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iGreJa Primaz
a faculdade de teologia de Braga (uCP) promove a 
XXII Semana de Estudos Teológicos com o tema “Ser 
Santo Hoje: figuras inspiradoras”, de 17 a 22 feve-
reiro de 2014, no auditório Vita. Serão “seis dias de 
debate e de reflexão, nos quais se colocam questões 
relevantes sobre vida, identidade e inspiração”.

i no passado domingo, dia 15, decorreram as eleições para a Junta 
Central do Corpo nacional de escutas. Joaquim Castro de freitas 
(29 anos), dirigente do agrupamento 702 de mesão-frio (Guima-
rães), que já tinha desempenhado vários cargos a nível regional e 
nacional, foi agora eleito para Secretário internacional do Cne.

i

Conta-se que uma vez, um empresário 
de calçado enviou um agente comercial 
da sua empresa para um país longínquo 
em busca de novos negócios. Passado um 
tempo, este agente regressa desolado pois 
reparou que naquele país toda a gente 
andava descalça. E como senão bastasse, 
após ter contado ao patrão o sucedido, 
ainda mais perplexo ficou com a resposta 
dele: “Excelente notícia, pois isso abre-
-nos um mercado imenso!”.
Partindo desta história, queria retirar duas 
propostas. Dos inúmeros pecados actuais, 

o pecado original do consumismo conti-
nua a vigorar entre nós. O consumismo é 
uma mentalidade subtil que, para sermos 
felizes, exige-nos ter todas aquelas coisas 
que a sociedade e a publicidade nos 
incitam a ter, sob o pretexto de estarmos 
actualizados, na moda e no ranking da 
sociabilidade. E aí, quando já damos mais 
valor às coisas do que às pessoas, este 
pecado torna-se mortal, porque mata a 
convivência humana: uma convivência 
que é essencial para a felicidade e reali-
zação pessoal.  
E o maior risco do tempo de Natal é 
quando ele se torna numa ocasião de 
pecado em prol de um consumismo de-
senfreado, em vez de uma oportunidade 

Olhando os pés descalços
para exercermos a bem-aventurança da 
misericórdia. 
“A salvação, que Deus nos oferece, é 
obra da sua misericórdia”, diz-nos o 
Papa Francisco.  De facto, nós fomos 
criados para a misericórdia e o melhor 
exercício de misericórdia que podemos 
produzir é ajudar a “calçar” os inúme-
ros pés descalços que circulam pela 
nossa sociedade: os pés calejados pela 
descriminação, os pés feridos pelo de-
semprego e os pés ensanguentados pela 
fome. Por isso, gostaria de apelar a que, 

na noite de Natal, acendêssemos aquela 
vela que a Cáritas Portuguesa tem distri-
buído pelo país, e recordássemos todos 
os pés descalços que circulam a nossa 
vizinhança a reclamar uma vida nova. 
Impõe-se que descentralizemos a nossa 
atenção: fixemo-nos menos em nós e 
mais nos outros.
Tendo em conta a temática do nosso ano 
pastoral, a liturgia é, por assim dizer, 
o berço onde Cristo “nasce” em cada 
celebração, fazendo-se presente, para 
nos encher dessa vida nova. Celebrar o 
Natal é celebrar a chegada desta “luz dos 
homens” (Jo 1,4), que desfaz o tempo de 
nevoeiro que se “abateu” sobre nós no 
Tempo do Advento. 

Cáritas
concerto pela paz
A Cáritas Arquidiocesana organizou 
um concerto pela paz, na noite do 
passado sábado, dia 14 de dezembro, 
na igreja Senhora-a-Branca no âmbito 
da operação 10 milhões de estrelas, 
contando com a presença da soprano 
Ana Paulo Matos.  

Guimarães 
visitas pastorais
No passado fim-de-semana, continua-
ram o programa das visitas pastoarias 
às comunidades do arciprestado de 
Guimarães/Vizela. D. António Moitei-
ro visitou a paróquia de Sta. Eufémia 
de Prazins e D. Manuel Linda a paró-
quia de S. Martinho de Sande.

Braga
Bênção das Grávidas
No passado domingo, cerca de duas 
dezenas de mães, que aguardam o 
nascimento de um filho, marcaram 
presença na cerimónia da Bênção 
das Grávidas, na Sé Catedral de 
Braga, presidida pelo Cón. José Paulo 
Abreu, Vigário Geral da Arquidiocese. 
Convidados também a doar enxovais 
para os recém-nascidos do Lar de S. 
José, as famílias receberam ainda uma 
indulgência parcial concedida pelo 
Arcebispo Primaz.

Barcelos
formação sobre a Eucaristia
O arciprestado de Barcelos promoveu, 
na passada sexta-feira,  uma formação 
sobre “O sacramento da eucaristia”, 
em simultâneo, nas respectivas seis 
zonas pastorais: Galegos S. martinho, 
Vila frescaínha S. Pedro, Cossourado, 
Pereira, Várzea e Gilmonde. uma confe-
rência proferida por um sacerdote e 
um leigo onde debateram as principais 
questões ligadas à temática da liturgia 
na eucaristia.

 
Vila Verde
formação de adultos
Carlos aguiar Gomes, da associação 
de famílias, Leonel rocha, vereador da 
Câmara de famalicão, e Cristina Couto, 
professora universitária, foram os 
oradores de mais uma sessão do “Noites 
com fé”, a decorrer na paróquia de 
Vila Verde na passada sexta-feira, com 
o tema de partida: “a animação cristã 
da ordem temporal (Como ser cristão 
hoje?)”.

menSaGem de nataL em VideO 
nO Site da arquidiOCeSe

Mensagem de Natal do arcebispo primaz
Sabemos que a sociedade hodierna 
obriga-nos a acreditar nas potencialida-
des do momento em que vivemos. É mais 
fácil cruzar os braços. Desanimar. Pensar 
que não vale a pena e deixarmo-nos levar 
pelo pecado do desânimo. Urge acre-
ditar que da crise pode surgir uma nova 
oportunidade, válida para industriais, 
comerciantes, para quem oferece trabalho 
ou o pode criar. É hora de arriscar e não 
ter medo!
Com esta luz encontrada na liturgia, 
tomemos consciência que o mundo pode 

e deve mudar. Se abrirmos bem os olhos, 
conseguiremos ver que os pés descalços 
são muitos e variados. Por isso, o melhor 
presente que podemos oferecer é ajudar 
a calçar os pés descalços com a nossa 
misericórdia e acreditar nas nossas ca-
pacidades. Não percamos tempo! Temos 
diante de nós a oportunidade de devolver 
a alegria, entrando neste mercado que 
infelizmente continua a ser imenso.
Um bom Natal para todos vós, de um 
modo especial as famílias, os desempre-
gados, os emigrantes que regressam nesta 
época natalícia, os doentes, os idosos 
e, de um modo especial, aqueles que 
porventura já deixaram de acreditar em 
Deus!

aBertura da aLdeia dOS PreSÉ-
PiOS em Garfe

fOrmaÇÃO aOS aCÓLitOS de 
BraGa
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iGreJa uniVerSaL
faleceu, na passada terça-feira, dia 17, o 
cardeal ricardo maria Carles Gordó (87 
anos), arcebispo emérito de Barcelona e 
Presidente da Conferência Episcopal Espan-
hola entre 1999 e 2005. 

i
a fadista Carminho e o pe. tolentino de mendonça vão dar voz às 
meditações do projeto online ‘passo-a-rezar’, na semana especial 
de 19 a 25 de dezembro, numa série intitulada ‘Os Sons do natal’. 
Os textos são acompanhados por temas musicais compostos por 
marco frisina, fundador e diretor do Coro da diocese de roma e 
maestro diretor da Pontifícia ‘Cappella musicale Lateranense’.

i

«Fraternidade, fundamento e caminho para a Paz» 
Lamego
Carta Pastoral 
d. antónio Couto, bispo de Lamego, 
apresentou a carta pastoral “Ide e fazei 
discípulos”, para o ano 2013/2014, e 
revelou este tema “implica mudança 
de lugar e de modo” na vida das 
comunidades católicas. O prelado 
convida as comunidades a serem 
“autênticas escolas de vivência da fé 
e da comunhão” que geram “laços 
de fidelidade, de proximidade e de 
confiança”. 

Setúbal
passagem de ano  
no Santuário de Cristo-Rei
O Santuário de Cristo rei, em alma-
da, vai organizar um programa para a 
passagem de ano. Depois da eucaristia 
vespertina de ano novo e do «te deum», 
os participantes podem assistir ao fogo-
-de-artifício lançado em Lisboa e alma-
da, no miradouro do Santuário do Cristo 
rei. das 00h15m às 02h00m haverá um 
convívio com lanche partilhado na cave 
do edifício de acolhimento.

Algarve
manifestação pela Paz
a Cáritas diocesana do algarve 
promoveu uma manifestação pública 
pela paz integrada na campanha de 
natal “10 milhões de estrelas – um 
Gesto pela Paz”, em colaboração 
com a paróquia de São Brás de 
alportel, no passado sábado, dia 16. 
As receitas conseguidas serão para 
o Serviço de Apoio Social da Caritas 
Diocesana do Algarve e para os pro-
jetos de apoio às crianças vítimas da 
guerra na Síria.

Bragança-Miranda
concurso fotográfico
O Secretariado diocesano das 
Comunicações Sociais de Bragança-
-miranda, em parceria com a Pastoral 
do turismo, desafiou os diocesanos 
a fotografarem coroas de Advento e 
presépios como iniciativa do tempo 
de Advento e de Natal. A iniciativa 
começou no passado dia 15 e decor-
re até à Solenidade da epifania do 
Senhor, a 5 de janeiro de 2014.

Viana do Castelo
mensagem de Natal
d. anacleto Oliveira exortou os fiéis a 
irem ao encontro dos mais frágeis da 
sociedade, como doentes ou idosos, 
para que cada um tenha “mais um na-
tal cristão”. “É exatamente ao encon-
tro dessas gentes que como cristãos 
devemos ir para lhes darmos a vida 
que eles nas condições onde vivem 
tanto necessitam. Se assim o fizermos 
então teremos mais um natal cristão”, 
alertou o prelado

No passado dia 12 foi publicada a 
primeira mensagem do Papa Francisco 
para o próximo Dia Mundial da Paz, 
assinalado a 1 de Janeiro de 2014.

Nesta mensagem, o Papa desenvolve o 
tema da fraternidade, explicando que 
esta deve pautar, não só o âmbito reli-
gioso, mas também o campo da justiça 
e da intervenção social.

A mensagem está fundamentada essen-
cialmente em duas passagens bíblicas: 
o fratricídio de Abel por parte de seu ir-
mão Caim (Gn 4, 1-16) e as palavras de 
Cristo, para quem a existência de um só 
Pai, implica que todos os seres humanos 
sejam irmãos (Mt 23, 8-9).
Partindo da pergunta de Deus a Caim 
- «onde está o teu irmão?», Francisco 
alerta-nos para o facto de que todos os 
homens são chamados a ser irmãos e a 
«viver juntos, cuidando uns dos outros». 
No entanto, esta vocação pode ser frus-
trada se nos deixarmos dominar pela 
inveja e pelo sentimento de que o outro 
é nosso concorrente. «A narração de 
Caim e Abel ensina que a humanidade 
traz inscrita em si mesma uma vocação 
à fraternidade, mas também a possibili-
dade dramática da sua traição».
Escreve o Papa, mais adiante, que, 

 república Centro-africana: igrejas acolhem população
Antes da chegada das tropas francesas à República Centro-africana, viveram-se dias trá-
gicos, com combates entre gangues armados. Milhares de pessoas fugiram de suas casas 
e correram para as igrejas em busca de abrigo. Nas ruas, em total impunidade, bandos 
armados semearam o terror, numa espiral de violência que começou em Março, quando 
um grupo islamita, os Seleka, fizeram um golpe de Estado e depuseram o presidente. 
Desde então, o caos tomou conta do país. Os Cristãos tornaram-se um dos seus alvos 
principais. Há relatos de pessoas mutiladas, torturadas, mortas a sangue-frio. As aldeias 
foram abandonadas, as casas saqueadas, reduzidas a cinzas. Em Bossangoa, no norte, a 
Caritas teme pela segurança de 40 mil pessoas acampadas junto da missão católica. Nas 
ruas jazem corpos que ninguém se atreve a ir buscar.

O Papa Francisco celebrou, na passada 
terça-feira, dia do seu 77º aniversário, uma 
missa com o pessoal da Casa de Santa 
Marta, Vaticano e três sem-abrigo, na ca-
pela da sua residência. O Papa pediu que 
a habitual cerimónia matinal contasse com 
a presença dos que trabalham na Casa de 
Santa Marta para que a celebração fosse 
vivida num clima “particularmente fami-
liar”. Os três sem-abrigo, que costumam 
dormir em locais próximos ao Vaticano, 
foram apresentados ao Papa pelo esmoler 
pontifício D. Konrad Krajewski.

PaPa COmemOra 77º aniVerSÁriO 
COm trÊS Sem-aBriGO

A Federação Portuguesa pela Vida (FPV) 
“congratulou-se” com a rejeição do ‘Rela-
tório Estrela’ pelo Parlamento Europeu, em 
Estrasburgo, no passado dia 10. O Parla-
mento rejeitou a proposta de resolução da 
eurodeputada Edite Estrela sobre direitos 
sexuais e reprodutivos, na qual se propu-
nha a prestação de “serviços de aborto de 
‘alta qualidade’ por todos os sistemas na-
cionais de saúde”. O Parlamento aprovou 
uma resolução alternativa segundo a qual 
estas questões são da responsabilidade de 
cada Estado-membro da União Europeia. 

O Papa Francisco decidiu estender a toda 
a Igreja Católica o culto litúrgico em honra 
a Pedro Fabro, através da chamada ‘cano-
nização equivalente’, “inscrevendo-o no 
Catálogo dos Santos”, revelou o Vaticano. 
São Pedro Fabro, sacerdote da Compa-
nhia de Jesus, nasceu em Le Villaret (Alta 
Saboia, França) a 13 de abril de 1506 e 
morreu em Roma, a 1 de agosto de 1546; 
Pio IX declarou-o beato a 5 de setembro 
de 1872. Pedro Fabro foi um dos primeiros 
companheiros de Santo Inácio de Loyola, 
fundador dos jesuítas.

O professor universitário Alfredo Teixeira 
recebeu esta terça-feira, em Cascais, o 3.º 
prémio internacional de composição Fer-
nando Lopes Graça pela obra ‘O Menino 
Jesus numa estória aos quadradinhos’, 
baseada no poema “Hino de Amor” de 
João de Deus. “É um poema que narra 
uma história de encantamento, do Menino 
Jesus que salva um passarinho do encan-
tamento da serpente, o que do ponto de 
vista é muito interessante trabalhar sobre-
tudo pela qualidade rítmica e métrica do 
poema”, explica Alfredo Teixeira.

ParLamentO eurOPeu reJeita 
“reLatÓriO eStreLa”

PedrO faBrO, nOVO SantO 
da iGreJa CatÓLiCa

aLfredO teiXeira reCeBeu PrÉmiO 
fernandO LOPeS GraÇa«Um cristão que se 

pavoneia é uma coisa feia, 
não é cristão: o cristão 

serve, humilha-se»

18 de dezembro

finalmente, «a fraternidade humana foi 
regenerada em e por Jesus Cristo, com 
a sua morte e ressurreição». É Ele quem 
nos ensina que sendo filhos igualmente 
muito amados pelo Pai, toda a huma-
nidade partilha a mesma condição 
de fraternidade: a referência a um Pai 
comum consolida e fundamenta autênti-
cos vínculos de fraternidade. Assim, «na 
família de Deus, onde todos são filhos 
dum mesmo Pai e, porque enxertados 
em Cristo, filhos no Filho, não há “vidas 
descartáveis”. Todos gozam de igual e 
inviolável dignidade; todos são amados 
por Deus (...). Esta é a razão pela qual 
não se pode ficar indiferente perante a 
sorte dos irmãos».
Nos últimos pontos da sua mensagem, 
Francisco propõe, então, a fraternidade 
como caminho para a paz, em oposição 
à guerra, ao crime e ao egoísmo.

© DR

San LOrenzO, CLuBe dO PaPa, 
CamPeÃO da arGentina

© DR



4 Diário do MinhoQuinta-FEiRa, 19 de dezembro de 2013IGREJA VIVA

entreViSta
i i a portuguesa isabel Jonet, Presidente da federação Por-

tuguesa de Bancos alimentares, é também, desde maio 
de 2012, a Presidente da federação europeia de Bancos 
alimentares (feBa).

 Texto e Fotos DACS

40.000 (voluntários) ÷ 1895 (superfícies comerciais) = 2767 (toneladas de alimentos) 

este é o resultado da iniciativa do Banco alimentar contra a fome, que decorreu no 
fim-de-semana de 30 novembro e 1 de dezembro, por todo o país. nas vésperas do 
dia internacional da Solidariedade Humana, a 20 de dezembro, fomos conhecer a 
secção deste Banco alimentar em Braga. ah, e já agora não se esqueça:  
alimente esta ideia!

A ideia dos Bancos Alimentares, surgiu 
nos EUA, em 1967, pela mão de John 
Van Hengel, depois de este ver uma 
mãe com 10 filhos a procurar comida 
nos caixotes de lixo nas traseiras dos 
supermercados. Van Hengel percebeu 
então que os excedentes alimentares 
dos restaurantes, supermercados, ou 
empresas, poderiam ser aproveitados 
para matar a fome a muitas pessoas.

Este conceito foi depois trazido para 
a Europa e, em 1986, foi fundada 
a Federação Europeia de Bancos 
Alimentares. Hoje, a Federação reúne 
cerca de 254 Bancos por toda a Europa, 
que diariamente lutam contra a fome e 

Posteriormente, os bens angariados são 
distribuídos, de forma gratuita, a pessoas 
carenciadas ou a outras instituições de 
solidariedade social que se encarregam 
dessa distribuição.

Em Braga, o projecto de um Banco 
Alimentar surgiu apenas em 2008. 
No entanto, e apesar de todas as 
dificuldades e dos poucos recursos 
de que dispõe, já é bastante notória 
a sua acção e empenho no combate 
ao desperdício alimentar, à fome e à 
exclusão social nesta região.

Isabel Varanda foi uma das co-
fundadoras do Banco Alimentar contra 
a Fome em Braga. Como começou a sua 
relação com o Banco Alimentar?

O Banco Alimentar em Braga surgiu 
da iniciativa de um estudante jesuíta 
que na altura estava aqui a estudar em 
Braga. Ele reuniu um grupo de pessoas 
para falarmos sobre o assunto, para ver 
se estávamos ou não interessados em 
montar uma associação que futuramente 
desse corpo ao Banco Alimentar em 
Braga. Desse grupo surgiram várias 
pessoas, várias reuniões, e depois calhou-
me a mim esta missão. Não foi com 

esse intuito que nós fomos, eu fui a uma 
reunião onde não conhecia praticamente 
ninguém, conhecia uma ou duas pessoas, 
depois fomos andando e chegamos 
aqui a esta situação. Fundou-se uma 

o desperdício de comida. Em Portugal, 
o primeiro Banco Alimentar abriu em 
1991, na zona de Lisboa.

O Banco Alimentar assenta nos valores 
da partilha e da dádiva, por isso, todos 
os bens alimentares que consegue 
angariar são fruto da generosidade 
dos seus parceiros empresariais e 
institucionais e dos seus mecenas.  
O objectivo é «aproveitar onde 
sobra, para distribuir onde falta». 
As campanhas de recolha de bens 
alimentares realizadas nas superfícies 
comerciais a nível nacional são também 
um importante contributo para o 
cumprimento desta missão.

«o Banco em Braga surgiu  
da iniciativa de um estudante 

jesuíta»

“a maiOr parte 
dOs nOssOs 
vOluntáriOs 
sãO jOvens

isabel Varanda
Banco Alimentar Contra a Fome de Braga

actualmente, o projecto dos Bancos alimentares está presente nos 
6 continentes. na europa, 22 países já aderiram oficialmente a 
este projecto. em Portugal, a federação Portuguesa de Bancos ali-
mentares está presente em 15 dos 18 distritos e ainda nas regiões 
autónomas dos açores e da madeira.
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apoiamos são instituições que pertencem 
à Igreja. E porquê? Porque são a maior 
parte das instituições que existem no 
terreno a trabalhar junto das famílias. 
Como todos sabemos, a maior parte 
das instituições que estão no terreno 
pertencem à Igreja.

“Lutar contra o desperdício, 
recuperando excedentes alimentares, 
para os levar a quem tem carências 
alimentares, mobilizando pessoas e 
empresas, que a título voluntário, se 
associam a esta causa”, lemos nos 
estatutos do Banco Alimentar contra 
a Fome. Aliás, depois do milagre 
da multiplicação dos pães e peixes, 
Jesus foi peremptório ao pedir que 
recolhessem as sobras (Jo 6,12). 
Além da restruturação do quadro de 
professores, o Ministério da Educação 
também se deveria preocupar por 
combater a cultura do desperdício nos 
mais novos?

Acho que sim. Acho que tem a ver até 
com uma questão de sobrevivência 
deles próprios, das gerações futuras. 
Os mais novos têm de aprender a 
não desperdiçar tudo, não é só os 
alimentos, é a água, é a reciclagem de 
papel, a reciclagem de plástico, tudo 
isso faz parte. Acho que é importante 
para a própria sobrevivência deles no 
futuro. O Banco Alimentar também 
tenta ter um papel activo nas escolas, 
por exemplo, de divulgação e de 

formação. Durante a campanha, nós 
temos aqui, duas ou três horas por 
dia, miúdos dos 7 aos 14 anos, para 
perceberem como funciona o Banco 
Alimentar e para experimentarem 
fazer este tipo de trabalho. Temos 
acções em escolas nesse sentido, 
tentamos fomentar isso, para 
transmitir aos mais novos porque são 
eles que depois no futuro, quem sabe, 
irão desenvolver este trabalho de 
solidariedade.

Mas magoa saber que há  
esta cultura do desperdício?

Eu não sou pessimista a esse ponto. 
Acho que nós temos muitos jovens, 
e muitos jovens capacitados, 
empenhados e atentos a estas 
circunstâncias. E nós vemos isso  
aqui nas nossas campanhas: a maior 
parte dos nossos voluntários são jovens, 
por isso acho que os jovens participam 
activamente desde que sejam 
motivados para o efeito.  
Eles estão lá, vão e participam,  
acho que é uma questão de motivação 
e de os fazer chegar aos locais  
de os cativar.

entreViSta
i i

3000 voluntários? É boca a boca. 
Em cada supermercado existe um 
voluntário responsável. Esse voluntário 
está responsável por criar uma equipa 
e nós estamos responsáveis por criar 
equipas que vão fazer esse transporte. 
Mas tudo isto é contactos, é boca a 
boca, é empresas, é uma logística 
muito grande para depois nada falhar.

Quais os próximos projectos/desafios?

O nosso desafio é diário. É sempre 
tentar ir buscar bens alimentares que 
não podem entrar no circuito comercial, 
que são excedentes, fazê-los chegar ao 
nosso armazém para os distribuirmos, 
para os darmos a instituições, para 
que essas instituições os entreguem às 
famílias carenciadas. Porque o nosso 
trabalho não são só as campanhas, nós 
recolhemos, imagine, cerca de 400 
toneladas em campanhas, mas este ano 
já distribuímos quase 700 toneladas de 
alimentos. Por isso, é um trabalho diário, 
em que as campanhas representam para 
o Banco Alimentar de Braga uma parte 
significativa, mas não é só as campanhas.

E quem é que recebe  
esses bens alimentares?

Os Bancos Alimentares distribuem 
alimentos a instituições, nomeadamente 
as IPSS. Neste momento temos cerca 
de 104 IPSS que apoiamos em todo 
o distrito de Braga. E essas IPSS é que 
têm o trabalho com as famílias, é que 
identificam as famílias e é que depois 
entregam os alimentos às famílias.

Tem alguma parceria  
com a Igreja Católica?

Não há nenhum tipo de parceria. Mas 
a maior parte das instituições que 

associação juridicamente constituída 
que é a AREA (Associação de Recolha de 
Excedentes Alimentares) e posteriormente 
fizemos um protocolo com a Federação 
Portuguesa dos Bancos Alimentares 
para o uso da marca e do nome Banco 
Alimentar. Isso faz com que tenhamos 
determinadas regras comuns com todos 
os Bancos Alimentares, e que sigamos a 
“carta” dos Bancos Alimentares.

Quais as principais dificuldades?

A principal dificuldade foi que nós não 
tínhamos nada. Nós contribuimos com 
uma jóia de entrada, cada um de nós, 
éramos 23 pessoas, era esse o nosso 
capital. E nós para abrirmos um Banco 

Alimentar tínhamos de ter pelo menos 
um armazém, um empilhador, paletes, 
um computador, tudo isso, por isso, a 
nossa dificuldade começou primeiro 
em pensar um sítio, um armazém, onde 
nos pudéssemos fixar, e depois a partir 
daí tudo o que fosse necessário para 
começarmos a nossa actividade. E tudo 
isso surgiu do apoio de pessoas e de 
empresários amigos que foram montando 
isto. Por isso, o Banco Alimentar não 
é meu, não é da Direcção, é de todos, 
porque vivemos exactamente desse apoio 
de todos, da comunidade.

Mobilizaram 3000 voluntários 
espalhados por 94 superfícies comerciais 
no distrito de Braga, na última iniciativa. 
Como se processa toda esta campanha?

Os Bancos Alimentares fazem duas 
vezes por ano uma campanha de 
recolhas de alimentos, uma é sempre 
no final de Maio, outra no final de 
Novembro, já há 20 anos que assim 
é. E são as duas vezes por ano que o 
Banco Alimentar vem para a rua dar 
a conhecer o seu trabalho e pedir o 
apoio directo da população onde faz 
o seu trabalho. A preparação destas 
campanhas envolve uma logística 
muito grande, porque, como deve 
imaginar, ter voluntários em 94 
superfícies comerciais espalhadas por 
todo o distrito de Braga, voluntários 
que estão desde a hora de abertura 
do supermercado até à hora de fecho, 
voluntários que fazem o transporte 
das quase 200 toneladas de cada 
uma dessas lojas até ao armazém, 
voluntários para pesarem, dividirem, 
separarem, armazenarem essas 
200 toneladas durante o fim-de-
semana (porque nós saímos daqui no 
domingo do dia de campanha com o 
armazém completamente arrumado, 
tudo direitinho para na segunda 
feira já podermos começar a fazer a 
distribuição), tudo isso é uma logística 
muito grande, que envolve um esforço 
muito grande dos voluntários assíduos 
que estão aqui todo o ano no armazém. 
Como é que nós conseguimos esses 

R_ O que pode tornar a nossa liturgia 
mais atrativa é a alegria que se pode 
transmitir dentro de uma liturgia. 
Tenho por hábito ir a uma missa no 
CAB (Centro Académico de Braga), que 
é de 15 em 15 dias e específica para 
crianças, em que elas se sentam todas 
ali à volta do padre, todas a cantar e a 
Palavra é dirigida especificamente para 
elas. Elas percebem aquilo que lhes está 
a ser transmitido. Tenta-se fazer coisas 
práticas que as cativem. E a alegria que 
se transmite. Penso que o segredo para 
tornar a nossa liturgia mais atrativa é 
esse: falar numa linguagem que seja 
perceptível pela comunidade que está 
a receber essa Palavra. E a alegria, 
transmitir a alegria, porque acho que 
ser cristão é ser alegre. Às vezes vamos 
às missas e dá a sensação que estamos 
num funeral. Não! Tem de ser alegre, 
tem que se falar, e dar esperança às 
pessoas.

Na Arquidiocese estamos a celebrar 
um ano pastoral dedicado à liturgia. 
Que sugestões aponta para melhorar  
a qualidade litúrgica das nossas cele-
brações?

«a maior parte das 
instituições que estão no 

terreno pertencem à Igreja»

“
o Banco 

Alimentar não 
é meu, não é 
da Direcção, 
é de todos, 

porque vivemos 
exactamente 
desse apoio 
de todos, da 
comunidade.

    NÚMEROS

3000
voluntários participaram 
na última campanha.

94
superfícies comerciais onde foi 
organizada a recolha.

189
toneladas de produtos alimentares 
recolhidos

104
instituições de Solidariedade Social 
do Distrito de Braga, previamente 
seleccionadas para o efeito e 
supervisionadas pelo Banco  
Alimentar, que receberão alimentos.

11.394
pessoas com carências alimentares 
comprovadas,
que receberão ajuda do Banco, 
mediante as IPSS.

«O nosso desafio é diário»

isabel Varanda nasceu em 1965, na freguesia de navarra 
(Braga), filha única de pais comerciantes. estudou advocacia 
na universidade do Porto, é casada e mãe de três filhos.

a federação Portuguesa de Bancos alimentares está a promover, desde o ano passado, a 
campanha “Papel por alimentos”, incentivando as pessoas a entregar papel usado (jornais, 
revistas, folhetos, livros, etc), que depois é encaminhado para a correcta reciclagem. Por 
cada tonelada de papel, a quima, empresa de recolha e recuperação de resíduos, entrega o 
equivalente a 100 euros em alimentos à federação.
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LEITURA I Sir 3, 3-7.14-17a
Leitura do Livro de Ben-Sirá
Deus quis honrar os pais nos filhos e 
firmou sobre eles a autoridade da mãe. 
Quem honra seu pai obtém o perdão 
dos pecados e acumula um tesouro 
quem honra sua mãe. Quem honra o pai 
encontrará alegria nos seus filhos e será 
atendido na sua oração. Quem honra seu 
pai terá longa vida, e quem lhe obedece 
será o conforto de sua mãe. Filho, ampara 
a velhice do teu pai e não o desgos-
tes durante a sua vida. Se a sua mente 
enfraquece, sê indulgente para com ele e 
não o desprezes, tu que estás no vigor da 
vida, porque a tua caridade para com teu 
pai nunca será esquecida e converter-se-á 
em desconto dos teus pecados.

SALMO RESPONSORIAL 127 (128)
refrão: felizes os que esperam no Se-
nhor e seguem os seus caminhos.
Feliz de ti, que temes o Senhor
e andas nos seus caminhos.
Comerás do trabalho das tuas mãos,
serás feliz e tudo te correrá bem.

Tua esposa será como videira fecunda,
no íntimo do teu lar;
teus filhos serão como ramos de olivei-
ra,
ao redor da tua mesa.

Assim será abençoado o homem que 
teme o Senhor.
De Sião te abençoe o Senhor:
vejas a prosperidade de Jerusalém,
todos os dias da tua vida

LEITURA II Col 3, 12-21
Leitura da epístola do apóstolo São 
Paulo aos Colossenses
Irmãos: Como eleitos de Deus, santos e 
predilectos, revesti-vos de sentimentos 
de misericórdia, de bondade, humildade, 
mansidão e paciência. Suportai-vos uns 
aos outros e perdoai-vos mutuamente, se 
algum tiver razão de queixa contra outro. 
Tal como o Senhor vos perdoou, assim 
deveis fazer vós também. Acima de tudo, 

revesti-vos da caridade, que é o vínculo 
da perfeição. Reine em vossos corações 
a paz de Cristo, à qual fostes chamados 
para formar um só corpo. E vivei em 
acção de graças. Habite em vós com 
abundância a palavra de Cristo, para vos 
instruirdes e aconselhardes uns aos outros 
com toda a sabedoria; e com salmos, hi-
nos e cânticos inspirados, cantai de todo 
o coração a Deus a vossa gratidão. E tudo 
o que fizerdes, por palavras ou por obras, 
seja tudo em nome do Senhor Jesus, dan-
do graças, por Ele, a Deus Pai. Esposas, 
sede submissas aos vossos maridos, como 
convém no Senhor. Maridos, amai as vos-
sas esposas e não as trateis com aspereza. 
Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, 
porque isto agrada ao Senhor. Pais, não 
exaspereis os vossos filhos, para que não 
caiam em desânimo.

EVANGELHO Mt 2, 13-15.19-23
evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São mateus
Depois de os Magos partirem, o Anjo 
do Senhor apareceu em sonhos a José e 
disse-lhe: «Levanta-te, toma o Menino 
e sua Mãe e foge para o Egipto e fica 
lá até que eu te diga, pois Herodes vai 
procurar o Menino para O matar». José 
levantou-se de noite, tomou o Meni-
no e sua Mãe e partiu para o Egipto e 
ficou lá até à morte de Herodes. Assim 
se cumpriu o que o Senhor anunciara 
pelo Profeta: «Do Egipto chamei o meu 
filho». Quando Herodes morreu, o Anjo 
apareceu em sonhos a José, no Egipto, e 
disse-lhe: «Levanta-te, toma o Menino e 
sua Mãe e vai para a terra de Israel, pois 
aqueles que atentavam contra a vida do 
Menino já morreram». José levantou-
-se, tomou o Menino e sua Mãe e voltou 
para a terra de Israel. Mas, quando 
ouviu dizer que Arquelau reinava na 
Judeia, em lugar de seu pai, Herodes, 
teve receio de ir para lá. E, avisado 
em sonhos, retirou-se para a região da 
Galileia e foi morar numa cidade cha-
mada Nazaré. Assim se cumpriu o que 
fora anunciado pelos Profetas: «Há-de 
chamar-Se Nazareno».

LiturGia
nataL dO SenHOr
SaGrada famíLia

LEITURA I Is 52, 7-10
Leitura do Livro de isaías
Como são belos sobre os montes os 
pés do mensageiro que anuncia a paz, 
que traz a boa nova, que proclama a 
salvação e diz a Sião: «O teu Deus é 
Rei». Eis o grito das tuas sentinelas que 
levantam a voz. Todas juntas soltam 
brados de alegria, porque vêem com 
os próprios olhos o Senhor que volta 
para Sião. Rompei todas em brados de 
alegria, ruínas de Jerusalém, porque o 
Senhor consola o seu povo, resgata Je-
rusalém. O Senhor descobre o seu santo 
braço à vista de todas as nações e todos 
os confins da terra verão a salvação do 
nosso Deus.

SALMO RESPONSORIAL 97 (98), 
1.2-3ab.3cd-4.5-6 (R. 3c)
refrão: todos os confins da terra
viram a salvação do nosso Deus. 
Cantai ao Senhor um cântico novo
pelas maravilhas que Ele operou.
A sua mão e o seu santo braço
Lhe deram a vitória.

O Senhor deu a conhecer a salvação,
revelou aos olhos das nações a sua 
justiça.
Recordou-Se da sua bondade e fideli-
dade
em favor da casa de Israel.

Os confins da terra puderam ver
a salvação do nosso Deus.
Aclamai o Senhor, terra inteira,
exultai de alegria e cantai.

Cantai ao Senhor ao som da cítara,
ao som da cítara e da lira;
ao som da tuba e da trombeta,
aclamai o Senhor, nosso Rei.

LEITURA II Hebr 1, 1-6
Leitura da epístola aos Hebreus
Muitas vezes e de muitos modos falou 
Deus antigamente aos nossos pais, 
pelos Profetas. Nestes dias, que são os 
últimos, falou-nos por seu Filho, a quem 

fez herdeiro de todas as coisas e pelo 
qual também criou o universo. Sendo o 
Filho esplendor da sua glória e imagem 
da sua substância, tudo sustenta com 
a sua palavra poderosa. Depois de ter 
realizado a purificação dos pecados, 
sentou-Se à direita da Majestade no 
alto dos Céus e ficou tanto acima dos 
Anjos quanto mais sublime que o deles 
é o nome que recebeu em herança. A 
qual dos Anjos, com efeito, disse Deus 
alguma vez: «Tu és meu Filho, Eu hoje 
Te gerei»? E ainda: «Eu serei para Ele 
um Pai e Ele será para Mim um Filho»? E 
de novo, quando introduziu no mundo 
o seu Primogénito, disse: «Adorem-n’O 
todos os Anjos de Deus».

EVANGELHO - Forma breve 
Jo 1, 1-5.9-14
evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São João
No princípio era o Verbo e o Verbo es-
tava com Deus e o Verbo era Deus. No 
princípio, Ele estava com Deus. Tudo se 
fez por meio d’Ele e sem Ele nada foi 
feito. N’Ele estava a vida e a vida era a 
luz dos homens. A luz brilha nas trevas 
e as trevas não a receberam. O Verbo 
era a luz verdadeira, que, vindo ao 
mundo, ilumina todo o homem. Estava 
no mundo e o mundo, que foi feito por 
Ele, não O conheceu. Veio para o que 
era seu e os seus não O receberam. Mas 
àqueles que O receberam e acreditaram 
no seu nome, deu-lhes o poder de se 
tornarem filhos de Deus. Estes não nas-
ceram do sangue, nem da vontade da 
carne, nem da vontade do homem, mas 
de Deus. E o Verbo fez-Se carne e habi-
tou entre nós. Nós vimos a sua glória, 
glória que Lhe vem do Pai como Filho 
Unigénito, cheio de graça e de verdade.

Sagrada Família:
ent: Hoje sobre nós resplandece / m. faria
Ofer: Gloria in excelsis / Popular francês (sec. XViii)
COm: O Verbo fez-se carne / C. Silva
aG: Cantai o Senhor é bom / G. rey e a. Cartageno
finaL: alegrem-se os céus e a terra / tradicional

A liturgia deste dia convida-nos a con-
templar o amor de Deus, manifestado na 
incarnação de Jesus… Ele é a “Palavra” 
que Se fez pessoa e veio habitar no meio 
de nós, a fim de nos oferecer a vida em 
plenitude e nos elevar à dignidade de 
“filhos de Deus”.
A primeira leitura anuncia a chegada 
do Deus libertador. Ele é o rei que traz 
a paz e a salvação, proporcionando ao 
seu Povo uma era de felicidade sem fim. 
O profeta convida, pois, a substituir a 
tristeza pela alegria, o desalento pela 
esperança.
A segunda leitura apresenta, em traços 
largos, o plano salvador de Deus. Insiste, 
sobretudo, que esse projecto alcança o 
seu ponto mais alto com o envio de Je-
sus, a “Palavra” de Deus que os homens 
devem escutar e acolher.

O evangelho desenvolve o tema esbo-
çado na segunda leitura e apresenta a 
“Palavra” viva de Deus, tornada pes-
soa em Jesus. Sugere que a missão do 
Filho/”Palavra” é completar a criação 
primeira, eliminando tudo aquilo que se 
opõe à vida e criando condições para 
que nasça o Homem Novo, o homem da 
vida em plenitude, o homem que vive 
uma relação filial com Deus.
A transformação da “Palavra” em “carne” 
(em menino do presépio de Belém) é a 
espantosa aventura de um Deus que ama 
até ao inimaginável e que, por amor, 
aceita revestir-Se da nossa fragilidade, a 
fim de nos dar vida em plenitude. Neste 
dia, somos convidados a contemplar, 
numa atitude de serena adoração, esse 
incrível passo de Deus, expressão extre-
ma de um amor sem limites.

A liturgia deste domingo propõe-nos a 
família de Jesus, como exemplo e mode-
lo das nossas comunidades familiares… 
As leituras fornecem indicações práti-
cas para nos ajudar a construir famílias 
felizes, que sejam espaços de encontro, 
de partilha, de fraternidade, de amor 
verdadeiro. 
A primeira leitura apresenta, de forma 
muito prática, algumas atitudes que os 
filhos devem ter para com os pais… É 
uma forma de concretizar o amor de que 
fala a segunda leitura.
A segunda leitura sublinha a dimensão 
do amor que deve brotar dos gestos dos 
que vivem “em Cristo” e aceitaram ser 
Homem Novo. Esse amor deve atingir, 
de forma muito especial, todos os que 
connosco partilham o espaço familiar 
e deve traduzir-se em determinadas ati-

tudes de compreensão, de bondade, de 
respeito, de partilha, de serviço.
O evangelho propõe-nos o quadro de 
uma família exemplar – a família de Na-
zaré. Nesse quadro há duas coordenadas 
que são postas em relevo: trata-se de 
uma família onde existe verdadeiro amor 
e solidariedade entre os seus membros; e 
trata-se de uma família que escuta Deus 
e que segue, com absoluta confiança, os 
caminhos por Ele propostos. A Sagrada 
Família, diante das indicações de Deus, 
não discute nem argumenta; mas cumpre 
à risca os desígnios de Deus. E é preci-
samente o cumprimento obediente dos 
projectos de Deus que assegura a esta 
família um futuro de vida, de tranquili-
dade e de paz.

Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org

 a Igreja alimenta-se da palavra  a Igreja alimenta-se da palavra

 Natal do senhor  sagrada família

Natal do Senhor:
ent: Cantemos, cantemos ao Senhor / m. faria
Ofer: Senhor tu és a luz / az. Oliveira
COm: felizes as entranhas / C. Silva
aG: Cantai comigo / H. faria
finaL: adeste fideles / John reading (Sec. XVii)
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OPiniÃOiGreJa em deStaque

1 Síria, 2013. Dezenas de milhares 
de crianças enfrentam o Inverno 
em campos de refugiados muito 
precários espalhados pela Jordânia, 

Iraque, Turquia. Muitas outras dezenas de 
milhar estão deslocadas das suas terras no 
interior do próprio país. Em geral, passam 
fome, não podem frequentar a escola, caem 
doentes por falta de condições de higiene. 
Algumas, não é possível saber quantas, são 
vendidas como forma de assegurar algum 
rendimento à família. A razão é uma guerra 
civil brutal, sem fim à vista, à qual, como 
sempre, as crianças são alheias, mas da 
qual, como sempre, são as maiores vítimas.

2 Internet, 2013. Milhares de 
pedófilos e outros predadores 
sexuais foram detectados operando 
na internet, à caça de crianças e 

adolescentes. O objectivo é, sempre, a 
exploração sexual 
das crianças que, 
desprevenidas, se 
deixam envolver 
em esquemas 
para os quais não 
têm defesas, ou 
são obrigadas por 
adultos a expor-
se na rede como 
objectos para 
satisfazer a depravação moral de outros 
adultos. É uma variante mais sofisticada 
mas igualmente perversa da prostituição 
infantil, cada vez mais comum num 
número cada vez maior de países.

3 Dois exemplos, tão distantes e tão 
próximos, da mesma realidade: o 
imenso sofrimento das crianças, 
em tantas partes do mundo, 

provocado pelo egoísmo e pela maldade 
de tantos adultos. Não se trata, é certo, de 
nenhuma novidade: mudam os lugares, os 
tempos e as formas de exploração, mas as 
crianças nunca deixam de ser as principais 
vítimas dos desmandos dos adultos. No 
entanto, mesmo sabendo isso, pensar nestas 
situações deixa sempre um sentimento de 
perda irreparável. Perda pelo sofrimento 
sem sentido infligido a estas crianças; 
pelos danos físicos e psíquicos que as vão 
marcar durante toda a vida; porque, em 
muitos casos, ao crescer elas vão reproduzir 
os modelos de violência que lhes foram 
impostos...

por Elias Couto

No passado domingo decorreu a bênção das grávidas, na eucaristia da Sé de Braga.

(fotos: António Silva) 

«Perante o sofrimento e 
abandono das crianças, a 
Intenção Geral do Santo 
Padre chama-nos a um 

realismo místico»

4 O mundo é mesmo assim e não há 
nada a fazer, dirão alguns. Que o 
mundo está assim não se pode negar; 
que não haja nada a fazer é outra 

questão. Pelo menos, para os cristãos, se 
querem ser fiéis a Cristo e ao seu Evangelho. 
Deste não faz parte a desesperança 
indiferente ou o encolher de ombros passivo 
diante do mal, refugiando-se num qualquer 
“desde que não me atinja...”. Pelo contrário, 
Jesus é sempre muito activo no confrontar os 
vários poderes do mal em acção naqueles 
que O rodeiam. Os seus discípulos, é certo, 
têm alguma dificuldade em perceber isto. 
Mesmo depois da Ressurreição, precisarão 
da força do Espírito Santo para assumir 
a mesma atitude de Jesus: não ceder ao 
desespero, não ficar passivo diante do mal, 
antes procurar socorrer os necessitados. Foi 
assim que nasceu a assistência social – não 
com este nome, como é evidente – e foi uma 

revolução no mundo 
antigo, o qual nunca 
se ocupara, de 
modo organizado, 
dos mais pobres e 
desprotegidos, nem 
sequer pensara que 
isso tivesse algum 
interesse, quanto 
mais algum valor.

5 Perante o sofrimento e abandono das 
crianças, a Intenção Geral do Santo 
Padre chama-nos a um realismo 
místico: realismo porque não nos 

convoca à lamentação inconsequente sobre 
as crianças que sofrem do outro lado do 
mundo, mas à acção concreta e possível 
relativamente às crianças sofredoras presentes 
na nossa aldeia, na nossa rua, na nossa 
cidade; místico porque, se não podemos 
chegar fisicamente a todo o lado, podemos 
colocar diante de Deus, na nossa oração, 
as crianças sofredoras em qualquer parte 
do mundo. E Deus, de modos só d’Ele 
conhecidos, saberá fazer essa oração dar 
frutos de boas obras, onde quer que se 
encontre alguém disponível para acolher a 
força do seu Espírito Santo.

Cuidar das crianças, 
cuidar do futuro 

Para que as crianças abandonadas ou vítimas de 
violência encontrem o amor e a protecção de que 
precisam. 

[intenção Geral do Papa para o mês de dezembro]



AGENDA

hoje, 19.12.2013
- UNIVERSIDADE CATÓLICA: 
decorre a Eucaristia de Natal 
para toda a comunidade acadé-
mica, na igreja da Faculdade de 
Teologia (12h)

sexta-feira, 20.12.2013
- CNE: Actividade escutista “Luz 
da Paz de Belém”, a decorrer no 
Campo de Fraião, Braga.

- CÁRITAS: D. Jorge convive com 
utemtes da cantina de apoio so-
cial da Cáritas Arquidiocesana.

sábado, 21.12.2013
- FORMAÇÃO PARA OS MINISTÉ-
RIOS LITÚRGICOS: Encontro de 
formação geral para os agents na 
liturgia do arciprestado de Guima-
rães/Vizela, a decorrer no Seminá-
rio do Verbo Divino (9h30).

- VISITA PASTORAl: D. António 
Moiteiro realiza a visita pastoral 
a Sta. Leocádia de Briteiros e 
a Souto (Divino Salvador), em 
Guimarães.

domingo, 22.12.2013
- VISITA PASTORAL: D. António 
Moiteiro realiza a visita pasto-
ral a S. Claudio de Barco, em 
Guimarães.

- VISITA PASTORAL: D. Manuel 
Linda realiza a visita pastoral a 
Sta. Maria de Souto, em Guima-
rães.

PRESÉPIO DE PRISCOS: abertura 
do presépio (10h30).

terça-feira, 23.12.2013
- CRUZ VERMELHA: D. Jorge 
almoça com os sem-abrigo da 
cidade de Braga, na sede da Cruz 
Vermelha.
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«Ele está a combater 

o abandono dos 
princípios»

Adriano Moreira,

sobre o Papa Francisco.
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título: O Natal

autor: Mark Ivan Rupnik

editora: Apostolado da 
Oração

Preço: 5 euros

Resumo: Publicado em 
2011, encontramos em 
«O Natal» diversos mo-
saicos do jesuita esloveno Mark Rupnik. 
Cada mosaico é acompanhado de uma 
breve e significativa reflexão sobre o 
Mistério do Natal, como Mistério no qual 
podemos encontrar a revelação quer do 
próprio Deus, quer do Ser Humano, em 
Jesus de Nazaré, o Filho. O livro termi-
na com um artigo mais extenso sobre as 
origens da celebração do Natal na história 
da Igreja.

título: Entre possibilida-
des e limites

autor: Sérgio Bastianel 
(coord.)

editora: Editorial Cáritas

Preço: 17 euros

Resumo:  O livro pretende recordar o 
Concílio Vaticano II, reflectindo sobre o 
contributo que este evento teve para a 
moral cristã. Com a coordenação de Sergio 
Bastaniel, o volume inclui textos de Do-
natella Abignente, Giulio Parnofiello e do 
português José Manuel Pereira de Almeida, 
coordenador nacional da Pastoral da Saúde 
e assistente religioso da Cáritas.

Um monge estava junto do 
ribeiro a meditar. Quando 
abriu os olhos, viu um 
escorpião que tinha caído 

na água e lutava desesperadamente 
para sobreviver.
Cheio de compaixão, o monge me-
teu a mão na água e retirou-o para 
a margem. O insecto, como recom-
pensa, deu-lhe uma picadela que lhe 
provocou uma grande dor.
o monge continuou a meditar e 
aconteceu que o escorpião voltou a 
cair ao ribeiro.
Pela segunda vez, o monge o retirou 
da água e de novo recebeu uma forte 
picadela.
E assim aconteceu por uma terceira 
vez. Caiu de novo à água, e de novo 
foi salvo pelo monge compassivo.
Um camponês, que assistiu à cena, 
exclamou:
- Por que é que ajuda essa miserável 
criatura que só lhe faz mal?
- Porque seguimos ambos a nossa 
natureza. O escorpião foi feito para 
picar e eu fui feito para ser miseri-
cordioso.

Todos nós fomos criados para ser 
misericordiosos. De facto, fomos 
criados à imagem e semelhança 
de Deus, que é amor, ternura, 
misericórdia.

In “Nem só de pão”, Pedrosa Ferreira

IGREJA.net

No site do Banco Alimentar contra a fome 
podemos encontrar uma apresentação do 
projecto e da missão desta instituição. Além de 
dar a conhecer a sua história e valores, a pági-
na descreve todo o funcionamento e logística 
das campanhas do Banco. Podemos encontrar 
ainda diversas notícias sobre as actividades 
realizadas pela instituição por todo o país. Para 
todos aqueles que desejem contribuir com o 
Banco Alimentar, o site disponibiliza um es-
paço para fazer donativos ou para se inscrever 
como voluntário.

www.bancoalimentar.pt

O Programa desta semana entrevista  
d. Jorge Ortiga, sobre a Mensagem de Natal.

sexta-feira, das 23h00 às 24h00
FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

título: Óscar e a Senhora 
Cor-de-Rosa

autor: Eric-Emmanuel 
Schmitt

editora: Editorial Presença

Preço: 9,95 euros

Resumo: Este conto revela-
-nos a amizade entre uma 
criança de 10 anos com leucemia e uma 
voluntária na área da pediatria do Hospital 
que todos os dias o visita. Entre os dois 
decidem: «cada dia equivale a dez anos». 
O menino desafia então a morte com um 
olhar divertido sobre o Universo dos adultos 
e das outras crianças doentes que o rodeiam 
no Hospital. Entretanto, escreve cartas a 
Deus, pedindo a Sua visita. E quando Óscar 
menos espera, Ele surge...
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