
unidade dos cristãos 
arquidiocese chamada à oração
Página ii 

manifestação aberta da fé
Papa quer desafiar sociedade 
Página iii

a chatice de ser cristão
opinião de Carlos aguiar gomes 
Página Vii

© Rui Ferreira

quinta-feira • 17 de janeiro de 2013

Diário do Minho
este suplemento faz parte da edição n.º 29833  

de 17 de janeiro de 2013, do jornal diário do Minho,  
não podendo ser vendido separadamente.

anTÓniO
CÂnDiDO 
OLiVEiRa

“
temos que 
construir 

uma sociedade 
baseada 

na partilha 
e na fraternidade



2 Diário do MinhoQuinta-FEiRa, 17 de janeiro de 2013IGREJA VIVA

iGreja PriMaZ
decorre este sábado, pelas 21h00, um momento de 
oração, orientado pela Pastoral Vocacional. esta inici-

ativa, denominada “Sintoniza-te”, vai realizar-
se nos terceiros sábados de cada mês na 
igreja da Senhora-a-Branca, em Braga.

ii no próximo dia 26 de janeiro, vai decorrer a sexta edição do en-
contro arciprestal de Catequistas de Vila nova de famalicão. esta 
iniciativa, que vai contar com momentos de formação, partilha 
e convívio, vai ter como tema “Catequista, reacende a chama da 
fé” e decorrerá junto no Centro Cívico e Pastoral de famalicão.

Curso biblíco elementar

«a procura comum da Palavra de Deus».
Esta jornada de oração, que termina no 
dia litúrgico dedicado à conversão de 
São Paulo, foi preparada, este ano, por 
um grupo de mil estudantes universitários 
indianos, pertencentes à Federação dos 
Universitários Católicos de toda a Índia.
A iniciativa, que todos os anos conta 
com o apoio do Conselho Pontifício para 
a Promoção da Unidade dos Cristãos, 
organismo católico sediado no Vaticano, 
e pelo Conselho Mundial de Igrejas, vai 
incidir sobre a exclusão social e as perse-
guições contra os cristãos.

A  s Igrejas cristãs vão celebrar a 
habitual Semana da Unidade dos 
Cristãos de 18 a 25 de janeiro, sob 

a temática “O que exige Deus de nós?” 
(Miqueias 6,6-8), este ano dedicando uma 
atenção particular aos cristãos perseguidos 
na Índia.
Segundo D. António Moiteiro, não é possível 
um diálogo ecuménico tendo por base uma 
«mera mistura de contributos». O Bispo Au-
xiliar de Braga acredita que a «comunhão de 
fé» entre as igrejas se pode alcançar sim «na 
autenticidade de cada tradição», apontan-
do o oitavário de oração pela unidade dos 
cristãos como «fundamental».
«O diálogo, para ser verdadeiro, não pode 
permitir que nos entrincheiremos nas nossas 
posições», afirmou o prelado em entrevista 
ao programa “Ser Igreja”, da rádio Sim.
Antecipando esta semana de oração ecumé-
nica, o Bispo Auxiliar bracarense sustentou 
que a iniciativa «não se pode limitar à ora-
ção», mas deve implicar «gestos concretos».
«Neste mundo, onde há cada vez maior 
diversidade, se não existir unidade entre os 
que acreditam em Cristo, o espírito evangeli-
zador sai empobrecido», acrescentou.
Para D. António Moiteiro, um dos motivos de 
unidade entre as diferentes tradições cristãs é 

D. António Moiteiro lançou o 
repto e pediu gestos concretos

Arquidiocese 
convidada à oração 
pela unidade 
dos cristãos

_________________________________

“
A Semana de Oração pela 

Unidade dos Cristãos nasceu 
em 1908, na cidade escocesa 
de Edimburgo, por iniciativa 

de alguns ramos da Igreja 
Anglicana. A Igreja Católica 
juntou-se à iniciativa após o 

Concílio Vaticano II.
_____________________________

o dePartaMento de Animação Bíblica 
da Pastoral vai realizar um curso bíblico 
elementar em quatro sessões, a ser ministra-
do nos dias 1, 8, 15 e 22 de fevereiro, pelas 
21h00. Este curso, orientado por um semi-
narista do 5.º ano de Teologia, vai explorar 
temáticas como os livros e citações da 
Bíblia (1 sessão); noções básicas de história 
e geografia bíblicas (2 sessões); e pistas para 
a leitura e compreensão dos evangelhos e 
Atos dos Apóstolos (1 sessão). A iniciativa 
destina-se preferencialmente a pessoas 
que ainda não fizeram nenhum curso do 
género. Podem candidatar-se a este curso 
os arciprestados ou as zonas pastorais. A 
ordem do pedido definirá a prioridade. No 
caso de não haver candidaturas, abre-se 
essa possibilidade às paróquias. O local da 
formação dependerá do número e local das 
inscrições. Os contactos são: 917571438 ou 
joalbertocorreia@hotmail.com.

Oração e Evangelização
uMa ConferênCia, intitulada “Impor-
tância da vida espiritual para o evangeliza-
do”, vai realizar-se amanhã, no auditório 
Vita. Esta conferência vai ser proferida por 
António Bravo Tisner, teólogo e membro 
da Sociedade de Sacerdotes do Prado. Esta 
iniciativa, integrada no programa de forma-
ção permanente do clero, inicia-se a partir 
das 21h15, e destina-se particularmente a 
catequistas e casais. Segundo o padre Marc 
Rodrigues, o objetivo desta conferência 
«é perceber até que ponto os casais e as 
famílias podem também ser objetos de 
evangelização».  «Estamos no Ano da Fé, 
onde é necessário testemunhar essa fé e per-
cebermos a importância de testemunharmos 
aquilo que conseguimos viver», sublinhou 
ainda o diretor do auditório Vita. Esta confe-
rência, destinada a catequistas e casais, está 
aberta a quem quiser participar, contando 
com tradução em simultâneo.

Santuário de Balasar  
aumentou peregrinos em 2012
o Santuário de Balasar, do arcipres-
tado da Póvoa de Varzim e Vila do 
Conde, recebeu, ao longo de 2012, 317 
grupos, cada um com uma média de 
56 pessoas. oito por cento dos grupos 
tiveram origem no estrangeiro (eua, 
itália, irlanda, Líbano, Croácia e Coreia 
do Sul), o que significa um aumento de 
três pontos percentuais em relação a 
2011. a maioria dos grupos portugue-
ses provém das dioceses vizinhas do 
norte Litoral (Porto, Braga e aveiro).

Ano da Fé em Fafe
D. António Moiteiro presente
o Bispo auxiliar d. antónio Moiteiro 
esteve, na passada semana, em fafe, a 
convite dos párocos fafenses para uma 
ação de formação inserida neste Ano 
da fé. esta iniciativa, que se realizou 
no salão paroquial de fafe, contou com 
a participação de muitos cursistas de 
Cristandade, catequistas, coralistas, 
jovens crismandos entre outros.

 
Jornadas da Família
em Vila Nova de Famalicão
a Viii jornada da família de Vila nova 
de famalicão, organizada pelas equipas 
da Pastoral familiar das paróquias de 
Brufe e de Santo adrião, tem este ano a 
temática “educar para quê?”. o evento, 
que decorre no dia 2 de fevereiro, vai 
contar com uma conferência pelo je-
suíta alberto de Brito e conclui-se com 
uma eucaristia na igreja Matriz nova. 
as inscrições são gratuitas.

Concerto em Barcelos
300 anos da igreja do Terço
realiza-se, este sábado, mais uma 
iniciativa integrada nas comemorações 
dos 300 anos da igreja beneditina do 
terço, em Barcelos. desta feita, vai de-
correr um concerto, que conta com a 
participação do Coro Sinfónico de Pais 
do Conservatório Gulbenkian de Braga 
e da orquestra de Câmara do distrito 
de Braga, sob direção do maestro antó-
nio Baptista. o concerto está agendado 
para este sábado, a partir das 21h30.

Semana Bíblica
em Barcelos
a partir do próximo dia 28 e até 2 de 
fevereiro é realizada a XXii Semana 
Bíblica de Barcelos, uma iniciativa que, 
este ano, adota por tema os “desafios 
da nova evangelização”. esta iniciativa, 
que vai contar com intervenientes como 
d. antónio Couto, d. antónio Moiteiro 
ou joão duque, realiza-se todos os dias, 
às 21h00 no salão das franciscanas Mis-
sionárias de Maria, em arcozelo.
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A eucaristia, a Ceia do Senhor, é centro e cume, fonte de vida 
e de santidade, é o nosso “Mistério da fé” por excelência. 
Viver o “Mistério da fé” é essencial para o ano da fé.

 1º foi o amor do Pai, como deus de amor, que libertou o 
Povo eleito do egipto, que o mandou celebrar a Páscoa, cada ano, 
comendo o Cordeiro pascal. a história da salvação, sobretudo a 
libertação do egipto e a celebração da Páscoa, são actos do amor 
de deus, que hoje descobrimos como Pai (cf. ex 12, 1-14). a Ceia 
pascal era figura da Ceia que jesus havia de instituir. o Cordeiro 
pascal era figura do verdadeiro Cordeiro, imaculado e imolado, 
que tira o pecado do mundo, o filho, o Verbo encarnado. tudo 
o que se diz nesses textos do livro do êxodo encontra realiza-
ção em jesus Cristo. importa perceber como, 
durante séculos, o amor do Pai, através da ce-
lebração da Páscoa judaica, preparou a Páscoa 
da nova e eterna aliança. Perceber esse tecido 
amoroso do amor do Pai que conduzia tudo 
para o Cordeiro pascal, o seu Verbo encarnado. 
É ele, jesus, o verdadeiro Cordeiro. n’ele temos 
a vida, a graça, a nossa libertação, porque o Pai nos concedeu, 
em jesus, essa aliança nova (cf. 1 Cor 11, 23-26).
 2º o próprio jesus, no discurso do Pão da Vida, no evan-
gelho de joão, nos diz que ele é o Pão Vivo descido do Céu, mas 
que esse pão é dom do Pai: “o Pai é que vos dará o verdadeiro 
Pão do Céu” (cf. jo 6, 32-34). Pão celeste que dá Vida, Pão que 
alimenta e fortalece, Pão que sacia, Pão que nos dá a semente da 
vida eterna. e a maior riqueza deste Pão que o Pai nos dá, que é 
jesus, seu filho, é a graça de nós permanecermos n’ele e ele em 
nós: “quem Me come permanece em Mim e eu nele”. Perma-
nência activa do amor que nos irá transformando, cristificando, 
divinizando. esse alimento celeste, que o Pai nos dá, vai-nos 

transformando em jesus. e essa permanência n’ele faz com que 
duas vidas, a de jesus e a nossa, sejam uma só. dois seres, um só 
ser, dois corações um só coração. É esta graça imensa que o Pai 
quer realizar em nós pelo poder da eucaristia, do Pão do Céu, 
dom do seu amor.
 3º tomar atenção, rezar, saborear como toda a liturgia da 
Missa é rezada ao Pai. ele é o Centro, o culto do Pai é o cume de 
todo o culto cristão. Saborear cada oração como oração feita ao 
Pai. e, depois, fazermos de nós próprios, com Cristo jesus, o Cor-
deiro, uma oferta viva, digna do Pai. S. Paulo recomenda-nos que 
sejamos “hóstias vivas”, em oblação ao amor do Pai, na eucaristia, 
com Cristo, por Cristo e em Cristo. Cada celebração dá-nos a 

graça de sermos vítimas oferecidas com ele, com 
jesus, para glória do Pai, para louvor da trinda-
de. não ter medo de me oferecer. em jesus, sou 
assumido e vivo a graça de ser aceite pelo Pai, 
para que o mundo tenha vida e a tenha em abun-
dância. não desejar outra coisa. Somos para a 
eucaristia, para nos oferecermos com jesus ao 

amor do Pai. renovar essa oferta. tomar bem consciência dela.
 4º que pena que o dom por excelência do Pai, a eucaris-
tia, o Pão Vivo descido do Céu, seja, às vezes, tão mal celebrado, 
tão mal vivido. Comunhões mal feitas, acção de graças reduzida, 
atentados, “crimes” contra a eucaristia. Há ultrajes, sacrilégios e 
indiferenças, como o anjo disse em fátima aos Pastorinhos. Há 
roubos de hóstias consagradas para bruxaria, missas negras, seitas 
satânicas. quanto pecado!!! quanto mal feito a jesus, o Pão Vivo 
descido do Céu! e falta-nos mais adoração, mais companhia, 
mais reparação, mais presença a ele, em sacrário. Precisamos de 
nos converter à eucaristia. Vivê-la com mais amor, mais fé, mais 
respeito.

O   Papa Bento XVI assinalou, no 
passado domingo, a celebração 
do 99.º Dia Mundial do Migrante 

e Refugiado, defendendo a importância de 
resistir a uma mentalidade que desvaloriza 
a fé e a considera «fora de moda».

iGreja uniVerSaL
a igreja Católica no Mali está a ajudar as populações afe-
tadas pelos confrontos entre os islamitas que se instalaram 
no norte do país e o exército maliano, ajudado por tropas 
francesas. o Mali tem mais de 13 milhões de habitantes, 
entre os quais se incluem cerca de 330 mil católicos.

i

Para o Papa, a sociedade atual considera fora de moda e fora do tempo «os que vivem da fé em Jesus»

PAPA pede manifestação aberta da fé
© DR

O documento, 
intitulado 

“Migrações: 
peregrinação de fé 
e de esperança”, 

dá destaque à 
imigração ilegal

«Não é fácil manifestar abertamente e sem 
cedências aquilo em que se crê perante 
uma sociedade que considera fora de moda 
e fora do tempo os que vivem da fé em 
Jesus. Seguindo esta mentalidade, corre-se 
o risco, mesmo entre os cristãos, de en-

tender a relação com Jesus como 
limitadora, como algo que impede 
a própria realização pessoal. Mas 
não é assim!», afirmou o Papa. 
Pronunciando-se sobre o Dia 
Mundial do Migrante e Refugiado, 
o Santo Padre deixou votos de que 
«em todos os lugares, estas pessoas 
possam ser acolhidas e ajudadas 
para que tenham, cada uma e as 

suas famílias, uma existência digna».
«Tal como Jesus, vamos estar ao lado dos 
que sofrem e não têm voz para se fazer ou-
vir», disse o Papa, a respeito desta jornada 
dedicada ao fenómeno das migrações e das 
deslocações forçadas. 
A mensagem papal sublinha ainda a impor-
tância de reafirmar, no atual contexto, o di-
reito a «não emigrar», isto é, ter condições 
para permanecer na «própria terra».

Algarve
realizou-se, no passado dia 12 de 
janeiro, a jornada da Pastoral Litúrgica 
da diocese do algarve, que decorreu 
este sábado em ferragudo, Portimão. 
uma das ideias veiculadas nesta 
iniciativa, que contou com a presença 
de 260 pessoas, foi a necessidade de 
maior criatividade nas celebrações 
litúrgicas. Segundo o padre Carlos 
aquino, responsável pelo setor da 
Liturgia desta diocese, as celebrações 
não devem conter os «exageros» de 
uma «execução rígida e legalista» ou 
de «improvisação descabida».

Aveiro
a diocese de aveiro promoveu, no pas-
sado dia 11, o “dia do Grito” pela paz, 
reunindo cerca de 20 mil pessoas. esta 
iniciativa, que integra a missão jubilar 
da diocese, decorreu nos dez concelhos 
do território da diocese, e contou com 
a leitura de um manifesto e a realização 
de uma coreografia. o “dia do Grito” 
decorreu em Águeda, albergaria-a-
Velha, anadia, aveiro, estarreja, Ílhavo, 
Murtosa, oliveira do Bairro, Sever do 
Vouga e Vagos e teve balanço positivo.

Leiria-Fátima
o Conselho nacional de Pastoral 
juvenil esteve reunido, no passado fim 
de semana, em fátima, para debater o 
tema “economia e juventude”, com a 
presença do economista joão César das 
neves. a iniciativa reuniu cerca de 60 
participantes vindos de várias dioceses e 
movimentos juvenis.

Setúbal
os dirigentes dos Centros Sociais 
Paroquiais da diocese de Setúbal 
estiveram reunidos para estudar 
formas de congregar esforços na 
sua ação, «face às cada vez maiores 
exigências de gestão» que se lhes 
colocam. os 58 responsáveis destas 
estruturas paroquiais vão agora 
estudar as vantagens da opção por 
centrais de compras, não só no que 
concerne à rentabilização financeira, 
mas até à poupança de tempo.

Vila Real
Para o Bispo de Vila real, os padres 
da diocese devem colaborar mais 
entre si para responder às carências 
de meios humanos e materiais com 
que a igreja se confronta. «devemos 
tomar consciência de que sozinhos não 
chegamos a parte nenhuma», referiu d. 
amândio tomás. o prelado destacou 
ainda o «perigo» de cada padre agir 
de forma isolada, acrescentando que 
tem ao dispor «pouco mais de 100» 
sacerdotes, a maior parte «acima dos 
60 anos», para 264 paróquias.

CREIO EM DEUS PAI, O SENHOR DA CEIA     ANO DA Fé 13 Dário Pedroso, sj

«Em Jesus, sou assumido e vivo 
a graça de ser aceite pelo Pai, 

para que o mundo tenha vida e a 
tenha em abundância»

fundação aiS comemora nascimento do fundador
a fundação ajuda à igreja que Sofre (aiS) inicia hoje, com 
uma missa, em Lisboa, as comemorações em Portugal do 
centenário de nascimento do fundador, o sacerdote holandês 
Werenfried van Straaten, também conhecido como “Padre 
toucinho”. no natal de 1947 o religioso iniciou uma 
campanha de recolha de bens essenciais em favor dos 14 
milhões de alemães desalojados por causa da Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945), tendo ganho a alcunha devido à grande quantidade de toucinho 
que reuniu, explica o site da aiS. a iniciativa marcou a fundação da organização católica 
destinada a apoiar os cristãos perseguidos na europa, Ásia, américa Latina e África, num 
total de cerca de 140 países. os 17 secretariados da fundação, incluindo o português, vão 
realizar várias iniciativas para assinalar o centenário (www.fundacao-ais.pt)

Bispos querem mais diálogo  
a ConferênCia ePiSCoPaL Portuguesa 
afirmou que a atual crise económica e so-
cial no país exige um reforço do diálogo, 
lamentando as «graves dificuldades em 
criar consensos». «Dialogar é um verbo 
urgente», declarou o porta-voz dos bispos 
portugueses, após a última reunião do 
Conselho Permanente da CEP. Entretanto 
foi anunciado que as próximas jornadas 
pastorais, que decorrem em junho, vão 
ter como tema “A organização da socie-
dade à luz da Doutrina Social da Igreja”.

a associação Portuguesa de famílias numerosas 
manifestou-se contra as questões levantadas pelo 
recente relatório do fundo Monetário internacio-
nal sobre a reforma do estado relativamente aos 
«benefícios pecuniários» aos agregados familiares.

i
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entreViSta
antónio Cândido de oliveira nasceu em 1945, em Vila nova de famalicão. É Professor 
Catedrático da escola de direito da universidade do Minho onde leciona as disci-
plinas de direito administrativo, direito das autarquias Locais e direito do urban-
ismo. Católico empenhado, pertence à comunidade paroquial de Santo adrião (Vila 
nova de famalicão), tendo já sido membro do conselho pastoral paroquial. 

i É diretor das revistas “Cadernos de justiça 
administrativa” e “direito regional e Lo-
cal”. É ainda diretor do nedaL (núcleo de 
estudos de direito das autarquias Locais) 
da universidade do Minho.

i

Como especialista em direito das autar-
quias locais, como olha para a reforma 
administrativa que está a ser implemen-
tada no território nacional?

R_ Não sei se não será uma oportunidade 
perdida. Considero as freguesias muito 
importantes, porque são a entidade mais 
propícia a estabelecer laços de proxi-
midade e vizinhança entre as pessoas. 
A meu ver, as freguesias não devem ser 
excessivamente grandes, mas também 
não podem ser muito pequenas. Se forem 
muito grandes, deixam de permitir laços 

de proximidade, e se forem pequenas 
demais, podem ser confundidas com um 
grupo de amigos. Uma reforma destas 
não se pode fazer nem a correr, nem 
com uma maioria que não seja qualifi-
cada. Tem que haver consenso amplo, 
com o apoio de, pelo menos, dois terços 
da representação partidária. Não é um 
governo de turno que faz uma reforma 
destas. Isto, em termos de procedimento. 
Por outro lado, é importante que não 
se descaracterizem as freguesias como 
entidades que permitem as relações de 

proximidade. Sou manifestamente contra 
freguesias com mais de 20 mil habitantes, 
como temos aqui em Braga. Por exemplo, 
em Esposende vai haver uma freguesia 
com quase 2/3 da população do municí-
pio e isso não faz qualquer sentido.

qual pensa que 
poderia ser o con-
tributo da organi-
zação pastoral da 
igreja na definição 
do novo mapa 
administrativo?

R_ É importante 
recordar que as 
freguesias civis nas-
ceram das fregue-
sias religiosas. Em 1830 há um decreto 
que tornou as juntas de paróquia com 
funções administrativas. A Igreja está a ir 
por outros caminhos, mas não conheço 
em concreto a realidade. Ha aqui um 
distanciamento significativo entre a Igreja 
e o Estado. Enquanto o Estado tende a 
manter as comunidades de base, a Igreja, 
devido à falta de sacerdotes, faz o cami-
nho inverso. A Igreja enfrenta um proble-

antónio Cândido oliveira é um dos principais rostos do di-
reito das autarquias locais em Portugal. Católico assumido, 
encara a justiça como um caminho para chegar até deus e 
acredita que a crise só será ultrapassada através da partilha 
e da fraternidade. Para o professor catedrático da universi-
dade do Minho, o lucro não deveria ser o motor da econo-
mia, exigindo-se uma intervenção mais visível da doutrina 
Social da igreja. abordando a inevitável reforma adminis-
trativa, ficamos ainda a saber como vai viver o ano da fé. 

ma que não está a conseguir resolver. No 
século XIX esse problema não se punha. 
Cada freguesia tinha um pároco, que 
muitas vezes era o mais letrado, e por isso 
detinha certas funções administrativas. 
Significava, naquele tempo, que o pároco 
se tornava como um presidente de junta. 
Hoje em dia, talvez a paróquia pudesse 
ter não um pároco, dado que não tem 
sido possível, mas um representante do 
pároco. Este representante deveria ser 
escolhido pelos fiéis. Acho que a Igreja 
deveria fazer uma reflexão sobre a polí-
tica que está a ser implementada para as 
freguesias. Talvez nós, cristãos, e Igreja 
hierarquia não estejamos a dar a devida 
atenção à ideia de comunidade. 

Sente que esta reforma deriva de um 
preconceito relativamente ao poder das 
autarquias locais, nomeadamente no que 
toca à corrupção?

R_ Considero que os cristãos lavam muito 
as mãos da política. Gostava de ver os 
cristãos mais empenhados nesta tarefa. 
Devemos ser muito cautelosos quando 
criticamos os políticos, dado que corre-
mos o risco de dizer mal deles sem mais. 
Nós, portugueses, temos essa tendência. 
A vida política está minada por várias 
razões. Os cidadãos têm muita culpa da 
situação em que se encontra a política, 
porque não são ativos e não intervêm. Os 
católicos são muita vezes demasiadamen-
te passivos. Isso não pode ser, porque a 
política é tratar do bem comum. Quando 
uma pessoa diz que não é político, não 
consigo entender. O político é aquele que 
contribui para o bem comum. Quando se 
criticam os políticos e os partidos, dá-me 
vontade de perguntar se a pessoa está lá 
dentro para mudar o estado de coisas. 
É que é muito fácil falar de fora. O seu 
dever não é estar lá dentro? O seu dever 
não é participar? Muitos católicos, infeliz-
mente, convencem-se que não têm esse 
dever de participação. Dir-me-á “mas os 
partidos estão como estão”. E eu pergunto 
“o que você fez para alterar isso?”. Por 
exemplo, não compreendo que, num 
momento de crise como este, não exista 

em Portugal um 
governo de unida-
de nacional, que 
contemple o apoio 
de dois terços do 
parlamento. Desde 
2009, altura em 
que o PS ganhou as 
eleições legislativas 
com maioria rela-
tiva, que venho a 
defender esta ideia. 

Para situações de crise, governos de crise. 
Neste momento, nós temos um governo 
normal numa situação de crise. 

Como sabemos o meio universitário vive 
uma tendência laicizante e, por vezes, 
até anticlerical. Como é ser professor 
universitário neste contexto?

R_ Nunca senti problemas. Tenho-
me sentado à mesa e trabalhado com 

“
a reforma 

administrativa 
não se pode fazer 

nem a correr, nem 
sem uma maioria 

qualificada

anTÓniO 
CÂnDiDO
OLiVEiRa

«Talvez a Igreja não 
esteja a dar a devida 

atenção à ideia de 
comunidade»
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emprego. Devemos aprender a viver com 
menos. Porque é que é preciso casas de 
luxo e tanta ostentação? Como é possível 
existir tanto desperdício alimentar? Há 
lucros imorais e que são chocantes. A 
economia deveria ter formas de produzir 
que não fosse só perseguindo o lucro. Por 
exemplo, o corporativismo desapareceu 
porquê? Precisamos mais de partilha do 
que de crescimento. O Evangelho não é 
muito meigo com os ricos. Nós andamos 
a mascarar isso. Os bens não são para 
uso pessoal, mas devem ser colocados 
a serviço do bem de todos. Não é pos-
sível sermos todos ricos, por isso temos 
que construir uma sociedade baseada na 
partilha e na fraternidade. A Igreja parece 
esquecida da sua Doutrina Social.

Como é que se pode concretizar isso?

R_ Podíamos, por exemplo, fundar a ideia 
da empresa como comunidade, com uma 
gestão participada pelos próprios traba-
lhadores. O que temos hoje é a ideia dos 
patrões estarem de um lado e os trabalha-
dores do outro. Em economia deveríamos 
trabalhara ideia da empresa como comu-
nidade. É algo que nós, cristãos, deitá-
mos foa, mas não devíamos. Quando a 
empresa está bem todos devem contribuir 
e quando está mal, todos também devem 
colaborar. Quem tem uma empresa não 
tem o direito o que bem lhe apetece. É a 
função social da propriedade. Esta noção 
é uma contribuição da Doutrina Social da 
Igreja, que merece ser recordada. O dono 
da empresa não tem o direito de gerir mal 
a sua empresa e pode ser penalizado por 
isso. Isto está na nossa constituição, como 
também está a participação dos trabalha-
dores na gestão das empresas. O patrão 
não tem o direito de esconder dos traba-
lhadores a situação que vive a empresa. A 
empresa é nuclear na nossa economia.

fome à minha volta. A dimensão hori-
zontal do ser cristão é fundamental. Não 
concebo uma relação de fé apenas com 
uma dimensão vertical. A qualidade da 
nossa relação com Deus mede-se a partir 
da forma como ajudamos o próximo a ter 
esperança e a ter sentido para a vida.  

Que contributo pode trazer, então, a 
mundivisão cristã à sociedade?

R_ Um cristão não pode, deve trazer mais 
justiça e caridade à sociedade. Deve trazer 
também mais partilha. Neste tempo de 
crise toda a gente fala em crescimento, 
mas devíamos falar mais da partilha. Nós 

criamos uma sociedade cheia de luxo. 
Temos que aprender a viver com pouco. 
Nós precisamos de muito pouco. Precisa-
mos de alimentação, precisamos de vestir, 
e não é preciso roupa de marca. Nós 
precisamos de uma habitação condigna e 
não entendo como é que pode haver gente 
sem casa num país com quase 500 mil 
casas vazias. Nós precisamos de saúde, 
porque é um bem fundamental. Depois a 
educação e a cultura são também impor-
tantes, para podermos perceber o mundo 
à nossa volta. Precisamos também de 
justiça, segurança e paz. Não falta também 
trabalho, falta é emprego. Temos que cons-
truir uma sociedade que saiba aproveitar 
os seus recursos e consiga aliar trabalho e 

entreViSta
ii antónio Cândido de oliveira tem vindo a defender um 

modelo de reorganização administrativa com fusão de 
Câmaras e assembleias municipais num único órgão e 
extinção de municípios com menos de 5.000 eleitores. 
a Câmara Municipal teria, assim, mais vereadores. 

antónio Cândido oliveira é autor dos livros “Crimes de respons-
abilidade dos eleitos Locais”, com Marta Machado dias (2008) e “as 
assembleias Municipais Precisam de reforma” (2006); “democracia 
Local – aspectos jurídicos” (2005); “organização judiciária adminis-
trativa e tributária” (2003); “direito das autarquias Locais” (1993).

“
“Eu posso dizer que 

cheguei à fé pela 
justiça. O mundo é tão 
injusto e tão violento.
(…) Dá-me vontade de 
perguntar o que anda 

Deus a fazer.

«As paróquias podiam 
passar a ter um 

representante do pároco 
escolhido pelos fiéis»

CoMo eStÁ a ViVer eSte ano da fÉ?

r_ a fé não é algo que eu ponho na agenda, dado que me 
acompanha a agenda há muito tempo. Por isso mesmo, não 
sinta que vá viver este ano de uma maneira especial, ams vou 
estar mais atento. Por exemplo, este tipo de conversa pro-
porcionado por esta entrevista, deveria acontecer mais entre 
cristãos. Se calhar, este ano é uma oportunidade para isso. tem 
havido algumas iniciativas, mas confesso que não tenho tido 
tempo para participar. 

quaiS PenSa Ser oS MaioreS deSafioS Para a iGreja 
CatóLiCa, nuM ano eM que CoMeMora oS 50 anoS 
do ConCÍLio VatiCano ii?

r_ a grande tarefa da igreja numa sociedade que está cada vez 
mais secularizada e em que a fé perde cada vez mais espaço, o 
trabalho da igreja é promover uma catequese da fé. não é fá-
cil! Se nós olharmos para o mundo e percebermos o sofrimento 
que existe, torna-se difícil acreditar em deus. Como é possível 
tanto sofrimento? já nem falo do sofrimento transitório, mas 
das situações que abalam os fundamentos de tantas vidas. 
quando alguém me diz que é ateu, eu entendo perfeitamente 
isso. as grandes questões do sentido são partilhadas entre cris-
tãos e não cristãos. nunca me esqueço de um natal da minha 
infância em que recebi uma camionetazita sde madeira como 

presente e vi um primo meu não receber nada. a minha avó foi 
por-lhe uma maçã para não dizer que não reebeu nada. nunca 
me esqueço desta história. Há mistérios da nossa existência 
que não têm simplesmente resposta. É por isto que eu tenho fé. 
quando vemos um mundo tão injusto, em que tudo parece não 
ter sentido, a única saída é dada precisamente pela fé.

aCHa que o PaPeL doS LeiGoS na iGreja eStÁ a Ser 
deVidaMente enquadrado, taL CoMo era Preten-
São do VatiCano ii? 

r_ eu tive o privilégio de viver o concilio Vaticano ii e penso 
que foi providencial para a igreja. Há ainda muito do concí-
lio para fazer. nós criticamos os padres com uma facilidade 
enorme e não damos o passo seguinte, que é dizer as coisas 
diretamente e participando mais na comunidade. não são só 
os padres que são povo de deus. Perdemos essa dimensão de 
povo de deus e ainda não a assumimos após o Concílio Va-
ticano ii. a deia que temos dos padres ainda é pré-conciliar. 
não percebemos que o que nós temos é os padres de um 
lado e os leigos do outro. olhamos para os padres como do-
nos das comunidades paroquiais e como alguém que encerra 
em si todas as responsabilidades. os padres são servidores 
da comunidade paroquial e os leigos também o devem ser.

«A IDEIA QUE NóS, LEIgOS, tEMOS DOS PADRES AINDA é PRé-CONCILIAR»

diversos tipos de pessoas e nunca senti 
nem preconceito positivo, nem negativo 
pelo facto de ser cristão e católico. Nesta 
universidade este problema nunca se me 
pôs. Há algo que senti como diferente em 
relação a Coimbra, que é uma falta de 
presença da Igreja no meio universitário. 
Curiosamente Coimbra tem uma tradição 
laica muito mais forte que Braga, no en-
tanto a Igreja lá marca mais presença no 
meio académico. Sei que há uma pastoral 
universitária, mas não sei se chega. Aqui 
na Universidade do Minho, talvez por 
causa do peso que tem a Igreja aqui na 
região, acho que isso não tem reflexos.

Como jurista, qual pensa ser as seme-
lhanças e diferenças entre a justiça 
divina e a justiça dos homens?

R_ Essa é uma pergunta complicada. Eu 
posso dizer que cheguei à fé pela justiça. 
O mundo é tão injusto e tão violento. 
Penso nas crianças que sofrem, nas 
doenças inesperadas... Dá-me vontade de 
perguntar o que anda Deus a fazer. Isto 
choca-me! Viver é sofrer muito e depois 
é um sofrimento desigual. Isto é, há 
pessoas que acabam por levar uma vida 
sem grandes problemas, mas há outros 
que atravessam dramas enormes. Onde 
está Deus? Esta é uma pergunta que me 
acompanha muito. Depois de ver como 
o mundo é, como é que posso ter fé? A 
resposta é que só Deus é que pode resol-
ver este problema. Eu sinto uma enorme 
incomodidade em olhar para o lado e ver 
a injustiça, e não me refiro àquela que é 
feita nos tribunais. Este é o problema do 
sentido. Uma vida humana onde não há 
fé não tem sentido. Vemos gente a sofrer 
tanto, que nos sentimos interpelados. O 
que é que um crente deve fazer pela jus-
tiça? Sei que a justiça não é a caridade, 
mas andam muito próximas. Se eu vejo 
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LiturGia

LEITURA I – Ne 8,2-4a.5-6.8-10

Leitura do Livro de Neemias

Naqueles dias, o sacerdote Esdras trouxe o 
Livro da Lei perante a assembleia de homens 
e mulheres e todos os que eram capazes de 
compreender. Era o primeiro dia do sétimo 
mês. Desde a aurora até ao meio dia, fez 
a leitura do Livro, no largo situado diante 
da Porta das Águas, diante dos homens e 
mulheres e todos os que eram capazes de 
compreender. Todo o povo ouvia atentamente 
a leitura do Livro da Lei. O escriba Esdras 
estava de pé num estrado de madeira feito de 
propósito. Estando assim em plano superior 
a todo o povo, Esdras abriu o Livro à vista de 
todos; e quando o abriu, todos se levantaram. 
Então Esdras bendisse o Senhor, o grande 
Deus, e todos responderam, erguendo as 
mãos: «Amen! Amen!». E prostrando-se de 
rosto por terra, adoraram o Senhor. Os levitas 
liam, clara e distintamente, o Livro da Lei de 
Deus e explicavam o seu sentido, de maneira 
que se pudesse compreender a leitura. Então 
o governador Neemias, o sacerdote e escriba 
Esdras, bem como os levitas, que ensinavam 

o povo, disseram a todo o povo: «Hoje é um 
dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não 
vos entristeçais nem choreis». – Porque todo o 
povo chorava, ao escutar as palavras da Lei –. 
Depois Neemias acrescentou: «Ide para vossas 
casas, comei uma boa refeição, tomai bebidas 
doces e reparti com aqueles que não têm nada 
preparado. Hoje é um dia consagrado a nosso 
Senhor; portanto, não vos entristeçais, porque 
a alegria do Senhor é a vossa fortaleza».

SALMO RESPONSORIAL – Sl. 18 B (19)

Refrão: As vossas palavras, Senhor, são 
espírito e vida.

A lei do Senhor é perfeita,
ela reconforta a alma;
as ordens do Senhor são firmes,
dão sabedoria aos simples.

Os preceitos do Senhor são rectos
e alegram o coração;
os mandamentos do Senhor são claros
e iluminam os olhos.

O temor do Senhor é puro

e permanece eternamente;
os juízos do Senhor são verdadeiros,
todos eles são rectos.

Aceitai as palavras da minha boca
e os pensamentos do meu coração
estejam na vossa presença:
Vós, Senhor, sois o meu amparo e redentor.

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

Irmãos: Assim como o corpo é um só e tem 
muitos membros, e todos os membros do 
corpo, apesar de numerosos, constituem 
um só corpo, assim sucede também em 
Cristo. Na verdade, todos nós – judeus e 
gregos, escravos e homens livres – fomos 
baptizados num só Espírito para constituir-
mos um só corpo e a todos nos foi dado a 
beber um só Espírito. De facto, o corpo não 
é constituído por um só membro, mas por 
muitos. Se o pé dissesse: «Uma vez que não 
sou mão, não pertenço ao corpo», nem por 
isso deixaria de fazer parte do corpo. E se 
a orelha dissesse: «Uma vez que não sou 
olho, não pertenço ao corpo», nem por isso 
deixaria de fazer parte do corpo. Se o corpo 
inteiro fosse olho, onde estaria o ouvido? 
Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o 
olfacto? Mas Deus dispôs no corpo cada um 
dos membros, segundo a sua vontade. Se 
todo ele fosse um só membro, que seria do 
corpo? Há, portanto, muitos membros, mas 
um só corpo. O olho não pode dizer à mão: 
«Não preciso de ti»; nem a cabeça dizer aos 
pés: «Não preciso de vós». Pelo contrá-
rio, os membros do corpo que parecem 
fracos são os mais necessários; os que nos 
parecem menos honrosos cuidamo-los com 
maior consideração; e os nossos membros 
menos decorosos são tratados com maior 
decência: os que são mais decorosos não 
precisam de tais cuidados. Deus organizou 
o corpo, dispensando maior consideração 
ao que dela precisa, para que não haja 
divisão no corpo e os membros tenham 
a mesma solicitude uns com os outros. 
Deste modo, se um membro sofre, todos os 
membros sofrem com ele; se um membro é 

honrado, todos os membros se alegram com 
ele. Vós sois corpo de Cristo e seus mem-
bros, cada um por sua parte. Assim, Deus 
estabeleceu na Igreja em primeiro lugar 
apóstolos, em segundo lugar profetas, em 
terceiro doutores. Vêm a seguir os dons dos 
milagres, das curas, da assistência, de go-
vernar, de falar diversas línguas. Serão todos 
apóstolos? Todos profetas? Todos doutores? 
Todos farão milagres? Todos terão o poder 
de curar? Todos falarão línguas? Todos terão 
o dom de as interpretar?

ACLAMAÇÃO DO EVANGELHO - Lc 4,18
O Senhor enviou-me a anunciar a boa nova aos 
pobres, a proclamar aos cativos a redenção.

EVANGELHO – Lc 3,15-16.21-22

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas

Já que muitos empreenderam narrar os factos
que se realizaram entre nós, como no-los 
transmitiram os que, desde o início, foram 
testemunhas oculares e ministros da palavra,
também eu resolvi, depois de ter investiga-
do cuidadosamente tudo desde as origens, 
escrevê-las para ti, ilustre Teófilo, para que 
tenhas conhecimento seguro do que te foi 
ensinado. Naquele tempo, Jesus voltou da 
Galileia, com a força do Espírito, e a sua 
fama propagou-se por toda a região. Ensinava 
nas sinagogas e era elogiado por todos. 
Foi então a Nazaré, onde Se tinha criado. 
Segundo o seu costume, entrou na sinagoga a 
um sábado e levantou-Se para fazer a leitura. 
Entregaram-Lhe o livro do profeta Isaías e, ao 
abrir o livro, encontrou a passagem em que 
estava escrito: «O Espírito do Senhor está so-
bre mim, porque Ele me ungiu para anunciar 
a boa nova aos pobres. Ele me enviou a pro-
clamar a redenção aos cativos e a vista aos 
cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos e 
a proclamar o ano da graça do Senhor». De-
pois enrolou o livro, entregou-o ao ajudante e 
sentou-Se. Estavam fixos em Jesus os olhos de 
toda a sinagoga. Começou então a dizer-lhes: 
«Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da 
Escritura que acabais de ouvir».

“Jesus a pregar em Nazaré” (século XIV) In: Visoki Decani Monastery, Kosovo

i S. ViCente celebra-se a 22 de janeiro. diácono natural de Saragoça (espan-
ha), foi um mártir do início do século iV. durante o império de diocleciano, 
foi movida uma perseguição aos cristãos. Vicente recusou oferecer sacrifícios 

aos deuses e foi cruelmente martirizado em Valência, no ano de 304. as suas 
relíquias terão sido trazidas para Portugal e fortalecido a devoção popular.

i Sugestão de Cânticos
entrada: Cantai ao Senhor (a.f.Santos, BML 75/76, 62)
ofertório: Bendito seja deus (a.a.oliveira, iC 394)
CoMunHão: o amor de deus (M.Luís, CeC ii 21-22)
SaÍda: deus é Pai, deus é amor (j. f. Silva, iC 425)

DOMINGO III do tempo comum - Ano C
27 de janeiro de 2013 

A  liturgia deste domingo coloca 
no centro da nossa reflexão a 
Palavra de Deus: ela é, verda-
deiramente, o centro à volta 

do qual se constrói a experiência cristã. 
Essa Palavra não é uma doutrina abstrac-
ta, para deleite dos intelectuais; mas é, 
primordialmente, um anúncio libertador 
que Deus dirige a todos os homens e que 
incarna em Jesus e nos cristãos.

Na primeira leitura, exemplifica-se como 
a Palavra deve estar no centro da vida 
comunitária e como ela, uma vez procla-
mada, é geradora de alegria e de festa. 
A questão fundamental sugerida pelo 
texto tem a ver com a importância que a 
Palavra de Deus deve assumir na vida de 
uma comunidade. Todos os pormenores 

apontam nesse sentido. O autor do texto 
sublinha a convocação de toda a comu-
nidade para escutar a Palavra: os homens, 
as mulheres e as crianças em idade de 
compreender. A Palavra de Deus dirige-se 
a todos sem exceção.

A segunda leitura apresenta a comunida-
de gerada e alimentada pela Palavra de 
Deus: é uma família de irmãos, onde os 
dons são repartidos e postos ao serviço 
do bem comum, numa verdadeira comu-
nhão e solidariedade. O corpo de Cristo 
(a Igreja) é, pois, uma comunidade com 
uma pluralidade de membros, com diver-
sas funções. Respeitam-se, apoiam-se, são 
solidários uns com os outros e amam-
se. Palavras-chave para definir a teia de 
relações que liga este corpo de Cristo são 

“solidariedade”, “participação”, “co-
responsabilidade”.

No evangelho, apresenta-se Cristo como 
a Palavra que se faz pessoa no meio dos 
homens, a fim de levar a libertação e 
a esperança às vítimas da opressão, do 
sofrimento e da miséria. O ponto de 
partida é a leitura do texto de Is 61,1-2, 
que apresenta o profeta anónimo que, em 
Jerusalém, consola os exilados, como um 
“ungido de Deus”; a sua missão consiste 
em gritar a “boa notícia”. Jesus apresenta-
se como o “profeta” que Deus ungiu 
com o seu Espírito, a fim de concretizar 
essa missão libertadora. A comunidade 
crente toma consciência, através deste 
texto, de que a sua missão é a mesma de 
Cristo e consiste em levar a “boa notícia” 

da libertação aos mais pobres, débeis e 
marginalizados do mundo. Ungida pelo 
Espírito para levar a cabo esta missão, 
a Igreja cumpre o seguimento de Jesus. 
No Evangelho de Lucas e neste texto em 
particular, Jesus manifesta de forma bem 
nítida a consciência de que foi investido 
do Espírito de Deus e enviado para pôr 
cobro a tudo o que rouba a vida e a dig-
nidade do homem. A nossa civilização, 
há vinte e um séculos que conhece Cristo 
e a essência da sua proposta. No entanto, 
o nosso mundo continua a multiplicar e 
a refinar as cadeias opressoras. Porque é 
que a proposta libertadora de Jesus ainda 
não chegou a todos?
Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org

 a Igreja alimenta-se da palavra
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oPinião

O Arcebispo Primaz comemorou, no passado dia 3 de janeiro, os seus 25 anos de epis-
copado. O clero e os fiéis prestaram-lhe uma grande homenagem na Sé Primaz e no 
Sameiro. Aqui ficam os registos de alguns desses momentos.        (Fotos: Avelino Lima)           

A França está em ebulição 
por causa de um projecto 
de lei que Holland 
pretende ver vingado: o 

“casamento” entre pessoas do mesmo 
sexo. No domingo passado, dia 13 
de Janeiro, mais de um milhão de 
cidadãos desfilaram pelas ruas da 
capital francesa, para mostrar a sua 
indignação contra a possibilidade de 
tal lei se vier a concretizar. Desfilaram 
famílias inteiras. Protestaram 
muçulmanos e judeus, cristãos de 
várias tendências. Muitas centenas de 
católicos, leigos e presbíteros e até 
Bispos.

Desde há meses que a maioria dos 
Bispos franceses, a começar pelo 
Cardeal de Paris, tomaram posição 
clara. Sem 
subterfúgios. 
Alertando a 
sociedade 
para o que 
tal proposta 
poderá 
significar 
em termos 
sociais e 
culturais, pela 
negação do 
funcionamento 
da própria 
natureza.

O Grande Rabino de França também 
tomou posição clara e de forte 
oposição.

Centenas de eleitos, de cidadãos e de 
movimentos também assumiram a sua 
oposição .

A França mexeu. Indignada. 

Mais de um milhão de cidadãos a 
protestar ( tal número não se  via 
na rua há mais de trinta anos!) e tal 
manifestação não mereceu qualquer 
destaque nos media portugueses! Mas 
a manifestação existiu e foi grandiosa!

Pela primeira vez, desde há muitas 
décadas, os Bispos franceses 
tomaram posição individualmente, 
não se deixando diluir numa 
qualquer posição anódina da 
Conferência Episcopal! Cada um 
quis, explicitamente, chamar os seus 
diocesanos à acção. Deu força esta 
atitude. E eu penso como, entre nós, 
se reagiu!...

Não defendo, obviamente, a guerra 
contra ninguém. Nem contra as 
suas opções individuais. Defendo 
e defenderei, sem descanso o 
funcionamento da natureza. Também 
no casamento.

«A família, fundada pela união mais 
ou menos durável, mas socialmente 
aprovada, de dois indivíduos de sexos 
diferentes que fundam um casal, 
procriam e educam os filhos, aparece 
como um fenómeno praticamente 
universal, presente em todas as 
sociedades» (Claude Lévi-Strauss, 
”Les stuctures élémentaires de la 
parenté,1948,p. 133). De facto, «a 
sociedade não inventou “ex nihilo” a 
família, na realidade é-lhe anterior» ( 
Academia Católica Francesa).

Infelizmente, 
a nossa 
comunicação 
social sempre 
tão solícita a 
informar-nos de 
manifestações 
de minorias e 
de activistas das 
chamadas causas 
fracturantes, 
calou esta grande 
manifestação 
que, como já 

referi, juntou mais de um milhão 
de cidadãos franceses que querem 
o respeito da natureza humana na 
fundação da família. O meu protesto 
de nada serve. Porém, o meu silêncio 
seria cúmplice ( diz o povo que ”quem 
cala, consente”) e, por isso, aqui fica 
o meu protesto. Um protesto de um 
cidadão atento ao mundo em que 
vive. Um protesto, também, de um 
cristão que sente a obrigação de não 
se calar. De facto, o silêncio, o meu, 
seria mais cómodo. Mas a minha 
consciência cristã impele-me a não 
me calar. Enfim, dou graças a Deus 
por ser cristão, ainda que seja, muitas 
vezes, uma grande chatice ser cristão, 
pois tal condição obriga-me a não me 
calar face aos atropelos que atentam 
contra a dignidade da Pessoa Humana 
e dos valores não negociáveis, tal 
como a constituição da família. 

A Chatice de ser cristão
por Carlos Aguiar Gomes

dou graças a deus por ser cristão, ainda que seja, muitas 
vezes, uma grande chatice ser cristão, pois tal condição 
obriga-me a não me calar face aos atropelos que atentam 
contra a dignidade da Pessoa Humana e dos valores não 
negociáveis, tal como a constituição da família. 

iGreja eM deStaque
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flash 

«Foram criadas muitas 
universidades e, para 
se manterem, criam 
cursos que depois não 
vão dar garantias aos 

que os frequentam de 
conseguirem entrar no 
mercado de trabalho»

Frei Sales Diniz,
Obra Católica das Migrações

No próximo dia 23 de janeiro, D. Ximenes Belo vai estar em Barcelos, para uma 
conferência organizada pela Militia Sanctae Mariae e pela Fundação AIS. A inicia-
tiva realiza-se no Auditório da Câmara Municipal de Barcelos, a partir das 21h00.

Contos exemplares 17

A menina andava sempre de mau 
humor. Muitos deveres para fzer 

em casa, muito isto e muito aquilo.
A mãe repetia-lhe a habitual prega-
ção, acompanhada com orientações 
maternas.
A menina passou a andar cada vez 
mais incomodada com tantos ser-
mões, tantos avisos, tantas recomen-
dações.
Um dia, muito irritada, olhou para a 
mãe, olhos nos olhos e disse-lhe:
- Mãe, estou cansada de escutar os 
teus conselhos. Por que é que não me 
abraças e me apertas junto do teu co-
ração de mãe? Isso valia muito mais 
do que todos os conselhos.
A mãe ficou de boca aberta. Com a 
voz embargada pela emoção, disse-
lhe:
- Queres que te abrace? Saberás tu 
que tambem eu quero que me abra-
ces?
Nesse instante, mãe e filha ficaram 
alguns momentos abraçadas e felizes.

Todas as pessoas, não importa a 
idade, necessitam de sentir o carinho, 
o afecto, as carícias dos outros. Um 
gesto de amor vale por mil palavras. 

In “Nem só de pão”, Pedrosa Ferreira

título: Os Doze 
apóstolos

autor: Bento XVI

editora: Paulus

Preço: 11,90 euros

Resumo: Esta obra 
apresenta as cateque-
ses do Papa referentes 
aos primeiros doze Apóstolos, homens es-
colhidos por Jesus, que O acompanharam 
durante os três anos da Sua vida pública, 
e alguns dos primeiros discípulos. Trata-se 
de um itinerário que conduz o leitor ao 
conhecimento mais íntimo e direto dos 
Apóstolos e das personagens mais impor-
tantes da Igreja primitiva.

LiVRoS

quinta-feira 17.01.2013

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

Sexta-feira 18.01.2013

> início do oitavário de oração 
pela unidade dos cristãos

> BRAGA: conferência “A im-
portância da vida espiritual para 
o evangelizador”, com António 
Bravo, no auditório Vita (21h15).

> BARCELOS: ciclo itinerante 
de tertúlias sobre o Ano da Fé, 
na igreja de Vila Frescainha S. 
Pedro (21h00).

Sábado 19.01.2013

> BRAGA: formação para leito-
res e ministros extraordinários 
da comunhão, no auditório de S. 
Frutuoso, para os arciprestados 
de Amares, Braga, Cabeceiras de 
Basto, Fafe, Póvoa de Lanhoso, 
Terras de Bouro e Vila Verde. 
(09h00-12h30).

> BRAGA: momento de oração 
pelas vocações “Sintoniza-te“, 
na igreja da Senhora-a-Branca 
(21h00).

> BARCELOS: concerto come-
morativo dos 300 anos da igreja 
do Terço (21h30).

domingo 20.01.2013

> BRAGA: eucaristia solene na 
festa do padroeiro, na igreja de 
S. Vicente, por D. Jorge Ortiga 
(11h00).

> BRAGA: procissão em honra 
de S. Sebastião, na Cividade 
(15h00).

quarta-feira 23.01.2013

> BARCELOS: conferência sobre 
a perseguição aos cristãos, por 
D. Ximenes Belo, no auditório 
da Câmara Municipal (21h00).

> Esta sexta-
-feira, entre as 

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

Rádio SIM entrevista joão duque, 
sobre o oitavário de oração pela 
unidade dos cristãos e o aniversário 
da Universidade Católica.

FM 101.1 Mhz e AM 576 Khz

ir ao CINEMA: “A VIDA DE PI”

Piscine Molitor Patel nasce em Pondicherry, a ‘Côte d’Azur do leste’ indiano 
com vista para a magnífica Baía de Bengala, no seio de uma família proprie-
tária de um pequeno jardim zoológico. Herdeiro das múltiplas influências 
culturais e religiosas da região, que vão do hinduísmo ao islamismo, passando 

inevitavelmente pelo cristianismo, Piscine cresce até à adolescência na cidade portu-
ária que, além da árabe e portuguesa, sempre sob domínio Pallava, teve na francesa a 
mais evidente influência europeia.
É desta influência que deriva o seu nome, em homenagem ao complexo olímpico pa-
risiense Piscine Molitor, e o seu primeiro momento de afirmação identitária, ao trocar 
a equívoca designação por uma constante matemática e um número transcendente: Pí.
Aprendendo as primeiras leis da vida com os animais do zoo, Pí desde cedo se interro-
ga sobre a sua identidade religiosa, retirando de cada uma das influências aquilo que 
lhe parece fazer sentido. À revelia de um pai agnóstico auto proclama-se cristão.
Quando a viabilidade do zoo é ameaçada e a família decide partir para o Canadá, o 
barco em que seguem sofre uma violenta tempestade. Em pleno oceano pacífico, Pí 
vive a mais temível e extraordinária experiência humana, entregue a Deus e ao seu 
discernimento, num bote onde couberam ainda uma zebra, uma hiena, um orangotan-
go... e Richard Parker, portentoso tigre de bengala...
Desde o anúncio de adaptação de “A Vida de Pí”, do escritor canadiano Yann Martel, 
ao cinema, sob direção do oscarizado Ang Lee (“O Segredo de Borkeback Mountain”, 
“O Tigre e o Dragão”), paira no ar a interrogação sobre a sua capacidade de transpor 
ou reinterpretar a maior riqueza da obra literária: as interrogações e reflexões de um 
rapaz na passagem à idade adulta sobre o sentido da vida e da existência. Reflexões 
que surgem de forma mais evidente ou subliminar na relação fabulosa de Pí com os 
animais e inevitavelmente nos momentos de maior tragédia e espanto, ante a experi-
ência do desespero ou da solidão. Na ausência e na magânima presença de Deus.

In Agencia Ecclesia, Margarida Ataíde
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