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Fafe
sacerdote prepara álbum
O padre Albano Nogueira, pároco de
Fornelos e outras paróquias do arciprestado de Fafe, anunciou estar a
preparar um DVD com um conjunto de
canções coreografadas para futuras festas paroquiais. Trata-se de um conjunto
de 20 músicas de mensagem cristã,
que vão ser coreografadas por crianças, jovens e adultos do arciprestado.

Guimarães/Vizela
XXIII Guimarães a Cantar

O Arciprestado de Guimarães e Vizela
promoveu no passado sábado, a XXIII
edição do Festival “Guimarães a Cantar”. O espetáculo, que contou com a
presença de D. António Moiteiro, juntou mais de 200 pessoas, entre participantes e artistas convidados. As receitas
reverteram a favor da Associação de
Apoio à Criança, do Centro Juvenil de
S. José e do Lar de Santa Estefânia.

Esposende
visitas pastorais
O Arcebispo Primaz, D. Jorge Ortiga, visitou, na semana passada, as paróquias
de Curvos e Palmeira de Faro, no arciprestado de Esposende. Pronunciando-se na celebração eucarística, o prelado
pediu corência de vida e preocupação
por uma maior e melhor formação
evangélica aos cristãos. A visita pastoral
integrou passagens pelas diversas
instituições, religiosas e civis, centros
sociais, centros paroquiais e escolas.

Vila Nova Famalicão
encontro de catequistas
A equipa arciprestal de catequese de
Vila Nova de Famalicão promoveu um
encontro destinado aos catequistas coordenadores paroquiais de catequese
de todas as paróquias do arciprestado.
O objetivo deste encontro, que juntou
cerca de quatro dezenas, foi a preparação do novo ano pastoral.

Santificar o Domingo
Recordando o exemplo de S. Martinho de Dume, o Arcebispo Primaz
lembrou o apelo que o santo fez aos
cristãos do seu tempo para que «não
descuidem» o dia santificado da semana. «Descobrir o domingo não
pode ser encarado apenas como
o tempo da oração e, depois da
cele- bração dominical, voltar a
ser vivido de forma pagã», apontou D. Jorge Ortiga, lembrando
um dos objetivos definidos para o
presente ano pastoral, subordinado
ao tema “Fé Celebrada”.
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Decorre nos próximos dias 6, 7 e 8 de novembro o congresso
internacional sobre o Concílio de Trento. Esta iniciativa, que se
realiza no Bom Jesus, vai reunir especialistas numa organização conjunta da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e do Instituto de História e Artes Cristãs da Arquidiocese.
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No próximo dia 10 de novembro vai ser benzida, no santuário de Nossa Senhora da Abadia, a primeira imagem
do Beato Mário Félix, religioso que nasceu em Amares e
pertenceu à Congregação das Escolas Cristãs. A celebração
inicia-se às 16h00 e vai ser presidida pelo Arcebispo Primaz.

Arcebispo pede
mobilização
dos cristãos
prelado não quer fiéis a assistir
passivamente à história, mas
interventivos para a construir
na igualdade e fraternidade

O

Arcebispo Primaz, D. Jorge
Ortiga, quer ver os cristãos da
Arquidiocese mobilizados na
sociedade.
Pronunciando-se na abertura da primeira
reunião deste ano do Conselho Arquidiocesano de Pastoral, o prelado bracarense
afirmou que a atual situação social do país
deve colocar os cristãos em movimento.
«Nada de humano nos pode ser estranho»,
acrescentou, sublinhando que «há trabalho
para fazer», «compromisso na redescoberta
de soluções dos problemas» e «denúncias
de injustiças gritantes a levar às autoridades
civis».
Segundo D. Jorge Ortiga, muitas vezes os
cristãos andam «desfocados e descentralizados» da realidade.
«Corremos para as normas e preceitos,
orientações pastorais e determinações.
Alguns apegam-se à história como passado
numa atitude tradicionalista e num esforço
restauracionista. Outros prendem-se aos
ventos atuais da história que nos fazem
tergiversar à procura de novidades sem
conteúdo e consistência», referiu.

D. Jorge Ortiga referiu que,
estando a Arquidiocese num
Ano Litúrgico e a trabalhar a iniciação cristã, a Igreja arquidiocesana deve «sair de si mesma e ir ao
encontro de quem não a frequenta,
de quem a abandonou ou lhe é
indiferente».
Para o prelado bracarense, a fé
«nunca será uma aventura individualista e meramente ritualista».
«Se ficarmos no aspeto normativo
continuaremos sem a profundidade
do encontro de quem se deixa tocar
por Deus», asseverou, recordando
que muitos sacerdotes e leigos continuam a pretender uma «atitude
ritualista».
O Arcebispo não esqueceu também
a necessária cooperação da Igreja
com os agentes políticos, referindo
o compromisso «com o bem comum», sem «pretender privilégios».
«Todos juntos seremos poucos
para que a dignidade de vida não
falte a ninguém», desafiou.

Semana dos Seminários

Hi-GOD: um dia com Deus

A ARQUIDIOCESE DE BRAGA vai assinalar a Semana dos Seminários entre os dias
10 e 17 de novembro. No próximo dia 15
de novembro, a partir das 21h00, decorre
uma vigília de oração pelos seminários, na
igreja de São Paulo, em Braga. A semana,
que fica macada pela realização de uma
série de iniciativas que visam a sensibilização para a importante missão dos seminários no seio da Arquidiocese, termina com
a sessão de Abertura Solene dos Seminários, no próximo dia 17 de novembro. Esta
iniciativa que conta com a presença de
D. Jorge Ortiga, decorre pelas 17h00, no
seminário de S.Pedro e S. Paulo.

O GRUPO DE PEREGRINOS organiza,
no próximo dia 30 de novembro, mais
uma edição do “Hi-GOD, um dia com
Deus”. Esta iniciativa vai decorrer no edifício da Faculdade de Teologia, em Braga,
entre as 09h00 e as 17h30, contando com
um programa vasto que inclui workshops,
momentos de oração, concerto, geocaching, entre outros. O Hi-GOD, que já
vai na sexta edição, destina-se a todos
os adolescente e jovens (idade mínima
15 anos), que «queiram celebrar a fé, em
clima de festa, de alegria, de oração e de
partilha, “fora da caixa”». A organização,
constituída por diversos grupos e movimentos juvenis da Arquidiocese de Braga
costuma juntar cerca de três centenas de
participantes. As inscrições individuais
e de grupos podem ser feitas através do
portal www.hi-god.blogspot.pt, sendo a
taxa de inscrição três euros.

NOTA: Informamos os leitores que, na
próxima semana, a edição do suplemento “Igreja Viva” vai ser totalmente dedicada aos seminários. Por esse motivo
não sairá no esquema habitual.

Iniciação Cristã
Foi apresentada na reunião do Conselho
arquidiocesano de Pastoral uma proposta
para o documento sobre a iniciação cristã
para ser a base da formação na Arquidiocese. A proposta, exposta por D. António
Moiteiro, pretende que os cristãos possam
adquirir uma «nova mentalidade» onde o
paganismo possa ser ultrapassado.

© DR
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Na opinião de D. Manuel Clemente, «o problema pastoral»
que a Igreja enfrenta é a «recomposição comunitária da vida
eclesial». «Se há altura em que estamos sem mapa previsto e
o vamos fazendo em cada dia é agora. Navegamos à vista e
vamos fazendo o mapa à medida que se navega», afirmou.
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O Bispo siro-ortodoxo Silwanos Boutros Naameh
lançou um pedido de clemência aos jihadistas
que há vários dias estão a cercar as cidades de
Sadad e Hofar, na região ocidental da Síria, apelando à criação de um corredor humanitário.

Papa quer famílias a viver na alegria
© DR

monia profunda entre as pessoas,
uma harmonia que todos experimentam no coração e que nos
faz sentir a todos a beleza de estar
juntos, de nos termos uns aos outros
no caminho da vida».
Francisco desafiou ainda os membros mais novos da família a pensar
em fazer «uma carreira da fé», lembrando que «as famílias cristãs são famílias
missionárias» que no dia a dia colocam
em todas as ações «o sal e a farinha da fé».
O Papa rezou ainda pelas famílias de
todo o mundo junto ao ícone da Sagrada
Família.

Aveiro

Segundo dados avançados pela
Rádio Vaticano mais de 100 mil
pessoas marcaram presença na missa de
encerramento da peregrinação “Família,
vive a alegria da Fé”, uma peregrinação
que decorreu no âmbito do Ano da Fé.

leigos e a cultura

A peregrinação
internacional das
famílias juntou
cristãos de 70
países, incluindo
Portugal

O Papa pediu que as famílias vivam sempre com simplicidade e fé «como a sagrada família de Nazaré»

O

Papa Francisco afirmou, na homilia da missa de encerramento da
Peregrinação Internacional das
Famílias, que decorreu no passado domingo no Vaticano, que a vida familiar deve
ser marcada pela alegria e pela harmonia
que «apenas Deus sabe criar».
«Sem o amor de Deus também o seio

Fórum Ecuménico Jovem
O FóRUM ECUMÉNICO JOVEM (FEJ)
vai decorrer na Diocese de Lamego no
próximo dia 9 de novembro em torno
do tema “Permanecei em cristo”. Quinze anos depois do início da realização
destes fóruns, o FEJ deste ano propõe que
os participantes «partam à redescoberta
do essencial» tendo presente o contexto
atual, marcado pela «falta de perspetivas
de futuro para os jovens». Esta iniciativa,
que já vai na 15.ª edição, vai decorrer no
Seminário Maior de Lamego e conta com
representantes de diversas igrejas cristãs.

familiar perde a harmonia, prevalecem os
individualismos e apaga-se a alegria» por
isso apenas Deus «sabe criar harmonia no
meio das diferenças» afirmou.
Segundo o Papa, a verdadeira alegria de
uma família não é fruto de algo que «tem
origem apenas em coisas superficiais»,
mas sim de uma alegria que «vem da har-

Islândia: uma Igreja que cresce e quer ajuda
A Islândia mudou. De país cheio de si, cheio de certezas, passou a
ser uma nação mais solidária. Mas houve mais mudanças. Até ao
nível da Igreja. De um total de 320 mil habitantes, apenas 10 mil
são católicos, 3 % da população. E são de muitas nacionalidades,
por causa imigrantes oriundos da Polónia, Filipinas, até de Portugal.
São poucos, mas a comunidade católica quase que triplicou desde
que a crise bateu à porta da Islândia e o Bispo de Reiquiavique não tem mãos a medir.
Com ele trabalham apenas 17 padres. São poucos. Os católicos estão muitas vezes isolados
enquanto comunidade. A maior parte das crianças só consegue ter aulas de catequese
através da Internet. Mas o futuro mostra-se radioso. A crise veio demostrar que tudo se
pode desmoronar de um dia para o outro e que mais importante são os sentimentos de
afeto, solidariedade e compaixão, que nunca se desvalorizarão e que são gratuitos. «O
amor é contagioso», diz o Bispo Pierre Bürcher. E tem toda a razão! (www.fundacao-ais.pt)

CREIO NO AMOR QUE É REPARADOR

Ano da Fé 51

Creio no amor que é reparador, pois é um amor que
ama o Amado, que pretende consolá-Lo, pretende realizar a
comunhão com Ele, deseja fazer com que a vida seja um acto
contínuo de amor para não negar nada Àquele que lhe dá tudo.
Creio no amor que é reparador, pois amor que não é reparador
não é amor sincero, oblativo, com desejo de retribuir ao Amado
todo o seu amor, sabendo bem que amor com amor se “paga”, e
não há outra maneira de reparar.
Creio no amor que é reparador, pois sabe que o pecado é traição
ao amor, negação do amor, atentado ao amor de Deus e dos
outros, e quer sempre amar mais, amar melhor, amar com mais
oblação, com mais generosidade, com desejo de entrega total.
Creio no amor que é reparador e oferece cada minuto, cada
momento, cada acção, a vida toda por amor, para que o dia seja
reparador, vinte e quatro horas de reparação, de doação, de
amor genuíno, generoso, para amar sempre e sem reserva.
Creio no amor que é reparador e sabe oferecer o trabalho,
cansaço, esforço, suor, unido a Jesus operário, trabalhador na
missão que o Pai Lhe confiou, com os seus cansaços, passando
fome e sede, mas amando a vontade do Pai para salvar o mundo.
Creio no amor que é reparador, que está sempre disponível a
oferecer dores e sofrimentos, sacrifícios e penitências, movido
pelo desejo de se unir a Jesus Reparador, Cordeiro Imolado em
holocausto, Vítima oferecida por amor.
Creio no amor que é reparador e quer fazer de cada respira-

Dário Pedroso, sj

ção, de cada oração, de cada gesto, de cada palavra, de
cada movimento um acto de entrega para reparar pecados,
para ser oferenda viva, para ser oblação perene ao amor do Pai,
com Cristo e em Cristo.
Creio no amor que é reparador e busca tempo, atraído pela
presença de Jesus, para estar com Ele em sacrário, na adoração,
no louvor, na intercessão pelo mundo, na reparação pelas missas
mal celebradas, pelas comunhões mal feitas, pela solidão de
Jesus nos sacrários.
Creio no amor que é reparador e, com coração universal, procura amar o mundo, sobretudo os pecadores, pedir pelos que
não crêem, não adoram, não esperam e não amam, pedir pela
conversão de todos, com audácia e perseverança.
Creio no amor que é reparador e quer ser presença filial junto
de Nossa Senhora para A amar e reparar os pecados contra o seu
Imaculado Coração, louvando-A, amando-A sem reservas, tendo
com Ela gestos de amor filial, santo, puro, generoso.
Creio no amor que é reparador e nos faz viver em ânsia de amar
mais, em sede de amor por Jesus, em desejo sincero de aniquilamento pessoal, para que Jesus reine sempre mais, em oblação
contínua, numa oração que não cesse nunca.
Creio no amor que é reparador e descobre Jesus no pobre, no
doente, no marginalizado, no discriminado, no que tem fome e
sede, no drogado, no que sofre os horrores da guerra, do desemprego, e deseja consolar Jesus em cada irmão e em cada irmã.

recasados e divorciados
Um grupo de leigos da Diocese de
Aveiro passou «à ação», com o apoio
do seu bispo, e reflete, com iniciativas
públicas e abrangentes, a integração
de divorciados e recasados na Igreja.
Esta iniciativa partiu da pergunta “Procuramos estar próximo, ajudar e
escutar os casais em crise, separados,
divorciados ou divorciados recasados?”
– que surgiu numa reunião de equipas de
Nossa Senhora, em fevereiro de 2012.

Coimbra

A Conferência Nacional das Associações de Apostolado dos Leigos promove a iniciativa “Cultura do Encontro na
Igreja e no Mundo Contemporâneo”,
dia 16 de novembro, no Conservatório
de Música de Coimbra. Este encontro
pretende que os participantes se reúnam numa perspetiva de reflexão, de
testemunho e de trabalho comum. D.
Manuel Clemente e D. Antonino Dias
vão marcar presença na iniciativa.

Leiria/Fátima
programa pastoral

O santuário de Fátima apresenta o
programa pastoral de 2013-2014,
“Envolvidos no amor de Deus pelo
mundo”, no dia 30 de novembro no
4.º ciclo da celebração do centenário
das aparições da Cova da Iria. A apresentação do tema do ano “Envolvidos
no amor de Deus pelo mundo” será
feita pelo padre José Frazão Correia.

Setúbal

festa da Caridade
O Secretariado Diocesano de Acão
Social e Caritativa da diocese de Setúbal
promoveu, este domingo, a “Festa da
Caridade” para apresentar projetos de
solidariedade e analisar este tema com o
contributo de D. José Policarpo. Numa
conferência sobre “A caridade é a fé em
ação”, o Patriarca emérito de Lisboa valorizou a experiência cristã como vitória
sobre todos os individualismos.

Lamego

Dia do Exército
O Bispo de Lamego, D. António Couto,
disse, no passado domingo, na eucaristia que assinalou o Dia do Exército
que, «para os militares», rezar é um
ato «de verdade e coragem». As comemorações oficiais do Dia do Exército
foram assinaladas este ano em Lamego, no dia 27 de outubro, contando
com a presença de mais de seiscentos
militares e meios mecanizados.
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O padre António Valério tem 36 anos e é natural de Idanha-a-Nova, Castelo Branco. Frequentou o seminário diocesano de Portalegre e, aos 19 anos, entrou na Companhia de Jesus. Licenciou-se
em Filosofia em Braga e em Teologia na Universidade Gregoriana
em Roma. Foi ordenado sacerdote em Fátima no ano de 2009.

i

O Centro Académico de Braga (CAB), que esteve
ligado no seu início aos estudantes do antigo liceu
Sá de Miranda, foi refundado nos finais dos anos 70
com o intuito de promover iniciativas que dessem
seguimento à formação cristã dos universitários.

“

Se há segredo
na nossa
pastoral é não
nos acomodarmos
a soluções
do passado

Pe. António Valério

Centro Académico de Braga

Texto e Fotos Rui Ferreira

O Centro Académico de Braga (CAB) é uma
referência na relação da Igreja com os universitários bracarenses. Dias depois da sua
reabertura fomos tentar perceber como se
desenvolve a sua missão pastoral junto de
uma das mais exigentes franjas da sociedade. O seu diretor, padre António Valério, conta-nos o segredo da pastoral juvenil jesuítica.
Iniciou-se mais um ano escolar. Quais as
tuas expetativas no âmbito pastoral?
R_ Este já é o quarto ano em que estou ao
serviço do CAB. Os primeiros três anos
permitiram que me situasse na missão que
devemos desempenhar e deu para investir
em iniciativas novas. Já passaram dez
anos desde que fui estudante em Braga, e
com Bolonha as coisas mudaram muito.
O ritmo de vida dos universitários mudou
muito. Este ano espero desenvolver um
trabalho de uma maior profundidade com
as pessoas que já frequentam o CAB.

Para quem não conhece, qual é a especificidade da missão do CAB?
R_ Muita gente acha, por causa do nosso
nome, que temos alguma coisa a ver
com a universidade, ou com a formação
académica mas não é verdade. O que
queremos é complementar essa formação.
Sendo um centro universitário católico e
particularmente inspirado pela espiritualidade da Companhia de Jesus, queremos
dar formação humana e espiritual, dando
oportunidades de encontro e de formação.
É isso que esta casa está vocacionada a
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fazer.
Já levas quatro anos como responsável de
um centro universitário. Que diagnóstico
fazes do trabalho desenvolvido?
R_ Acho que é muito pouco. O Centro
Académico de Braga está aqui ao lado da
Faculdade de Filosofia, mas está muito
longe da Universidade do Minho, onde
estuda a maioria
dos universitários da
cidade. Nota-se que,
regra geral, o discurso
cristão entra muito
pouco dentro das
universidades. Nesse
aspeto, Braga não é
uma exceção. Vai-se
fazendo o que se
pode e chegando a algumas pessoas, mas
estamos muito aquém do que poderíamos
fazer.

grupos a trabalhar com universitários. Tem
havido um esforço para colaborarmos,
mas se conjugarmos esforços e tentarmos
estabelecer pontes com a universidade,
talvez consigamos um diálogo maior. Sinto
muito a necessidade de uma cooperação
maior, sobretudo da parte de quem dirige
estas instituições de ensino.
No CAB cabe sempre mais um?
R_ Sim, cabe. Tem sido sempre uma
preocupação nossa. Acho que é uma
características dos centros universitários da
Companhia de Jesus. Claro que quem cá
vem sabe que a maioria dos que nos procuram são cristãos, com percurso de fé já
estabelecido, mas acolhemos todos. Não
vem cá apenas quem tem fé. Há pessoas
que nos procuram precisamente por causa
do debate e do confronto das questões da
fé. O centro do que fazemos é sempre a
celebração da eucaristia e muitas das atividades são assumidamente dirigidas para
cristãos, todavia estamos sempre abertos a
todas as pessoas que queiram cá vir.
É difícil conquistar os universitários de
Braga?
R_ Braga tem uma vantagem em relação a
outros lugares do país, onde os jovens estão de facto divorciados da fé. Aqui muitos
jovens estão, de algumas forma, ligados à
paróquia ou ao grupo de jovens. Mesmo
quando deixam de ter uma vida de fé mais
comprometida têm sempre um percurso
anterior já feito que, muitas vezes, acaba
por despertar. Às vezes aproximam-se
apenas pela surpresa que é vêm à procura
de um complemento para a sua vida de
oração, mas a sua vida de fé vivem-na na
paróquia. Por um lado facilita, mas por
outro não permite que sejamos verdadeiramente uma comunidade.
Sentes que este modelo dos centros
universitários, que os Jesuítas começaram
há mais de 30 anos, ainda se adequa à
pastoral que é preciso fazer com os universitários?
R_ Nos últimos anos, por causa do processo de Bolonha, obrigou-nos a repensar a
nossa missão. A vida
académica hoje é
muito breve. Depois
há quem vá para
Erasmus, segue-se o
estágio e isso alterou
muito o quotidiano
dos universitários.
A permanência das
pessoas nos lugares
onde estudam é mais
curta e a vida dos
universitários hoje é muito mais instável.
Por isso mesmo, o modelo de um centro
universitário hoje tem que ser pensado
mais a curto prazo.

«Sinto a necessidade
de uma cooperação
maior da parte das
universidades»

Na tua opinião, o que se poderia fazer
para que a Igreja esteja mais próxima dos
universitários?
R_ Em primeiro lugar, penso que seria
necessário ter mais pessoas dedicadas a
esta missão. Em Braga até há bastantes

E depois da universidade, como se continua este trabalho de acompanhamento?
R_ Aqui em Braga temos os Acabados, que
são aquelas pessoas que já frequentaram o
CAB quando eram universitários e preten-
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O CAB localiza-se atualmente na praça da Faculdade de Filosofia,
depois de mais de duas décadas na vizinha rua de S. Barnabé. Grupos
de voluntariado social, preparação para o Crisma, eucaristia, momentos de oração e reflexão, conferências formativas ou simples encontros
informais para conversa são as propostas oferecidas aos universitários.

dem ficar ligados, de alguma forma, a esta
espiritualidade. Hoje já são famílias e têm
um programa próprio. Temos um outro
grupo, nomeadamente na faixa etária
entre os 25 e os 30 anos, aos quais temos
proposto alguma intervenção. Depois
do curso é que se começam a colocar as
grandes decisões da vida e a pensar a fé de
uma forma mais racional. Claro que o nosso trabalho no dia a dia está mais dirigido
a universitários, mas há agora esta nova
franja à qual é necessário dar resposta.
Os jesuítas são reconhecidos pelo seu
trabalho com os mais jovens. Qual é o
segredo?
R_ O segredo é estar sempre aberto à
novidade e não cair em esquemas repetidos. Hoje, as gerações e as mentalidades
mudam muito rapidamente e, por isso, a
criatividade é sempre muito importante.
Iniciativas que funcionavam há cinco anos
atrás hoje podem já não fazer sentido. Por
outro lado, é muito importante estar junto
dos universitários para percebermos as
grandes questões que têm em cada momento. Se há segredo na nossa pastoral é
não nos acomodarmos a soluções já pensadas e estabelecidas e estarmos sempre
em busca de novas respostas. Outra coisa
importante é a disponibilidade para estar e
conversar. O grande trabalho dos centros
universitários é o trabalho escondido das
conversas espirituais. O acompanhamento
personalizado faz também parte da nossa
forma de agir.
Outra das tuas missões é o Apostolado da
Oração. Sentes que a oração já ocupa o
lugar devido na vida dos jovens cristãos?
R_ É típico dos jovens aproximarem-se
da fé a partir de acontecimentos comunitários, como por exemplo os grupos de

jovens ou as Jornadas Mundiais da Juventude. Contudo, depois há a necessidade
de passar esta experiência para o dia a dia
da fé, onde deve existir a interioridade da
oração. Falando em concreto do Apostolado da Oração, é urgente ajudar as pessoas
a rezar. Quase nada, no nosso dia a dia,
nos ajuda a pensar em profundidade a
nossa vida e as nossas opções. A oração é
esse momento que permite perceber o que
vai dentro de nós. Este serviço de oração
é algo, não apenas espiritual, mas muito
humano, na medida em que nos ajuda a
ir de encontro à nossa realidade concreta
e a moldá-la conforme as decisões que
efetivamente são as melhores no nosso
percurso pessoal.

«Quase nada, no
nosso dia a dia, nos
ajuda a pensar a vida
em profundidade»
Na tua opinião, de que forma se pode pôr
as pessoas a rezar?
R_ Depende muito dos ambientes e das
idades das pessoas, também da história
pessoal de cada um. A forma mais óbvia
de aproximar as pessoas é sempre através
da experiência da comunidade. Quer
queiramos, quer não, o cristianismo funda-se numa comunidade, a comunidade dos
primeiros discípulos que viviam em torno
do ideal e da mensagem cristã. O objetivo
é que as pessoas encontrem na comunidade cristã, não só vidas autênticas, mas
também modos de celebrar a fé que apelem ao compromisso e sejam coerentes.

i

A Companhia de Jesus foi fundada a 27 de setembro de 1540 por
Santo Inácio de Loiola. Conta com 18.516 membros espalhados em
127 países dos cinco continentes. Em Braga existem duas comunidades de Jesuítas, a Faculdade de Filosofia/Apostolado da Oração e
a comunidade Pedro Arrupe, destinada aos jesuítas em formação.

Para pôr as pessoas a rezar temos que ir de
encontro a esta realidade, porque a oração
não é um diálogo individual isolado do
resto da realidade. A grande estratégia é
formar comunidades que tenham vitalidade e alegria e apresentem a força e o vigor
do Espírito.
Seguramente que também és muito procurado para a chamada direção espiritual.
Mesmo sabendo que a disponibilidade de
um sacerdote é por vezes limitada, qual é
a importância deste tipo de acompanhamento?
R_ Acho que o acompanhamento espiritual é essencial na vida de um cristão. Ter
alguém que ajude a dar dicas concretas
sobre como é que se reza é importante.
Para além do acompanhamento espiritual
mais explícito, é uma forma de ajudar as
pessoas a tomarem decisões e a reverem a
própria vida. Uma pergunta que se procura ajudar a responder na direção espiritual
é procurar encontrar a vontade de Deus na
nossa vida. É um momento de confronto e
de conversa, mas também de acertar com
o que Deus quer para nós.

“

A maneira de
pensar e a forma
de se exprimir
manifestam a
formação inaciana
do Papa Francisco

Temos um Papa que é Jesuíta. Que apreciação fazes da ação apostólica do Papa
Francisco?
R_ Nota-se muito na maneira de ser do
Papa Francisco o facto de ser Jesuíta. A sua
maneira de pensar e a forma de se exprimir manifestam a sua formação inaciana.
A capacidade de olhar para a realidade
e perceber os movimentos da atualidade,
e onde é que a Igreja deve estar de uma
forma mais autêntica, manifesta também
este ser jesuíta. Vê-se que é um homem
extraordinário como pessoa. Usa uma linguagem tão simples que é capaz de chegar
a mais gente.

«é importante adaptar a liturgia às circunstâncias das comunidades»
Os padres jovens são uma espécie em vias de extinção. Como nasceu e evoluiu a tua vocação?
R_ O contexto onde se cresce é importante para o nascimento da vocação. A minha família estava empenhada na
comunidade, na minha paróquia, e isso naturalmente que
me foi encaminhando. O exemplo do pároco é também
sempre um ponto de partida. Quando se começa a aprofundar a fé, e a partir de pessoas que vamos encontrando,
vamos aprofundando a nossa opção. Sabendo que é um
caminho com diversas etapas, acredito que o ser sacerdote
é uma decisão que vai amadurecendo. Isto joga-se tudo na
fidelidade do dia a dia, na alegria do servir, e na identificação com Cristo. Ser padre é primeiramente uma dimensão
interior muito profunda, que reflete depois o que podemos
fazer exteriormente.
Qual é a missão da Companhia de Jesus no mundo e na Igreja dos nossos dias?
R_ A Companhia de Jesus é sempre chamada a estar nas
fronteiras, tal como foi confirmado na mais recente congregação geral da nossa ordem religiosa. As fronteiras não são
as fronteiras geográficas, mas as da crença e da não-crença,
da justiça e da injustiça. Estar nestas fronteiras é a missão
do jesuíta e hoje mais do que nunca. A fidelidade criativa
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faz parte da nossa maneira de estar no mundo. É essa fidelidade que nos permite ser fiel ao Evangelho e apresentá-lo
ao mundo de hoje. Esta forma de estar é a grande autenticidade do nosso carisma. Tentamos ultrapassar o problema
de uma Igreja que, muitas vezes, não fala a linguagem das
pessoas.

“Confissões” DE
santo agostinho

A Igreja de Braga está a celebrar o Ano Litúrgico. Qual o lugar da liturgia na vida de um
cristão?
R_ A liturgia é a porta de entrada para a experiência de fé
para a maioria dos cristãos. Os momentos de celebração
continuam a ser decisivos em muitos setores da Igreja e é
aí que se revela a perspetiva comunitária do cristianismo.
Sabemos que a eucaristia é o momento central da experiência de fé de muitas comunidades de cristãos. É interessante
pensar que o concílio Vaticano II já foi há 50 anos e ainda
hoje se anda em busca de como é que, na eucaristia, se faz
a contemplação do mistério sem ficar apenas no acessório.
Continua a ser urgente procurar o estilo de celebração que
concilie os aspetos mais teológicos da alegria necessária
para a experiência autêntica de fé. Por isso acredito, que é
importante adaptar a liturgia às circunstâncias de cada uma
das nossas comunidades.

Música

Livro

Pink Floyd
papas de
sarrabulho
Gastronomia

“Azul”
Cinema

bento XVI
Personalidade

roma
Lugar

6

IGREJA VIVA

liturgia

LITURGIA da palavra
LEITURA I – 2 Mac 7,1-2.9-14
Leitura do Segundo Livro de Macabeus
Naqueles dias, foram presos sete irmãos,
juntamente com a mãe, e o rei da Síria quis
obrigá-los, à força de golpes de azorrague
e de nervos de boi, a comer carne de porco
proibida pela Lei judaica.Um deles tomou
a palavra em nome de todos e falou assim
ao rei: «Que pretendes perguntar e saber
de nós? Estamos prontos para morrer, antes
que violar a lei de nossos pais». Prestes a
soltar o último suspiro, o segundo irmão
disse: «Tu, malvado, pretendes arrancar-nos a vida presente, mas o Rei do universo
ressuscitar-nos-á para a vida eterna, se
morrermos fiéis às suas leis». Depois deste
começaram a torturar o terceiro. Intimado a
pôr fora a língua, apresentou-a sem demora
e estendeu as mãos resolutamente, dizendo
com nobre coragem: «Do Céu recebi estes
membros e é por causa das suas leis que os
desprezo, pois do Céu espero recebê-los de
novo». O próprio rei e quantos o acompanhavam estavam admirados com a força de
ânimo do jovem, que não fazia nenhum
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S. nuno de Santa maria, mais conhecido como Santo
Condestável, celebra-se a 6 de novembro. Nobre de nascença,
lutou, ao lado de D. João I, pela independência nacional. Já
viúvo, doou todos os seus bens e torna-se carmelita, ato que impressionou os seus contemporâneos. Foi canonizado em 2009.

caso das torturas. Depois de executado
este último, sujeitaram o quarto ao mesmo
suplício. Quando estava para morrer, falou
assim: «Vale a pena morrermos às mãos
dos homens, quando temos a esperança em
Deus de que Ele nos ressuscitará; mas tu, ó
rei, não ressuscitarás para a vida».
SALMO RESPONSORIAL – Sl 16 (17)
Refrão: Senhor, ficarei saciado, quando
surgir a vossa glória
Ouvi, Senhor, uma causa justa,
atendei a minha súplica.
Escutai a minha oração,
feita com sinceridade.
Firmai os meus passos nas vossas veredas,
para que não vacilem os meus pés.
Eu Vos invoco, ó Deus, respondei-me,
ouvi e escutai as minhas palavras.
Protegei-me à sombra das vossas asas,
longe dos ímpios que me fazem violência.
Senhor, mereça eu contemplar a vossa face
e ao despertar saciar-me com a vossa imagem.

Sugestão de Cânticos
ENT: Chegue até Vós, Senhor (F. Santos, BML 52, 11)
OFER: Senhor, compadecei-vos de mim (M. Luís, CAC 170)
COM: O Senhor é meu pastor (A.F.Santos, BML 52, 12)
SAID: Aleluia. A Salvação, a glória (A.F.Santos, NCT 358)

São Paulo aos Tessalonicenses
Irmãos: Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus,
nosso Pai, que nos amou e nos deu, pela
sua graça, eterna consolação e feliz esperança, confortem os vossos corações e os
tornem firmes em toda a espécie de boas
obras e palavras. Entretanto, irmãos, orai
por nós, para que a palavra do Senhor se
propague rapidamente e seja glorificada,
como acontece no meio de vós. Orai também, para que sejamos livres dos homens
perversos e maus, pois nem todos têm fé.
Mas o Senhor é fiel: Ele vos dará firmeza
e vos guardará do Maligno. Quanto a vós,
confiamos inteiramente no Senhor que
cumpris e cumprireis o que vos mandamos.
O Senhor dirija os vossos corações, para
que amem a Deus e aguardem a Cristo com
perseverança.
ACLAMAÇÃO EVANGELHO – Ap 1,5a.6b
Jesus Cristo é o Primogénito dos mortos.
A Ele a glória e o poder pelos séculos dos
séculos.
EVANGELHO – Lc 20,27-38

LEITURA II – 2 Tes 2,16-3,5
Leitura da Segunda Epístola do apóstolo

Diário do Minho

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Lucas

Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus
alguns saduceus – que negam a ressurreição
– e fizeram-Lhe a seguinte pergunta: «Mestre,
Moisés deixou-nos escrito: ‘Se morrer a alguém um irmão, que deixe mulher, mas sem
filhos, esse homem deve casar com a viúva,
para dar descendência a seu irmão’. Ora havia sete irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem filhos. O segundo e depois o terceiro
desposaram a viúva; e o mesmo sucedeu aos
sete, que morreram e não deixaram filhos.
Por fim, morreu também a mulher. De qual
destes será ela esposa na ressurreição, uma
vez que os sete a tiveram por mulher?» Disse-lhes Jesus: «Os filhos deste mundo casam-se
e dão-se em casamento. Mas aqueles que
forem dignos de tomar parte na vida futura
e na ressurreição dos mortos, nem se casam
nem se dão em casamento. Na verdade, já
nem podem morrer, pois são como os Anjos,
e, porque nasceram da ressurreição, são
filhos de Deus. E que os mortos ressuscitam,
até Moisés o deu a entender no episódio da
sarça ardente, quando chama ao Senhor ‘o
Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus
de Jacob’. Não é um Deus de mortos, mas de
vivos, porque para Ele todos estão vivos».

a Igreja alimenta-se da palavra
A liturgia deste
domingo propõe-nos
uma reflexão sobre os
horizontes últimos do
homem e garante-nos
a vida que não acaba.
Na primeira leitura, temos o testemunho de sete irmãos
que deram a vida pela sua fé, durante a
perseguição movida contra os judeus por
Antíoco IV Epifanes. Aquilo que motivou
os sete irmãos mártires, que lhes deu
força para enfrentar a tortura e a morte
foi, precisamente, a certeza de que Deus
reserva a vida eterna àqueles que, neste
mundo, percorrem, com fidelidade, os
seus caminhos. Quem acredita na ressurreição não pode deixar-se paralisar pelo
medo (muitas vezes é o medo que limita a
nossa existência e nos impede de defender

os valores em que acreditamos)… Pode
comprometer-se na luta pela justiça e pela
verdade, na certeza de que as forças da
morte não o podem vencer ou destruir. É
essa certeza que animou o testemunho de
tantos mártires de ontem e de hoje.
Na segunda leitura temos um convite
a manter o diálogo e a comunhão com
Deus, enquanto esperamos que chegue a
segunda vinda de Cristo e a vida nova que
Deus nos reserva. Só com a oração será
possível mantermo-nos fiéis ao Evangelho
e ter a coragem de anunciar a todos os homens a Boa Nova da salvação. O pedido
de rezar “uns pelos outros” convida-nos
a tomar consciência da solidariedade que
deve marcar a experiência comunitária.
O cristão nunca é uma pessoa isolada,
mas o membro de uma família de irmãos,
chamados a viver como membros de um

único corpo – o corpo de Cristo.
No Evangelho, Jesus garante que a ressurreição é a realidade que nos espera. No
entanto, não vale a pena estar a julgar e a
imaginar essa realidade à luz das categorias que marcam a nossa existência finita
e limitada neste mundo; a nossa existência de ressuscitados será uma existência
plena, total, nova. A forma como isso
acontecerá é um mistério; mas a ressurreição é uma certeza absoluta no horizonte
do crente. A questão da ressurreição não é
uma questão pacífica e clara para a maioria dos homens do nosso tempo. Há quem
veja na esperança da ressurreição apenas
um “ópio do povo”, destinado a adormecer a justa vontade de lutar pela construção de um mundo mais justo; há quem
veja na ressurreição uma forma de evasão,
face aos problemas que a vida apresenta;

há quem veja na ressurreição uma ilusão
onde o homem projecta os seus desejos
insatisfeitos. Convencidos de que a vida
se resume aos 70/80 anos que vivemos
neste mundo, muitos dos nossos contemporâneos constroem a sua existência tendo
apenas em conta os valores deste mundo,
sem quaisquer horizontes futuros. A certeza da ressurreição não deve ser, apenas,
uma realidade que esperamos; mas deve
ser uma realidade que influencia, desde já,
a nossa existência terrena. É este horizonte
que deve influenciar as nossas opções, os
nossos valores, as nossas atitudes. É esta a
coragem de enfrentar as forças da morte
que dominam o mundo, de forma a que o
novo céu e a nova terra que nos esperam
comecem a desenhar-se desde já.
Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org

Diário do Minho
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Opinião
por Elias Couto

Questões para a Igreja em Portugal
(Parte II)*
A Igreja tem uma notável obra social, hoje ainda mais
reconhecida devido à crise económica e social e à
falência anunciada do “Estado social”. Tem também
sabido propor o Evangelho, aplicando-o às mais
diversas circunstâncias da vida individual e coletiva
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Como afirma João Paulo II,
na Novo millennio ineunte, o
“programa” da Igreja é o de
sempre: Jesus Cristo. É Jesus Cristo,
encarnado e ressuscitado, que a Igreja tem
para propor, hoje. E é Jesus Cristo que as
pessoas de hoje, em muitos casos sem o
saberem, esperam que a Igreja lhes leve.
Tudo o mais são meios que, se perdem o
fim, não servem para nada. É, portanto,
fundamental não descurar a oração (liturgia
e todas as outras formas de oração), a
Palavra (o anúncio do Evangelho, em todos
os ambientes e usando todos os meios
ao dispor), e o “serviço das mesas” (a
caridade, quer sob formas organizadas quer
espontânea, acorrendo às necessidades
de cada tempo com os meios possíveis às
comunidades eclesiais – e menos com os
meios “emprestados” pelo Estado, os quais,
habitualmente, trazem consigo cedências
e compromissos dificilmente compatíveis
com o Evangelho).
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Saliento aquela que tem sido o
“parente pobre” desta trilogia: a
oração. A Igreja tem uma notável
obra social, hoje ainda mais
reconhecida devido à crise económica e
social e à falência anunciada do “Estado
social”. Tem também sabido propor o
Evangelho, aplicando-o às mais diversas
circunstâncias da vida individual e colectiva
– as pastorais dos Bispos e da CEP são
testemunho dessa atenção permanente ao
que vai acontecendo; os documentos dos
Papas (encíclicas e outros) são testemunho
luminoso do que de melhor a Igreja
retira da Palavra de Deus e da Tradição,
propondo-o ao mundo actual. E, apesar
disso, é cada vez maior o afastamento
das pessoas em relação à Igreja, mesmo
daquelas que usufruem dos serviços sociais
e caritativos por ela prestados.

6
Realizou-se, no passado sábado, a XXIII edição do “Guimarães a Cantar”, uma iniciativa da
pastoral de jovens do arciprestado de Guimarães e Vizela.
(Fotos: João Paulo Alves)

O problema, penso, está no facto
de há muito se ter perdido a
referência ao antigo aforismo: “lex
orandi, lex credendi”: a liturgia
banalizou-se, ao ponto de participar na
Eucaristia ou não se tornar uma questão
de “gosto” – a reforma litúrgica conciliar,
neste campo, não deu ainda os seus frutos;
não raro, foi usada como argumento para
a “criatividade”, quase sempre confundida

com banalidade; perdeu-se o sentido
do sagrado, do rito e da sua dimensão
transcendente; a liturgia transformou-se em
acontecimento social e perdeu a dimensão
da adoração; como consequência, perdeuse também a oração pessoal e familiar.
Banalizada a liturgia e abandonada a
oração pessoal, deixou de haver como
manter o essencial do Cristianismo, que
Bento XVI não se cansou de sublinhar:
o Cristianismo não é uma ideia ou uma
ideologia, é o encontro com uma pessoa
viva, Jesus Cristo. Este encontro só tem lugar
na oração. Sem ela, Jesus torna-se uma
ideia, uma figura do passado, e o Evangelho
uma ideologia em concorrência com outras
que, segundo o espírito do mundo, são
bastante mais atraentes.
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A secularização da sociedade
portuguesa torna cada vez
menos relevante o Cristianismo
sociológico, que continua a fazer
do Catolicismo a religião maioritária em
Portugal. Esta maioria, de facto, não se
reflecte nas opções das pessoas, sobretudo
quando em causa estão questões de
ética, ditas “inegociáveis” pela Igreja: a
aprovação, em referendo, do aborto a
pedido e a legislação sobre o casamento
constituem exemplos acabados, entre
nós, de que o Catolicismo sociológico
maioritário não se traduz em opções
consequentes – e, sobretudo, de que não
corresponde a uma fé viva e activa. Os
católicos, em Portugal, podem, no entanto,
ser aquela “minoria criativa” que parece
estar no horizonte de Bento XVI para as
Igrejas, na Europa. Uma minoria que não
se fecha numa mentalidade de gueto, nem
se olha como acossada pelo mundo, mas
antes como proposta cultural alternativa,
mostrando que é possível um outro modo
de vida, mais humano e humanizante, face
ao relativismo cultural sempre tentado a
transformar-se em ditadura do pensamento
único (aquilo que, em cada momento, a
maioria ou as modas consideram política
e culturalmente correcto). Esta “minoria
criativa” vai, de facto, surgir das cinzas da
cristandade que ficou para trás?

* Continuação do artigo publicado na edição de 19
de setembro de 2013
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AGENDA
flash

Sábado 02.11.2013
>BRAGA: Eucaristia solene de
fiéis defuntos, pelos arcebispos
e cónegos falecidos, por D.
Jorge Ortiga (17h30).

N

o dia da sua ascenção, Jesus
despediu-se dos seus discípulos, fez-lhes as últimas
recomendações e subiu lentamente
ao Céu. Uma nuvem subtraiu-o a
seus olhos.
Ao chegar às portas do Céu, olhou
para a terra que já estava a escurecer. Viam-se apenas umas pequenas
luzes na cidade de Jerusalém.
O Arcanjo Gabriel, que tinha
vindo receber Jesus à porta do Céu,
perguntou-lhe:
- Senhor, que são aquelas pequenas
luzes?
- São os meus discípulos em oração,
junto com Maria, minha mãe. E o
meu plano, logo que entre no Céu, é
o de lhes enviar o meu Espírito. Desejo que essas pequenas chamas se
tornem num incêndio sempre vivo,
que incendeie de amor o universo
inteiro.
O Arcanjo Gabriel ousou perguntar:
- E que farás se esse plano falhar?
O Senhor respondeu docemente:
- Mas eu não tenho senão este
projeto.

O projeto de Cristo ressuscitado
é o de incendiar o mundo com o
fogo do amor. O Espírito Santo,
com a nossa ajuda, encarrega-se
de manter aceso esse fogo novo.
In “Nem só de pão”, Pedrosa Ferreira

Domingo 03.10.2013
> V.N.FAMALICÃO: eucaristia
na igreja de Brufe, com D. Jorge
Ortiga (10h30).

Segunda-feira 04.11.2013
> BRAGA: eucaristia do Dia da
Gratidão no Instituto Monsenhor Airosa, por D. Jorge Ortiga
(18h00).
No passado domingo, o santuário do Sameiro acolheu uma homenagem ao padre e compositor Manuel Faria.

Terça-feira 05.11.2013

vida para além da morte
“Vida para além da morte” é o tema do curso que se realiza nos dias 9 e 10 de Novembro, na Casa da Torre, em Soutelo, Vila Verde, orientado por Dário Pedroso, s.j. Um assunto que inquieta grande parte dos católicos e que, muitas vezes, suscita interpretações
várias, nem sempre muito corretas.
Ao longo de dois dias, serão abordadas questões relacionadas com a vida para além da
morte, se merece a pena rezar pelos mortos, o que é o céu, o purgatório e o inferno.
O curso prevê também reflexões sobre conceitos como morte ou passagem e mortos ou
defuntos. Dário Pedroso, s.j. esclarecerá ainda a posição da Igreja sobre a reencarnação
e a cremação.
As inscrições podem ser efectuadas através do e-mail casadatorre@jesuitas.pt ou do
telefone 253 310 400.

> BRAGA: sessão de apresentação dos Leigos para o Desenvolvimento, no Centro Académico
de Braga (21h00).

Sexta-feira 08.11.2013
> P. VARZIM/V.CONDE: encontro “Aprofundamos os sacramentos”, na igreja da Estela, pelo
padre Rui Alberto (21h00).

Sábado 09.11.2013

LiVRo
Título: Princípios de
Doutrina Económica da
Igreja
Autor: João César das
Neves
Editora: Principia
Preço: 14,36 euros
Resumo: O autor, que «ensina teoria económica há várias décadas e, sem invocar
qualquer eminência nesse campo, tem-no
como seu domicílio próprio», procura
fazer neste livro uma abordagem sistémica e coerente da vastidão dos problemas
económicos e sociais à luz dos ditames da
riquíssima doutrina social da Igreja.

Título: Quando a Igreja
desceu à terra
Autor: António Marujo
Editora: Lucerna
Preço: 09,00 euros
Resumo: Este livro resulta
de um encontro muito
fecundo entre os padres
Ramón Cazallas e António Rego. Não há
neste livro qualquer revivalismo, mas uma
atitude orientada para o futuro. Há muito por
fazer ainda. O que o Concílio Vaticano II nos
propôs tem ainda de ser completado e aprofundado. E percebemos que o concílio foi um
dom magnífico e uma oportunidade para responder às mudanças profundas de uma Igreja
que deixava de poder ser eurocêntrica.

Título: Quem é Jesus?
Autor: Carlo Maria
Martini
Editora: Paulus
Preço: 06,00 euros
Resumo: «Jesus (...) não é
um problema dogmático,
mas um problema existencial do dia-a-dia da nossa vida». Este
livro apresenta diversos pequenos “contos” sobre Jesus! Breves e, por isso, muito
eficazes, pela sua simplicidade acerca de
Jesus, que não é um problema dogmático
mas um problema existencial do dia-a-dia
da nossa vida. O livro recomenda-se também pelo discipulado que pode suscitar,
cujo horizonte é a Igreja: ser Igreja numa
missão que se recebe de Deus.

> BARCELOS: encontro arciprestal de formação para os
ministérios, no centro paroquial
de Barcelinhos (09h30).
> BRAGA: encontro do pré-seminário, para jovens entre
os 10-17 anos, no Seminário
Menor (09h30-17h00).

> Esta sexta-feira, das 23h00
às 24h00, o programa
“Ser Igreja“ da Rádio SIM,
entrevista o cónego José Paulo
Abreu, sobre o congresso internacional sobre o Concílio de
Trento.
FM 101.1 Mhz e AM 576 Khz .

IGREJA.net
«Sacramento
do Matrimónio
não se reduz
a uma linda
cerimónia»
Papa Francisco,
Peregrinação Internacional da Família

www.cab.com.pt

O portal do Centro Académico de Braga
(CAB) apresenta-nos, em primeiro plano,
as principais iniciativas previstas no
programa para este ano. No menu é
possível aceder a informações a respeito
do funcionamento do CAB, origem e
carisma, equipa de animadores, e ainda
ligações para os diversos grupos que
costumam reunir nos seus espaços. O
site permite ainda o acesso à galeria de
fotos, onde estão expostas as iniciativas
realizadas nos anos mais recentes, e
também a subscrição de uma newsletter.
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