-
rem mas para o transformarem, colaboran-
do na construção de uma sociedade cada 
vez mais justa, mais fraterna, mais solidá-
ria. Uma sociedade onde cada um se sinta 
respeitado na sua dignidade e nos seus 
legítimos direitos. Onde se construa e viva 
a unidade sempre no respeito pela legítima 
diversidade. Onde todos possam viver 
como seres iguais e diferentes que são.

o Papa francisco mostrou o lado de-
mocrático do Vaticano, colocando em 

    GOSTOS

Serra-MÃe (SeBaStiÃo da GaMa)

Livro

fado de CoiMBra
Música

BaCaCa aCaC LHau
GastronoMia

o LeÃo da eStreLa
CineMa

a MinHa MÃe
PersonaLidade 

roMa
Lugar

V. GuiMarÃeS
Clube

R_ Colocar o máximo empenho em R_ Colocar o máximo empenho em R_
preparar a celebração no seu todo e não 
apenas no que respeita à animação coral. 
Por exemplo, quanto tempo dedicamos a 
ensaiar o coro à semana e quanto tempo 
dedicamos a preparar outros momentos 
da celebração dominical? Que na liturgia 
se exerçam, de forma correta, os diversos 
ministérios. Que se leve a assembleia a 
participar em tudo o que lhe compete, 
atendendo a que há quem não respon-
de porque não está motivado; há quem 
não responde porque não sabe; há quem 
responde de forma deturpada. Que a 
celebração seja cada vez mais celebração 
e nunca teatro. Que não seja pretexto para 
exibicionismos sejam de quem for. Que a 
celebração dure o tempo que for necessá-
rio para decorrer com dignidade. Nada de 
correrias.

«Da informação 
religiosa só intressa à  

comunicação social o que 
considera anedótico ou 

cheira a escândalo»

actualmente é o diretor da «ação Católica», órgão oficial da 
arquidiocese de Braga, e capelão de uma comunidade de religiosas
 da Congregação teresiana, sita na rua do taxa, em Braga.

dado que estamos a viver o ano 
Pastoral dedicado à Liturgia, que 
sugestões apontaria para melhorar 
a qualidade das nossas celebrações 
eucarísticas?

“
O dever de 
mandar não 
dispensa do 

dever de dialogar
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LiturGia

LEITURA I – Is 2, 1-5

Leitura do Livro de Isaías

Visão de Isaías, filho de Amós, acerca de 
Judá e de Jerusalém: Sucederá, nos dias 
que hão-de vir, que o monte do templo 
do Senhor se há-de erguer no cimo das 
montanhas e se elevará no alto das coli-
nas. Ali afluirão todas as nações e muitos 
povos acorrerão, dizendo: «Vinde, 
subamos ao monte do Senhor, ao templo 
do Deus de Jacob. Ele nos ensinará os 
seus caminhos e nós andaremos pelas 
suas veredas. De Sião há-de vir a lei e 
de Jerusalém a palavra do Senhor». Ele 
será juiz no meio das nações e árbitro 
de povos sem número. Converterão as 
espadas em relhas de arado e as lan-
ças em foices. Não levantará a espada 
nação contra nação, nem mais se hão-de 
preparar para a guerra. Vinde, ó casa de 
Jacob, caminhemos à luz do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 121 (122)

Refrão: Vamos com alegria
para a casa do Senhor.

Alegrei-me quando me disseram:
«Vamos para a casa do Senhor».
Detiveram-se os nossos passos
às tuas portas, Jerusalém.

Para lá sobem as tribos, as tribos do 
Senhor,
segundo o costume de Israel, 
para celebrar o nome do Senhor;
ali estão os tribunais da justiça,
os tribunais da casa de David.

Pedi a paz para Jerusalém:
«Vivam seguros quantos te amam.
Haja paz dentro dos teus muros,
tranquilidade em teus palácios».

Por amor de meus irmãos e amigos,
pedirei a paz para ti.
Por amor da casa do Senhor,
pedirei para ti todos os bens.

LEITURA II –  Rom 13, 11-14

Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Romanos
Irmãos: Vós sabeis em que tempo esta-
mos: Chegou a hora de nos levantar-
mos do sono, porque a salvação está 
agora mais perto de nós do que quan-
do abraçámos a fé. A noite vai adianta-
da e o dia está próximo. Abandonemos 
as obras das trevas e revistamo-nos das 
armas da luz. Andemos dignamente, 
como em pleno dia, evitando comezai-
nas e excessos de bebida, as devas-
sidões e libertinagens, as discórdias 
e ciúmes; não vos preocupeis com a 
natureza carnal para satisfazer os seus 
apetites, mas revesti-vos do Senhor 
Jesus Cristo. 

ACLAMAÇÃO EVANGELHO 
Salmo 84, 8

Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericór-
dia e dai-nos a vossa salvação.

EVANGELHO –   Mt 24, 37-44

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cris-
to segundo São Mateus

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: «Como aconteceu nos dias 
de Noé, assim sucederá na vinda do 
Filho do homem. Nos dias que prece-
deram o dilúvio, comiam e bebiam, 
casavam e davam em casamento, até ao 
dia em que Noé entrou na arca; e não 
deram por nada, até que veio o dilúvio, 
que a todos levou. Assim será também 
na vinda do Filho do homem. Então, de 
dois que estiverem no campo, um será 
tomado e outro deixado; de duas mu-
lheres que estiverem a moer com a mó, 
uma será tomada e outra deixada. Por-
tanto, vigiai, porque não sabeis em que 
dia virá o vosso Senhor. Compreendei 
isto: se o dono da casa soubesse a que 
horas da noite viria o ladrão, estaria 
vigilante e não deixaria arrombar a sua 
casa. Por isso, estai vós também prepa-
rados, porque na hora em que menos 
pensais, virá o Filho do homem.

i S. CeCíLia, que deu o nome a uma basílica construída em roma 
no século V, difundiu-se amplamente a partir da narração do seu 
martírio em que ela é exaltada como exemplo perfeitíssimo de 
mulher cristã, que abraçou a virgindade e sofreu o martírio por 
amor de Cristo. a sua memória celebra-se a 22 de novembro.

Sugestão de Cânticos
ent: a vós elevo a minha alma Sl 24 (25) / f. fernandes
ofer: irmãos convertei / J. P. Lécot
CoM: Buscai o alimento Sl 22 (23) / M. Luís
finaL: abri de par em par / C. Silva

A liturgia deste do-
mingo apresenta um 
apelo veemente à 
vigilância. O cristão 
não deve instalar-se 
no comodismo, na 

passividade, no desleixo, na rotina; mas 
deve caminhar, sempre atento e sempre 
vigilante, preparado para acolher o Se-
nhor que vem e para responder aos seus 
desafios.
A primeira leitura convida os homens – 
todos os homens, de todas as raças e na-
ções – a dirigirem-se à montanha onde 
reside o Senhor… É do encontro com o 
Senhor e com a sua Palavra que resultará 
um mundo de concórdia, de harmonia, 
de paz sem fim.
A segunda leitura recomenda aos crentes 

que despertem da letargia que os man-
tém presos ao mundo das trevas (o mun-
do do egoísmo, da injustiça, da mentira, 
do pecado), que se vistam da luz (a vida 
de Deus, que Cristo ofereceu a todos) e 
que caminhem, com alegria e esperança, 
ao encontro de Jesus, ao encontro da 
salvação.

O Evangelho apela à vigilância. O crente 
ideal não vive mergulhado nos prazeres 
que alienam, nem se deixa sufocar pelo 
trabalho excessivo, nem adormece numa 
passividade que lhe rouba as oportu-
nidades; o crente ideal está, em cada 
minuto que passa, atento e vigilante, 
acolhendo o Senhor que vem, respon-
dendo aos seus desafios, cumprindo o 
seu papel, empenhando-se na constru-
ção do “Reino”.

O que é que significa para nós “estar 
vigilantes”, “estar atentos”, “estar prepa-
rados” para acolher o Senhor? Significa 
ter a “alminha” na “graça de Deus” para 
que, se a morte chegar de repente, Deus 
não consiga encontrar em nós qualquer 
pecado não confessado e não tenha 
qualquer razão para nos mandar para 
o inferno? Significa, fundamentalmen-
te, acolher todas as oportunidades de 
salvação que Deus nos oferece continu-
amente… Se Ele vem ao meu encontro, 
me desafia a cumprir uma determinada 
missão e eu prefiro continuar a viver a 
minha “vidinha” fácil e sem compromis-
so, estou a perder uma oportunidade de 
dar sentido à minha vida; se Ele vem ao 
meu encontro, me convida a partilhar 
algo com os meus irmãos mais pobres e 

eu escolho a avareza e o egoísmo, estou 
a perder uma oportunidade de abrir o 
meu coração ao amor, à alegria, 
à felicidade…

Neste tempo de preparação para a 
celebração do nascimento de Jesus, sou 
convidado a recentrar a minha vida no 
essencial, a redescobrir aquilo que é 
importante, a estar atento às oportunida-
des que o Senhor, dia a dia, me oferece, a 
acordar para os compromissos que assu-
mi para com Deus e para com os irmãos.

Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org

a Igreja alimenta-se da palavra

LITURGIA da palavra
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oPiniÃoiGreJa eM deStaque

Numa altura em que celebramos 
os 50 anos do Concílio Vaticano 
II (1961-1965), reveste-se de 
particular interesse recordar 

o contributo de numerosos teólogos 
que tornaram possível a renovação 
conciliar. Entre eles está Bernhard Häring, 
missionário redentorista e teólogo moral, 
que desempenhou um importante papel 
na comissão de redacção da Gaudium 
et Spes. Entre os mais antigos, quem 
não se recordará da brisa de ar fresco 
que constituíram, na teologia moral e na 
formação de confessores, obras como «A 
Lei de Cristo» e «Livres e Fiéis em Cristo»? 
Já na recta final da sua vida, em 1996, 
Häring escreveu um pequeno livro com o 
título «Sacerdócio em questão: um exame 
crítico do ministério na Igreja Católica». 
Deste livro, destaco um breve capítulo 
dedicado ao tema «Vocações Presbiterais, 
Prognósticos para o Futuro» a partir do qual 
proponho reflectirmos. Refere-nos Häring: 
«A questão sobre o futuro das vocações 
presbiterais pode ser extremamente 
dolorosa se a discussão se centrar apenas 
na escassez de padres, sem prestar a 
atenção essencial aos sinais dos tempos 
e à vocação fundamental de todos os 
cristãos. Tal perspectiva é muito estreita, 
até prejudicial à missão da Igreja. Deste 
modo, insisto que devemos dirigir um novo 
olhar à vocação fundamental de todos os 
cristãos». E continua: «A diferença entre 
aqueles que convicta e conscientemente 
vivem o exemplo do baptismo de Jesus no 
Jordão no espírito e no sangue e, por outro 
lado, aqueles “católicos de berço” que são 
mais ou menos seguidores passivos é muito 
mais relevante do que a diferença entre 
o sacerdócio ministerial e o sacerdócio 
universal.» 

A necessidade de reconhecer e valorizar 
a vocação baptismal de todos os cristãos 
fornece a chave para uma renovação dos 
ministérios na Igreja; nesse sentido constata 
Häring: «Nunca na história da Igreja 
houve um tão grande número de homens e 
mulheres preparados e qualificados ao nível 
teológico. No tempo presente, a Igreja tem 
mais pessoas preparadas do que teve nos 
dezoito séculos anteriores juntos. Porque 
devemos então queixar-nos da falta de 

vocações cristãs na Igreja?» 
Ao longo do capítulo podemos ainda ler 
o seguinte: «Se das nossas celebrações 
eucarísticas não brota uma força e uma 
determinação a viver o testemunho radical 
da justiça, da paz e da não-violência, 
então deveremos tristemente concluir que 
demasiadas vocações cristãs, ministeriais e 
laicais, não são suficientemente autênticas. 
Para mim, esta é uma preocupação 
infinitamente maior do que o número 
de padres celibatários. Quanto mais as 
nossas preocupações se tornarem estreitas 
e paroquiais, mais dificilmente nos 
preocuparemos nas questões mais essenciais 
e abrangentes.» Deste modo, a questão 
da vivência do ministério presbiteral deve 
ser colocada no âmbito mais alargado 
da renovação pastoral da Igreja e da 
valorização da vocação baptismal de 
todos os cristãos – vocação ao serviço 
na comunidade e vocação à construção 
da Justiça no mundo. De modo nenhum 
Häring desvaloriza a vocação presbiteral: 
é a formação de comunidades cristãs 
adultas que conduzirá necessariamente 
os presbíteros ao essencial da sua missão, 
valorizando-os no seu ministério.

O autor, presbítero e religioso, conclui o 
livro com uma belíssima acção de graças 
pela sua vida, dedicada à re-descoberta 
da vocação dos cristãos à liberdade. Uma 
oração que, espero, todos os presbíteros 
terão a alegria de pronunciar. «Senhor 
Jesus Cristo: Ao longo destes cinquenta 
e seis anos permitiste-me que servisse a 
milhares de homens que comigo partilham 
a vocação presbiteral, através do ensino, 
da direcção espiritual, da exortação, e do 
consolo. Juntos, aprendemos e, espero, 
continuaremos a aprender como humilde 
e corajosamente te havemos de seguir, a 
ti o Servo e Profeta de Yahweh, e como 
reverenciar e servir a todos os membros do 
teu povo sacerdotal, por todo o mundo.»

Referência: Bernhard Häring, «Priesthood 
Imperiled: a critical examination of ministry 
in the Catholic Church». Ed. Triumph Books, 
Liguori Missouri 1996. O referido capítulo 
do livro está disponibilizado em português 
na página http://www.fundamentos.pt/
cadernos

Vocações Presbiterais, 
Prognósticos para o Futuro

por Rui Vasconcelospor 

Na passada semana, decorreu a Semana dos Seminários.  
Apresentamos os principais momentos.        

(Fotos: Fábio Silva)

por Rui Vasconcelos
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«a única coisa 

título: A Lista de  
Bergoglio

autor: Nello Scavo

editora: Paulinas

Preço: 13,50 euros
Resumo: Na Argentina, os militares 
tomam o poder. O Exército rapta e mata 
milhares de pessoas. Em Buenos Aires, 
Bergoglio esconde ou salva todos os 
que pode. Hoje é o Papa com o nome 
de Francisco. Neste livro apresentam-se 
alguns dos testemunhos, arrancados a um 
silêncio de muitos que pretendem esque-
cer esses tempos dolorosos. São alguns 
dos que beneficiaram da ação denodada 
e generosa de Bergoglio.

LiVRo

: Na Argentina, os militares 

contos EXEMPLARES 51

título: O Coração da 
Igreja tem de Bater

autor: Carreira das 
Neves (entrevista com 
António Marujo)

editora: Paulinas

Preço: 15,90 euros

Resumo: Neste livro 
conjugam-se duas fortes 
vertentes da personalidade do autor: na 
primeira parte, a de enfoque pessoal de 
que o leitor beneficiará através da arte de 
fazer conversa do jornalista António Ma-
rujo que o entrevistou, seguida de um pe-
queno espólio fotográfico; e, na segunda 
parte, um conjunto de textos inéditos de 
Carreira das Neves, naquilo que constitui 
uma espécie de dicionário bíblico do seu 
pensamento.

vertentes da personalidade do autor: na 

título: A Ideia da Fé

autor: Pierangelo  
Sequeri

editora: Frente e Verso

Preço: 20,00 euros

Resumo: A Ideia da Fé é 
um livro de teologia 
escrito por um dos mais 
notáveis teólogos italianos contemporâneos 
e membro da Comissão Teológica Interna-
cional. A densidade do pensamento, árdua, 
por vezes, aliada à sua originalidade, põe-se 
ao serviço da paixão pelas coisas mais 
elementares da existência, aquelas onde se 
decide a verdade da nossa humanidade. 
Entre elas, está a fé, desde logo como ex-
periência humana de confiança. Não está 
em jogo menos do que o compromisso 
com o nosso destino comum.

notáveis teólogos italianos contemporâneos 

Ao chegar ao Paraíso, um 
santo teve como prémio 
uma auréola de oiro.
Feliz com esse distintivo 

à volta da cabeça, foi passear pelas 
avenidas celestiais. reparou então 
que a maior parte dos outros santos 
tinham uma auréola ornamentada 
com joias e pedras preciosas.
Um pouco desiludido, perguntou a 
um anjo:
— Por que é que a minha auréola 
não tem sequer uma joia?
Ele respondeu:
— Porque não ganhaste nenhuma. 
As joias são as lágrimas que os san-
tos derramaram na terra. Tu nunca 
choraste.
— Mas como podia eu chorar se me 
sentia tão feliz no amor de Deus?
— Isso de te sentires envolvido pela 
ternura de Deus é uma coisa bela. 
Por isso a tua auréola é de oiro. Mas 
as auréolas ornadas com pedras 
preciosas são apenas para os que 
choraram. Está escrito: «Felizes os 
que choram, porque serão consola-
dos».

Felizes os que choram com os 
que choram. E felizes os que 
suportam a sua paixão dolorosa, 
aguardando com esperança a 
glória da ressurreição.

In “Nem só de pão”, Pedrosa Ferreira

IGREJA.net
Por ocasião do encerramento do Ano da 
Fé, convém fazer memória daquilo que 
foi vivido e aprendido. Este site contém 
informações sobre as iniciativas que 
foram promovidas pela Santa Sé para 
o Ano da Fé e documentação inerente; 
material para aprofundamento de co-
nhecimento; notícias sobre as atividades 
que se foram preparando e desenrolan-
do no mundo inteiro sobre o Ano da Fé 
segundo as indicações que as diferentes 
realidades eclesiais fizeram chegar à 
Secretaria Organizativa. Para uma visão 
geral pode-se consultar o mapa do site.

www.annusfidei.va

Hoje 21.11.2013
– BRAGA: Congresso Internacio-
nal sobre as Misericórdias, no 
âmbito dos 500 anos da Miseri-
córdia de Braga. (17h)

– CONFERÊNCIA: no Auditório 
Vita, o Pe. Tolentino Mendonça 
expõe o tema “Espero ressur-
reição dos mortos e a vida do 
mundo que há-de vir”. (21:15h)

sexta-feira 22.11.2013
– CLERO: encerramento do Ano 
da Fé, durante a manhã no Centro 
Apostólico do Sameiro.

sábado 23.11.2013
– VISITA PASTORAL: D. Manuel 
Linda realiza a visita pastoral a 
Balazar (Guimarães).

– FORMAÇÃO PARA OS MINIS-
TÉRIOS LITÚRGICOS: durante a 
manhã em Fafe (salão da matriz).

– ENCONTRO DOS MOVIMEN-
TOS, OBRAS E ASSOCIAÇÕES: 
reunião das direcções de todos 
os movimentos, obras e associa-
ções católicas da arquidiocese no 
Centro Pastoral.

– Esta sexta-feira, das 23h00 
às 24h00, o programa “Ser 
Igreja“ da Rádio SIM, entre-
vista d. Jorge ortiga, sobre o 
encerramento do Ano da Fé. 

FM 101.1 Mhz e AM 576Khz.

domingo 24.11.2013

encerramento  
do ano da fé

– VISITA PASTORAL: D. Manuel 
Linda realiza a visita pastoral a 
Sta. Cristina de Longos  
(Guimarães)

– ORDENAÇÃO DIACONAL: 
ordenação de José Maria Carneiro 
Costa na Sé Catedral (11h30).




