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O facto da igreja do Pópulo ter sido es-
colhida como ponto de partida refere-se 
ao facto da imagem de Nossa Senhora do 
Sameiro, concebida pelo italiano Eugenio 
Maocegnali no ano de 1876, ter estado 
exposta à devoção dos fiéis neste templo 

da cidade, enquanto eram terminadas 
as obras da igreja do Sameiro. Para além 
desta procissão, no dia 15 de junho, pelas 
21h30, realiza-se um concerto comemo-
rativo dos 150 anos do santuário, que vai 
contar com a participação já confirma-

iGreJa PrimaZ
A Arquidiocese de Braga vai realizar uma 
grande celebração para comemorar as bodas de 
prata e ouro matrimoniais destinada a casais de 
todos os arciprestados. A celebração decorre 
este domingo, pelas 11h30, na Sé Primaz.

i

Osantuário do Sameiro comemora, 
este ano, os 150 anos da sua 
fundação, em memória do lan-

çamento da primeira pedra do primitivo 
monumento, que se assinala precisamen-
te a 14 de junho.
O programa preparado para assinalar esta 
efeméride fica, desde logo, marcado por 
uma procissão de velas com a imagem 
principal de Nossa Senhora do Sameiro, 
pelas ruas de Braga, a 31 de maio.
Esta cerimónia, que se realiza no dia em 
que a Igreja celebra a Visitação de Nossa 
Senhora, vai ter como ponto de partida o 
rossio da Sé, onde, à chegada da imagem, 
vão atuar alguns coros da cidade, inter-
pretando temas marianos. Em seguida 
realiza-se a procissão de velas em direção 
à igreja do Pópulo.
A imagem de Nossa Senhora vai ficar alo-
jada nesta igreja bracarense até 2 de ju-
nho, dia em que se vai realizar a habitual 
peregrinação arquidiocesana ao Sameiro, 
que este ano coincide com a solenidade 
do Corpo de Deus.

santuário 
do Sameiro 
celebra 150 anos 
da fundação

_________________________________

“
Um dos objetivos destas 

comemorações é o restauro da 
primitiva imagem de Nossa 

Senhora, implodida a 9 de janeiro 
de 1883. Este projeto aguarda a 

generosidade de mecenas.
_____________________________

Guimarães e Vizela  
festa das Cruzes em Cerzedelo
a paróquia de Cerzedelo viveu, no 
passado fim de semana, a festa das Cru-
zes, uma tradição de origem medieval 
cujo momento alto foi a Via Lucis, que 
contou com a presença do Arcebispo 
Primaz. d. Jorge ortiga pediu aos pre-
sentes que olhem para a paróquia como 
«uma comunidade de famílias, que 
devem estar atentas umas às outras».

Braga
conferências vicentinas
decorreu em Braga, no passado sába-
do, a tomada de posse do novo Conse-
lho Central de Braga da Sociedade de 
S. Vicente de Paulo. os membros desta 
instituição foram convidados, por d. 
Jorge ortiga, a assumirem uma «nova 
identidade» que quebre a «rotina dos 
mesmos esquemas e trabalhos», para 
que daí resulte uma atitude renovada 
de «encontro e combate».

 
Terras de Bouro
recordar cristãos perseguidos
Pelo terceiro ano consecutivo, a militia 
Sanctae maria promoveu uma peregri-
nação pelos cristãos perseguidos em 
todo o mundo, no santuário de S. Bento 
da Porta aberta, em terras de Bouro. 
esta iniciativa, que se realizou este 
sábado, integrou uma eucaristia solene 
e a plantação de um medronheiro, sím-
bolo da esperança e do compromisso 
com a nova evangelização.

Celorico de Basto
atividades pastorais
o arciprestado de Celorico de Basto, 
no decorrer do mês de abril, realizou 
várias atividades pastorais ao nível dos 
setores da liturgia, catequese e pastoral 
familiar. no dia 28 de abril, o arcipres-
tado contou com a presença do Bispo 
auxiliar d. manuel Linda, que celebrou 
a eucaristia de encerramento do Centro 
de Preparação para o matrimónio. 

a arquidiocese de Braga promove, este sábado, um 
encontro com os responsáveis das Confrarias e irman-
dades localizadas no território arquidiocesano.Esta 
iniciativa, que vai ter lugar no Centro Pastoral arquidi-
ocesano em Braga, decorre a partir das 09h30.

i

31 de maio, 21h00:
Procissão de velas, desde o rossio da 
Sé até à igreja do Pópulo

2 de Junho, 07h00:
Peregrinação arquidiocesana ao 
Sameiro, desde a igreja do Pópulo

15 de Junho, 21h30:
Concerto comemorativo, no Sameiro, 
seguido de fogo de artifício

16 de Junho, 15h30:
Procissão desde a rotunda do Papa, 
seguida de missa solene na cripta
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da dos grupos corais Magistrói, Vinhós 
e S. Joao Batista de Vila do Conde. No 
final vai ter lugar uma sessão de fogo de 
artifício.
No dia 16 de junho, pelas 15h30, o 
programa decorre com uma procissão 
desde a rotunda do Papa, seguida de uma 
eucaristia solene na cripta.

Concerto tributa Papa
o auditÓrio Vita, em Braga, vai 
promover, no dia 24 de maio, a partir das 
21h30, um concerto mariano dedicado 
ao novo Chefe da Igreja Católica, o Papa 
Francisco. O concerto, intitulado “Salve 
Regina”, vai ter lugar na capela do Semi-
nário de Nossa Senhora da Conceição, 
e conta com a atuação do grupo “Aedo 
Emsemble”, sob direção de Hugo San-
ches. O concerto apresenta um repertório 
eminentemente mariano. Os ingressos já 
se encontram disponíveis na portaria do 
Seminário de Nossa Senhora da Conceição 
ou nos Serviços Centrais da Arquidiocese 
de Braga. Podem, entretanto, ser feitas 
reservas no site do auditório Vita ou por 
telefone para o 253 202 820. As verbas 
angariadas destinam-se à promoção de 
eventos culturais para jovens, a realizar no 
Centro Cultural e Pastoral da Arquidiocese.

Visita Pastoral a Cabeceiras
o arCiPreStado de CaBeCeiraS de 
Basto está a acolher, desde o passado dia 
14 de abril, a visita pastoral de D. Manuel 
Linda, Bispo auxiliar que ficou mais res-
ponsável pela região sul da Arquidiocese. 
Numa mensagem enviada a todo o arci-
prestado, o prelado auxiliar recorda que 
as visitas pastorais «são um meio que a 
secular sabedoria da Igreja encontrou para 
que o Bispo diocesano, por si ou por seus 
auxiliares diretos, possa contactar com os 
sacerdotes e diáconos, seus colaborado-
res mais próximos, e com todos os outros 
membros do Povo de Deus». D. Manuel 
Linda já efetuou visitas a seis das 17 paró-
quias do arciprestado. No dia 2 de junho 
tem lugar o Dia Arciprestal da Fé, uma 
iniciativa pedida pelo Papa que vai integrar 
uma procissão e adoração eucarística. A 
visita pastoral termina a 30 de junho. ©
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108.000 visitas
o site da arquidiocese de Braga na inter-
net, renovado desde outubro, recebeu, 
entre abril de 2012 e o mesmo mês deste 
ano civil, cerca de 108 mil visitas.
entretanto, desde janeiro deste ano, as eu-
caristias da Sé Primaz podem ser visualiza-
das em direto todos os dias, pelas 17h30, 
e aos domingos às 11h30, no mesmo site. 
estão contabilizadas 2.600 utilizações 
deste serviço on-line. 
o site da arquidiocese de Braga, alojado 
na morada www.diocese-braga.pt, é atu-
alizado diariamente com notícias, vídeos, 
fotos e outros documentos pastorais.

Procissão de velas, 
missa solene, concerto 
e grande peregrinação 
arquidiocesana a 2 de 
junho assinalam efeméride 
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«Cada cristão e cada comunidade 
é missionária na medida em que 
transmite e vive o Evangelho e tes-
temunha o amor de Deus por todos, 
especialmente por quem se encontra 
em dificuldade. Sede missionários do 
amor e da ternura de Deus», disse.
O Papa Francisco recordou que as 
irmandades são uma realidade com 
«grande tradição» na Igreja, que foi 

objeto de «renovação e redescoberta» 
nos últimos tempos. O Santo Padre desa-
fiou ainda os participantes a não se conten-
tarem «com uma vida cristã medíocre».

Pronunciando-se esta semana, o Papa 
Francisco manifestou a sua solidarie-

dade a todos os que «sofreram e sofrem» 
devidos a casos de abuso, ao evocar o dia 
das Crianças Vítimas da Violência. «Gos-
taria de assegurar-lhes que estão presen-
tes na minha oração», garantiu.

Creio no amor misericordioso de um deus amigo 
dos homens, cujo Coração de Pai enviou o filho ao 

mundo para salvar os homens, para perdoar pecados, 
para curar doentes e fracos, para nos mostrou o seu 
amor infinito.

Creio no amor misericordioso revelado em Jesus, amigo 
de pecadores e de publicanos, que acolhe os doentes, as 
prostitutas, que vai a casa de Zaqueu, que pede ao Pai 
perdão para os que estavam a matá-Lo.

Creio no amor misericordioso de Jesus, Bom Pastor que 
busca as ovelhas perdidas, que aceita o beijo do traidor 
Judas, que perdoa a Pedro as suas negações, que dá o 
Céu ao ladrão arrependido.

Creio no amor misericordioso do Cordeiro de deus 
que veio para tirar o pecado do mundo, que defende a 
adúltera de morrer à pedrada, que converte o coração 
da Samaritana, que afirmou que veio para os pecadores 
e não para os justos.

Creio no amor misericordioso de Jesus compadecido, 
que chorou quando o amigo Lázaro morreu, que Se 
compadeceu da multidão faminta e sem comida e fez o 
milagre da multiplicação dos pães, que acolhe todos em 
seu Coração.

Creio no amor misericordioso de Jesus, Cordeiro ino-
cente e imaculado, Cordeiro imolado por amor, que 

vai dar a vida para resgate de todos e Se deixa 
matar como prova máxima de amor e de compaixão.

Creio no Amor misericordioso de Jesus feito pecado e 
maldito na Cruz, que verte o seu sangue para resgate da 
multidão, que pede perdão ao Pai para os seus algozes, 
que bebe até ao fim o cálice que o Pai Lhe deu, para 
poder salvar o mundo.

Creio no amor misericordioso de Jesus, rei e Senhor, 
sempre compadecido, cuja misericórdia não só nos per-
doa, mas cura as nossas doenças e os nossos traumas, as 
nossas debilidades nascidas do pecado original.

Creio no amor misericordioso de Jesus, que deixou à 
igreja o poder de perdoar, que nos deixou a maravilha 
do sacramento da reconciliação, que é sacramento de 
festa e de alegria, em que o Pai nos acolhe com júbilo, 
com beijo e abraço.

Creio no amor misericordioso de Jesus, que é bálsamo, 
que implica sempre carinho e ternura, que nos acolhe 
sempre em alegria, que nos dá a graça do arrependimen-
to porque nos quer com ele em jubilosa festa de perdão.

Creio no amor misericordioso, louvo e bendigo esse 
amor louco e apaixonado, quero aprender com ele a 
ter um coração bom e cheio de misericórdia, sempre 
pronto a perdoar a todos e a estabelecer paz e a comu-
nhão. 

iGreJa uniVerSaL
o Papa vai visitar o Brasil de 22 a 28 de julho, com pas-
sagens pelo rio de Janeiro e o Santuário de aparecida, 
em São Paulo. o Santo Padre vai visitar um hospital, en-
contrar-se com presos, passar por uma favela e confessar 
alguns participantes na Jornada mundial da Juventude.

i

Papa elogia manifestações populares de fé
Açores
festas do Senhor Santo Cristo
o arcebispo de Boston, estados 
unidos da américa, o cardeal Sean 
o’malley, presidiu, no passado domin-
go, às festas do Senhor Santo Cristo 
dos milagres, em Ponta delgada. 
Presidindo à eucaristia solene, o pre-
lado americano disse que é necessário 
superar o «egoísmo» para evitar a 
violência e servir os outros.

Évora
arcebispo alerta sociedade
Para o arcebispo de Évora, o interior 
de Portugal está a viver uma situação 
«crítica», onde aumentam os pedidos 
de ajuda que chegam às instituições ca-
tólicas de solidariedade. Num encontro 
com jornalistas a respeito do 47.º dia 
mundial das Comunicações Sociais, d. 
José alves manifestou a sua preocupa-
ção para com a falta de resposta «para 
todos os problemas», elogiando a ação 
da Cáritas, no que diz respeito à «ali-
mentação, vestuário, água e luz».

Leiria/Fátima
convocatória para Festa da Fé
o Bispo de Leiria-fátima, d. antónio 
marto, convidou os cristãos da 
diocese a participarem na festa da fé 
que se realiza naquela cidade de 31 
de maio a 2 de junho. numa carta 
a toda a diocese, d. antónio marto 
sublinha que a festa da fé deste ano 
tem como tema “Caminho(s) de vida, 
razões de esperança” porque querem 
«dar visibilidade à beleza e à alegria 
dos caminhos de vida com Cristo na 
comunidade cristã e na sociedade».

Lisboa
Festa da Vida em Monsanto
os adolescentes do 8.º ano de 
catequese do Patriarcado de Lisboa 
vão encontrar-se este sábado na Serra 
de monsanto para celebrarem a festa 
da Vida 2013. o programa conta com 
a presença do Bispo auxiliar de Lisboa, 
d. nuno Brás, e inclui momentos 
lúdicos e culturais, como um percurso 
pedestre e um concerto musical com a 
presença do grupo anima Christi. 

Porto
missa da bênção das pastas
d. manuel Clemente presidiu, no 
passado domingo, à celebração da 
bênção das pastas, na avenida dos 
aliados, no Porto. o Bispo do Porto 
admitiu que o «horizonte» termos 
de sociedade, economia e vida em 
geral das pessoas «não é tão largo e 
desanuviado» como seria desejável, 
mas deixou uma palavra de esperança. 

CREIO NO amOR quE É mISERICÓRDIa     aNO Da FÉ 28 Dário Pedroso, sj

o méxico é o primeiro país fora da europa a acolher o 
“Átrio dos Gentios”, encontro que promove o diálogo 
entre católicos e não-crentes, que se realizou em Braga 
e Guimarães em novembro último. A iniciativa decorre 
esta semana, sob o tema “Laicidade e transparência”.
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OPapa Francisco elogiou as mani-
festações populares da fé num 
encontro com dezenas de milha-

res de membros de irmandades e confrarias 
católicas inserido no Ano da Fé.
«A piedade popular, de que sois uma 
importante manifestação, é um tesouro que 
a Igreja tem e que os bispos latino-ameri-

Para o Papa Francisco, as manifestações populares procuram manter viva a relação entre a fé e as culturas

© DR

canos, significativamente, definiram como 
uma espiritualidade, uma mística», decla-
rou, no passado domingo, no Vaticano.
O Santo Padre convidou os presentes a se-
rem uma «presença ativa na comunidade», 
particularmente junto dos mais necessita-
dos, e a estarem «em profunda comunhão» 
com a Igreja.

israel: quando os cristãos são um desafio 
as minorias são, muitas vezes, geradoras de equívocos. em 
Jerusalém, uma mulher tem feito um trabalho magnífico para 
que a pequena comunidade cristã seja bem integrada na 
sociedade, com os seus direitos respeitados. hana Bendcowsky 
nasceu na Polónia, mas era pequena quando chegou a 
Jerusalém. a sua família é judia e foi em israel que se tornou 

adulta. estudou história e acabou por tirar também um curso sobre o novo testamento. 
e foi aí que descobriu que, em toda a cidade, havia cristãos. Parecia uma revelação. está 
toda a gente obcecada a ver-se ameaçada, que ninguém repara uns nos outros. hana é 
hoje diretora do Centro de relacionamento Judeo-Cristão de Jerusalém, apoiado pela 
fundação aiS porque desempenha um papel essencial: fomentar vizinhança como factor 
de paz. e nós, que fazemos nós para aproximar pessoas, para entendermos os outros, que 
têm outras línguas, culturas e praticam outras religiões? (www.fundacao-ais.pt)

Fátima quer mais oração 
o SantuÁrio de fÁtima pede a quem 
se dirige a este local para a peregrinação 
internacional aniversária de maio que, 
para além da organização logística, se 
prepare espiritualmente para o caminho. 
O maior centro de peregrinação portu-
guês solicita «espírito peregrino» e uma 
preparação «humana e espiritual» aos 
peregrinos. A peregrinação internacional 
de maio assinala os 96 anos da primeira 
aparição de Nossa Senhora em Fátima e 
vai ser presidida por D. Orani Tempesta, 
arcebispo do Rio de Janeiro, no Brasil.

«assim é a 
igreja: uma 

grande riqueza 
e variedade 

de expressões 
em que tudo é 
reconduzido à 

unidade»
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 Texto Rui Ferreira  Fotos  Rádio Renascença

entreViSta
i o cónego João aguiar Campos tem 63 anos, sendo natural de S. João 

do Campo, terras de Bouro. formou-se em teologia nos seminários de 
Braga e foi ordenado sacerdote em 1973. entre 1974 e 1976 frequentou 
Ciências da informação na universidade de navarra, em espanha. in-
gressou no Diário do Minho em 1976 e, em 1981, na rádio renascença.
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o cónego João aguiar 
Campos é, atualmente, o 
nome maior da comuni-

cação social da igreja em 
Portugal. o antigo dire-
tor do Diário do Minho 

é ainda o responsável de 
um dos maiores grupos de 
informação nacionais. Em 

véspera de assinalarmos 
o dia mundial das Comu-
nicações Sociais, aceitou 

comentar a mensagem do 
Papa, que este ano se de-

bruça sobre a presença da 
igreja nos meios digitais.

a igreja detém ainda muitos órgãos de 
comunicação social em Portugal. Como 
olha para o futuro da imprensa de inspi-
ração cristã?

R_ Eu acho que a imprensa de inspiração 
cristã tem futuro, porque é uma necessi-
dade da imprensa na sua generalidade. 
O nosso tempo é um tempo mediático. 
O que não se vê, o que não se ouve, o 
que não se lê, não existe. Nas conver-
sas diárias as pessoas dizem “vi hoje na 
televisão...” ou “li hoje no jornal...”. Não 
podemos consentir, nós os crentes, que 
por omissão pecaminosa, Deus fique 
ausente do quotidiano, no meio de uma 
sociedade em evidente crise comuni-
cacional. Se deixarmos de comunicar, 
deixamos de ser Igreja, porque a Igreja 
é isso mesmo, é comunicação. No meio 
da ditadura do relativismo, a comunica-
ção social da Igreja deve manter viva a 
busca de sentido e garantir espaço para 
a nossa sede de infinito. Para responder 
a esta necessidade, temos naturalmente 
de nos organizar. Precisamos urgente-
mente de uma pastoral da comunicação 
a sério, porque sem ela podemos ter 
abundância de meios, mas não teremos 
eficácia e eficiência no uso desses meios. 
A necessidade desta pastoral, presente em 
todos os setores da pastoral, é hoje, mais 
do que nunca, sublinhada. O trabalho 
dos órgãos de comunicação social não 
é uma atividade complementar, mas tem 
uma implicação em todos os aspetos da 
missão da Igreja. A comunicação deve 
fazer parte integrante de todos os planos 
pastorais, dada a necessidade do seu 
contributo para qualquer apostolado. Esta 
é, repito, uma urgência da Igreja portu-
guesa. Poderíamos ler e reler um diretó-
rio sobre comunicação social da Igreja, 
publicado pela conferência episcopal ita-
liana. Até porque os brasileiros, que estão 
à nossa frente neste domínio, não tiveram 

“ o que não 
Se vê, o que 

não Se ouve, o 
que não Se lê, 

não exiSte

diretor do jornal Diário do Minho em 1997, desempen-
hou essas funções até 2005, altura em que foi designado 
presidente do conselho de gerência do Grupo rena-
scença. em 2011 foi nomeado também diretor do Secre-
tariado nacional das Comunicações Sociais da igreja.

vergonha de recorrer a um documento de 
bispos italianos. 

Foi muitos anos diretor do mais impor-
tante diário regional do minho. que 
balanço faz desse período?

R_ Faço um balanço, pessoalmente, 
positivo. Para mim foi muito gratificante 
trabalhar num jornal da Arquidioce-
se, cristão e de publicação diária, mas 
também trabalhar com a equipa e com 
as pessoas que compunham a empresa, 
desde a administração aos jornalistas. 
Naturalmente, também foi um tempo 
de transformações na própria empresa. 
O jornal, ao qual o monsenhor Silva 
Araújo tinha dado grande impulso, entrou 
também numa outra etapa. Tinha ganho 
a cor e uma nova apetência do ponto 
de vista do consumidor. Fica sempre um 
sabor amargo quanto às possibilidades de 
expansão do jornal e quanto à necessi-
dade de dotar o jornal para ser rápido e 
profundo a pensar. O que é que eu quero 
dizer com isto? Estamos a atravessar uma 
fase em que a informação é debitada, 
mas é pouco lida ou comentada. Hoje, a 
informação quase esbarra connosco no 
telemóvel, nos ecrãs das ruas, nos nossos 
portáteis, mas não chega até nós com um 

olhar mais profundo. A informação apare-
ce como acontecimento, mas não chega 
até nós descascada. É muito superficial. 
Nesse aspeto, a Igreja deve ter os seus 
órgãos de comunicação dotados de gente 
que saiba fazer esta análise mais profun-
da dos acontecimentos. 

Atualmente lidera um dos principais gru-
pos de informação em Portugal, o grupo 

renascença. Como se sente nesse papel?

R_ Em todos os lugares por onde passo 
tento sentir-me padre e um padre chama-
do a comunicar. Neste caso particular, 
não através das formas tradicionais, como 
as pregações ou homilias, mas a orientar 
a comunicação de uma grande praça. 
Sinto que também a Renascença está a 

encarar a crise com valentia. Estamos 
a diversificar as nossas formas de estar. 
Hoje a rádio não é apenas rádio. Para 
além dos quatro canais que o grupo pos-
sui – a Renascença, a RFM, a Mega Hits 
e a Rádio Sim – temos mais três rádios 
simplesmente on-line, um jornal digital 
semanal que é distribuído para cerca de 
75 mil emails, e ainda uma web TV liga-
da à RFM e à informação da Renascença. 
Estamos realmente naquelas plataformas 
que o consumidor de informação exige. 
Neste ambiente e nesta civilização digi-
tal, o consumidor quer tudo agora e na 
plataforma que estiver mais à mão. Quer 
ver o acontecimento e reagir e comentar. 
A Renascença é uma rádio a evoluir e 
encara com otimismo o futuro.

Como vê o atual panorama da comunica-
ção social em Portugal? 

R_ O panorama da comunicação social 
vejo-o com preocupação. Os meios de 
comunicação social vivem os efeitos de 
uma convulsão económico-financeiras, 
que tem implicações diretas no inves-
timento publicitário e comercial. O 
mercado publicitário, nos últimos anos, 
perdeu 300 milhões de euros. Trata-se de 
um setor em acentuada queda. Esta crise 

CÓn.JOÃO agUiaR CaMPOS
Secretário nacional das Comunicações Sociais da igreja

«Precisamos 
urgentemente de 
uma pastoral da 
comunicação»
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R_ Penso que não deveremos somar mais 
páginas ou conteúdos religiosos aos já 
existentes. Ao fazermos isso, estamos a 
pescar dentro de um aquário. Há que ter, 
sim, uma capacidade de análise, seja na 
seleção, seja no tratamento da informa-
ção. Devemos encarar todos os desafios 
e problemas dos homens do nosso tempo 
e lê-los com olhos crentes. Não estou a 
menosprezar a informação religiosa. A 
informação religiosa é uma informação 
jornalística que deve ser tratada como 
outra informação qualquer. Não temos 
que estar sempre a aspergir água benta. 

É mais importante 
que nunca o olhar 
cristão sobre aquilo 
que se passa, um 
olhar de esperança 
quando estamos a 
atravessar um mo-
mento de particular 
crise.

o Papa pede-nos, 
este ano, para 
reflectirmos na im-

portância crescente das redes sociais na 
comunicação em sociedade. Pensa que a 
igreja já está suficientemente representa-
da nestes meios?

R_ A Igreja tem feito um grande esforço, e 
estou a falar inclusive da Igreja de Braga, 
que já marca aí uma presença interes-
sante, para estar presente nesta praça 
habitada e partilhada por milhões de 
pessoas, com as suas culturas e interesses. 
Não se fala essencialmente de instrumen-
tos digitais, mas de um meio que corres-
ponde a uma grande praça. Este mundo 
digital é, de facto, um novo continente. O 
Papa diz-nos que, para que este lugar seja 

ecologicamente habitável, os que aí estão 
devem comportar-se responsavelmente. 
Devem ser autênticos. Não apenas se co-
municam ideias, mas há a própria pessoa 
a comunicar-se e a sua autenticidade. 
Por isso é importante não calar a própria 
diversidade. É um desafio para os crentes 
partilhar na rede, testemunhar na rede a 
mensagem de Cristo e os valores da pes-
soa humana. A verdade é, em si mesma, 
discreta e deve fazer-se ouvir no meio 
de muitos ruídos e de vozes que falam 
bem mais alto. É uma linguagem de uma 
mensagem testemunhada. A partir desta 
presença dos cristãos, os outros frequen-
tadores da praça podem sentir-se atraídos 
pelo contacto pessoal com o próprio Je-
sus Cristo. Do digital podemos chegar ao 
real. Mesmo que não o façam, já sofre-
ram um impacto. O que não podemos é 

entreViSta
ii a igreja Católica possui, desde 1948, um dicastério 

intitulado Conselho Pontifício para as Comunicações 
Sociais, que tem como missão a relação da cúria ro-
mana junto dos meios de comunicação social. o atual 
responsável é o monsenhor Claudio maria Celli.

a celebração do dia mundial das Comunicações Sociais, decretada pelo Concílio 
Vaticano ii, já vai na 47.ª edição, sendo este ano assinalada a 12 de maio. a temáti-
ca escolhida para a reflexão deste dia é “redes sociais: portais de verdade e de fé; 
novos espaços de evangelização”. na mensagem, o Papa procura promover «uma 
reflexão lúcida sobre a nova forma humana de relacionamento nas redes sociais».

«Juntam-se pessoas 
que se dizem 

famosas e faz-se 
disto conteúdo»

apanhou os meios de comunicação social 
num processo de transformação e adapta-
ção ao universo digital. À falta de dinhei-
ro, soma-se a urgência de transformações 
tecnológicas, o que implica um investi-
mento num modo de fazer as coisas que 
ainda não traz ingressos. Toda a gente 
está na internet, mas a internet ainda não 
cobre todo o investimento que nela se 
faz, cujos números ainda não são negó-
cio. A isto acrescenta-se a exigência da 
diferenciação através dos conteúdos. Para 
isso, é necessário investimento. Como 
hoje falta o dinheiro, assistimos a uma 
progressiva redução 
de qualidade de con-
teúdos. Basta olhar 
para as televisões. 
Juntam-se meia dúzia 
de pessoas, que se 
dizem famosas e faz-
-se disto conteúdo. 
São formas baratas de 
fazer as coisas. É uma 
dieta que quando já 
não pode atingir as 
gorduras, começa a 
atingir os músculos e o cérebro. Não há 
dinheiro para fazer jornalismo de inves-
tigação. A juntar a estes fatores, no que 
toca ao jornalismo de inspiração católica, 
temos o problema do rejuvenescimen-
to dos públicos. Hoje estamos muito 
envelhecidos. A última estatística indica 
que os leitores da imprensa de inspiração 
cristã anda na ordem dos 65 anos. Temos 
que recuperar os mais jovens.

o que deve diferenciar a missão de um 
órgão de comunicação social católico em 
relação aos demais? É o tempo e espaço 
dedicado à informação religiosa?

É um homem da arquidioCeSe de BraGa. no Seu enten-
der, a noSSa dioCeSe tem futuro?

r_ naturalmente com esperança. a arquidiocese de Braga sofreu, 
como a maior parte das dioceses, os problemas da crise vocacio-
nal. apesar disso, tem conseguido progredir positivamente neste 
aspeto, bem como noutros aspetos da pastoral. É uma diocese que 
aposta num laicado bem formado e ativo, nomeadamente aprovei-
tando os recursos humanos formados na universidade Católica. 
Ao nível do episcopado temos tido bispos dinâmicos e suficien-
temente jovens, com uma organização cuidada e pastoralmente 
mais presente e com o aproveitamento de todas as soluções. Penso 
que uma vez ou outra pode não se ver claro, mas tanto o clero 
mais jovem como o clero mais idoso tem capacidade e oportu-
nidade para construir a igreja. Gostava muito que uma diocese, 
onde estão instalados santuários tão importantes, tivesse uma pas-
toral mais aproveitada, não apenas do ponto de vista turístico, mas 
também na purificação e formação da piedade popular. É preciso 
ainda um laicado que não seja encarado como um remendo, mas 
que seja ativo e cumpra a sua própria vocação. 

oS SeminÁrioS arquidioCeSanoS LeVaram a PaLCo a 
Peça “aS PeriPÉCiaS de um aLdeão em LiSBoa”. PerGun-
to: É fÁCiL um “homem do GerêS” ViVer na CaPitaL?

r_ não é. eu não posso falar pelos outros homens do Gerês. Para 
mim, que sou alguém muito ligado à família e aos amigos, foi mais 
difícil. Cheguei a Lisboa e senti-me desenraizado. a minha vida 

aqui em Lisboa começa às 05h30 da manhã. durante o dia não 
me pertenço a mim mesmo. tenho que assinar contratos, ouvir 
pessoas, escutar políticos... não é fácil, mas também não quero 
que pensem que sou um mártir. assumi uma missão, mas como 
qualquer missão tem os seus espinhos. eu gosto da comunicação. 

entre o CLero de BraGa, É ConheCido PeLo Seu Lado 
extremamente humoríStiCo. CorroBora da teoria 
que o humor Pode Ser uma Via de diÁLoGo Com deuS?

r_ o humor inteligente e delicado é a tradução da alegria cristã 
nas diversas circunstâncias. deus é alegria. nós não podemos ser 
tão sérios, que sejamos simplesmente sisudos, mas também não 
podemos ser tão brincalhões, que nos tornemos banais. o humor 
é esta grande capacidade de dizer as coisas sérias de uma forma 
acessível e, ao mesmo tempo, assertiva. nosso Senhor também 
não usou a linguagem rabínica do seu tempo, mas utilizou as me-
táforas. Penso que uma igreja sisuda é uma igreja pouco crente.

Como É que eStÁ a ViVer eSte ano da fÉ?

R_ Estou a vivê-lo com o entusiasmo de quem diariamente vai 
meditando no credo. Estou a vivê-lo como um desafio para o 
aprofundamento da minha pertença, fazendo com que deus esteja 
mais presente na minha vida. a fé tem que ser uma fé fundamen-
tada. não se trata de um puro sentimento. depois, é uma relação 
com uma pessoa. Por isso mesmo, é importante que ao olhar para 
mim, os outros possam ver também Jesus Cristo.

«É preciSo um laicado que não Seja encarado como remendo»     DISCuRSO DIRETO

“diÁrioS” 
de miGueL torGa
Livro

LuíS rePreSaS
Música

arroZ de feiJão 
Com Paio e SaLPiCão
gastronoMia

múSiCa no 
Coração
CineMa

aVô Paterno
PERSONaLIDaDE 

JeruSaLÉm
Lugar

perder por falta de comparência. Teremos 
que dar contas a Nosso Senhor se não 
usarmos os meios que temos disponíveis. 
O Papa Bento XVI, que viveu neste tempo 
de grandes transformações, apelou a nós, 
padres, para utilizarmos mais este meio.

o que destacaria da mensagem para o 
47.º dia da Comunicação Social?

R_ Eu penso que tem cada vez menos 
medo. Acho é que a Igreja continua, 
felizmente, prudente. Não basta pensar 
que ao utilizar uma nova tecnologia ela 
vá ter os efeitos positivos que em si mes-
ma comporta. Por exemplo, a Igreja ao 
entrar no mundo digital, não pode perder 
de vista o conteúdo e a dificuldade de 
plasmar este conteúdo num ambiente 
muito virtual e emotivo. Penso que, sendo 
prudentes, não podemos estar ausentes.
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LiturGia

LEITURA I – Act 2,1-11 

Leitura dos Atos dos Apóstolos

Quando chegou o dia de Pentecostes,
os Apóstolos estavam todos reunidos no 
mesmo lugar. Subitamente, fez-se ouvir, 
vindo do Céu, um rumor semelhante a forte 
rajada de vento, que encheu toda a casa 
onde se encontravam. Viram então aparecer 
uma espécie de línguas de fogo, que se iam 
dividindo, e poisou uma sobre cada um de-
les. Todos ficaram cheios do Espírito Santo
e começaram a falar outras línguas, confor-
me o Espírito lhes concedia que se expri-
missem. Residiam em Jerusalém judeus pie-
dosos, procedentes de todas as nações que 
há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a 
multidão reuniu-se e ficou muito admirada, 
pois cada qual os ouvia falar na sua própria 
língua. Atónitos e maravilhados, diziam: 
«Não são todos galileus os que estão a 
falar? Então, como é que os ouve cada um 
de nós falar na sua própria língua? Partos, 
medos, elamitas, habitantes da Mesopotâ-
mia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e 
da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egipto e 
das regiões da Líbia, vizinha de Cirene,
colonos de Roma, tanto judeus como 
prosélitos, cretenses e árabes, ouvimo-los 
proclamar nas nossas línguas as maravilhas 
de Deus».

SALMO RESPONSORIAL – Salmo 103 (104)

Refrão 1: Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e 
renovai a face da terra.

Refrão 2: Mandai, Senhor, o vosso Espírito, e 
renovai a terra.

Refrão 3: Aleluia.

Bendiz, ó minha alma, o Senhor.
Senhor, meu Deus, como sois grande!
Como são grandes, Senhor, as vossas obras!
A terra está cheia das vossas criaturas.

Se lhes tirais o alento, morrem
e voltam ao pó donde vieram.
Se mandais o vosso espírito, retomam a vida
e renovais a face da terra.

Glória a Deus para sempre!
Rejubile o Senhor nas suas obras.
Grato Lhe seja o meu canto
e eu terei alegria no Senhor.

LEITURA II – 1 Cor 12,3b-7.12-13 
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo 
São Paulo aos Coríntios

Irmãos: Ninguém pode dizer: «Jesus é o 
Senhor», a não ser pela acção do Espírito 
Santo. De facto, há diversidade de dons 
espirituais, mas o Espírito é o mesmo. Há 
diversidade de ministérios, mas o Senhor 
é o mesmo. Há diversas operações, mas é 
o mesmo Deus que opera tudo em todos. 
Em cada um se manifestam os dons do 
Espírito para o bem comum. Assim como 
o corpo é um só e tem muitos membros, e 
todos os membros, apesar de numerosos, 
constituem um só corpo, assim também 
sucede com Cristo. Na verdade, todos 
nós – judeus e gregos, escravos e homens 
livres – fomos baptizados num só Espírito, 
para constituirmos um só Corpo. E a todos 
nos foi dado a beber um único Espírito.

SEQUÊNCIA DO PENTECOSTES

Vinde, ó santo Espírito, vinde, Amor ardente,
acendei na terra vossa luz fulgente.

Vinde, Pai dos pobres: na dor e aflições,
vinde encher de gozo nossos corações.

Benfeitor supremo em todo o momento,
habitando em nós sois o nosso alento.

Descanso na luta e na paz encanto,
no calor sois brisa, conforto no pranto.

Luz de santidade, que no Céu ardeis,
abrasai as almas dos vossos fiéis.

Sem a vossa força e favor clemente,
nada há no homem que seja inocente.

Lavai nossas manchas, a aridez regai,
sarai os enfermos e a todos salvai.

Abrandai durezas para os caminhantes,
animai os tristes, guiai os errantes.

Vossos sete dons concedei à alma
do que em Vós confia: virtude na vida, am-
paro na morte, no Céu alegria.

ACLAMAÇÃO EVANGELHO – Mt 28,19a.20b 
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações 
dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do 
vosso amor.

EVANGELHO – Jo 20,19-23 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São João

Na tarde daquele dia, o primeiro da se-
mana, estando fechadas as portas da casa 
onde os discípulos se encontravam, com 
medo dos judeus, veio Jesus, colocou Se 
no meio deles e disse lhes: «A paz esteja 
convosco». Dito isto, mostrou lhes as mãos 
e o lado. Os discípulos ficaram cheios de 
alegria ao verem o Senhor. Jesus disse lhes 
de novo: «A paz esteja convosco. Assim 
como o Pai Me enviou, também Eu vos 
envio a vós». Dito isto, soprou sobre eles 
e disse lhes: «Recebei o Espírito Santo: 
àqueles a quem perdoardes os pecados ser 
lhes ão perdoados; e àqueles a quem os 
retiverdes serão retidos».
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i a SoLenidade de PenteCoSteS, antes de ser uma festa dos cristãos, era uma 
festa dos judeus que celebrava os primeiros feixes de trigo colhidos. a explicação 
é dada pelo Levítico (23,15-21): calculavam-se 7 semanas a partir do início da 
colheita do trigo. 7 semanas = 49 dias. Com o Cristianismo, esta data passou a 
recordar a vinda do espírito Santo, 50 dias exatos após a ressurreição de Jesus. 

Sugestão de Cânticos
ent: o espírito do Senhor (a. f. Santos, BmL 11, 11)
ofer: Vinde espírito Santo (f. Santos, nCt 547)
Com: todos foram cheios (m. faria, BmL 36 - 17)
Said: o amor de deus (m. Luís, nCt 388)

DOMINGO de PENTECOSTES – Ano C
19 de mAio de 2013 

Otema deste domingo é, 
evidentemente, o Espírito 
Santo. Dom de Deus a todos 
os crentes, o Espírito dá vida, 

renova, transforma, constrói comunidade 
e faz nascer o Homem Novo.

Na primeira leitura, Lucas sugere que o 
Espírito é a lei nova que orienta a cami-
nhada dos crentes. É Ele que cria a nova 
comunidade do Povo de Deus, que faz 
com que os homens sejam capazes de ul-
trapassar as suas diferenças e comunicar, 
que une numa mesma comunidade de 
amor, povos de todas as raças e culturas. 
Temos, neste texto, os elementos essen-
ciais que definem a Igreja: uma comu-
nidade de irmãos reunidos por causa de 
Jesus, animada pelo Espírito do Senhor 
ressuscitado e que testemunha na história 
o projeto libertador de Jesus. Desse teste-
munho resulta a comunidade universal da 
salvação, que vive no amor e na partilha, 
apesar das diferenças culturais e étnicas. 

Para se tornar cristão, ninguém deve 
ser espoliado da própria cultura: nem 
os africanos, nem os europeus, nem os 
sul-americanos, nem os negros, nem os 
brancos; mas todos são convidados, com 
as suas diferenças, a acolher esse projeto 
libertador de Deus, que faz os homens 
deixarem de viver de costas voltadas, 
para viverem no amor.

Na segunda leitura, Paulo avisa que o 
Espírito é a fonte de onde brota a vida da 
comunidade cristã. É Ele que concede 
os dons que enriquecem a comunidade 
e que fomenta a unidade de todos os 
membros; por isso, esses dons não podem 
ser usados para benefício pessoal, mas 
devem ser postos ao serviço de todos. 
Segundo Paulo, o verdadeiro “carisma” 
é o que leva a confessar que “Jesus é o 
Senhor” (pois não pode haver oposição 
entre Cristo e o Espírito) e que é útil para 
o bem da comunidade. É preciso que os 
membros da comunidade tenham cons-

ciência de que, apesar da diversidade de 
dons espirituais, é o mesmo Espírito que 
atua em todos; que apesar da diversidade 
de funções, é o mesmo Senhor Jesus que 
está presente em todos; que apesar da di-
versidade de ações, é o mesmo Deus que 
age em todos. Não há, portanto, “cristãos 
de primeira” e “cristãos de segunda”. O 
que é importante é que os dons do Es-
pírito resultem no bem de todos e sejam 
usados – não para melhorar a própria 
posição ou o próprio “ego” – mas para o 
bem de toda a comunidade.

O evangelho apresenta-nos a comunida-
de cristã, reunida à volta de Jesus ressus-
citado. Para João, esta comunidade passa 
a ser uma comunidade viva, recriada, 
nova, a partir do dom do Espírito. É o 
Espírito que permite aos crentes superar 
o medo e as limitações e dar testemunho 
no mundo desse amor que Jesus viveu 
até às últimas consequências. As co-
munidades construídas à volta de Jesus 

são animadas pelo Espírito. O Espírito 
é esse sopro de vida que transforma o 
barro inerte numa imagem de Deus, que 
transforma o egoísmo em amor partilha-
do, que transforma o orgulho em serviço 
simples e humilde. É Ele que nos faz 
vencer os medos, superar as cobardias e 
fracassos, derrotar o ceticismo e a desilu-
são, reencontrar a orientação, readquirir 
a audácia profética, testemunhar o amor, 
sonhar com um mundo novo. É preciso 
ter consciência da presença contínua do 
Espírito em nós e nas nossas comunida-
des e estar atentos aos seus apelos, às 
suas indicações, aos seus questionamen-
tos. Identificar-se como cristão significa 
dar testemunho diante do mundo dos 
“sinais” que definem Jesus: a vida dada, o 
amor partilhado. É esse o testemunho que 
damos? 

Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org

 a Igreja alimenta-se da palavra
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oPinião

No passado dia 3 de maio, a cidade de Barcelos reviveu a sua tradicional procissão da 
invenção da Santa Cruz, contando com a presença de D. Jorge Ortiga.          

(Fotos: Jorge Oliveira)           

Os escritos de S. Paulo são 
especialmente importantes para 
toda a tradição cristã, sobretudo 
pelo facto de condensarem 

elementos fundamentais do pensamento 
judaico, ao mesmo tempo que lhes conferem 
uma interpretação explicitamente cristã. Tudo 
isto, numa relação fértil de diálogo crítico com 
o pensamento helénico envolvente. Nesse 
sentido, podem considerar-se uma espécie de 
Summa Theologica do cristianismo inicial, que 
viria a marcar todo o cristianismo posterior.
Ora, um dos temas que aí aparece reflectido – 
mais implicitamente do que explicitamente – é 
o tema da família. A abordagem de S. Paulo 
permite-nos ficar com uma ideia bastante clara 
das diferenças de concepção de família, entre o 
mundo hebreu e o mundo grego, e entre estes e 
o cristianismo.
Genericamente falando, o mundo grego antigo 
partia do pressuposto de que os seres humanos 
se dividiam em diversas naturezas. Dessas, 
as mais importantes eram: o homem livre, a 
mulher livre, os escravos e as crianças. Todos 
eles constituíam a sociedade familiar, sobretudo 
porque se relacionavam desempenhando papéis 
diferentes, consoante as diferentes naturezas. 
Considerava-se, por exemplo, que a natureza 
do homem era mandar e a da mulher obedecer; 
a do escravo, ser propriedade, e a do homem 
livre, ser proprietário; a natureza da criança era 
semelhante à do escravo, pois era propriedade 
do pai. A família era o espaço do exercício 
dessas relações diversas. Mas estava, sobretudo, 
enquadrada no espaço maior, o da polis, que 
lhe dava todo o sentido. Assim, a função de 
cada natureza humana estava determinada, 
sobretudo, pelo seu lugar na polis, através da 
prática quotidiana familiar e do seu contributo 
para a vida da cidade.
Sob este pano de fundo, conseguiremos avaliar 
melhor alguns textos de S. Paulo, que escrevia 
a partir de outros pressupostos completamente 
distintos. É que, para a tradição judaica, a 
ideia de família não derivava da ideia de polis 
nem da relação entre as diferentes naturezas 
humanas. Até porque, para a tradição judaica, 
não havia diferentes naturezas humanas. 
Todos eram radicalmente iguais, enquanto 
igualmente criaturas de Deus. A família humana 
era, sobretudo, pensada como imagem, nas 
relações inter-humanas, da fundamental relação 
de Deus com o povo. Por isso, a aliança era a 
categoria básica para compreender a relação 
familiar. Entre marido e esposa estabelecia-se 
uma relação de iguais, nas suas diferenças 
fundamentais. Uma relação de compromisso 
mútuo livre – e não de correspondência a certa 
função ou certo papel predeterminado pela 
sociedade. Dessa aliança livre entre pessoas de 
igual dignidade é que se construía a sociedade – 
e não o inverso. E essa aliança livre destinava-se 
à fertilidade, originando seres igualmente livres, 
que entram igualmente numa dinâmica de 
aliança. Os filhos eram assumidos, sobretudo, 
como novos filhos de Deus e membros do seu 
povo – e não como propriedade dos seus pais 
ou cidadãos da sua cidade. Ora, é a partir deste 
contexto, agora com o acrescento da novidade 
cristã, que S. Paulo escreve. Mas escreve para o 
contexto grego, apontando precisamente aquilo 
que distingue o cristianismo. Por isso, quando, 
em Gálatas 3, 28, diz que «…não há escravo 
nem livre, não há homem nem mulher…», 
pretende precisamente apontar a igualdade 
fundamental dos filhos de Deus, cuja relação só 
pode ser uma relação de iguais e de seres livres.
Interessantemente, esse capítulo fala da lei 

como “pedagogo”. E o pedagogo era, no 
mundo grego, precisamente, o encarregado 
de «dominar» a criança, sem lhe dar espaço 
de liberdade, aplicando assim o direito de 
propriedade do pai. S. Paulo, ao mesmo tempo 
que se distancia desta visão grega, distancia-
se da sua aplicação à lei judaica, se esta for 
entendida como eliminadora da liberdade. Pelo 
Evangelho, em Jesus Cristo, fomos libertos desse 
jugo, para assumirmos compromisso livres, 
entre iguais, pois só assim estamos libertos em 
Cristo.
Esse compromisso é apontado por S. Paulo 
em termos de aliança, mas de uma aliança 
que abarca a integralidade do ser humano. 
O exemplo dessa aliança é precisamente a 
família humana, apresentada como tal em 
Efésios 5, 21ss. Ao mesmo tempo, a aliança 
entre Cristo e a Igreja, que permite falar desta 
como «Corpo de Cristo», é o modelo de toda a 
família humana. Mais do que pura aliança ou 
contrato entre dois humanos, a família resulta 
de uma tal «fusão» entre dois humanos, homem 
e mulher, que passam a ser um só, uma só 
«carne». Porque o seu modelo o da própria 
incarnação de Deus em Jesus. Nesse sentido, 
a relação entre eles é de amor pleno. «Quem 
ama a sua mulher, ama-se a si mesmo; de facto, 
ninguém jamais odiou o seu próprio corpo» 
(Efésios 5, 28). Mesmo a referência de que o 
«marido é a cabeça da mulher» (Efésios 5, 23), 
para além de se enquadrar no esquema de vida 
da época, essencialmente patriarcal, deve ser 
lida na referência geral à relação ente Cristo e 
a Igreja. Cristo é a cabeça da Igreja, dando-se 
completamente, até à doação da própria vida. 
Assim o marido em relação à esposa. Nesse 
sentido, ser «cabeça» nada tem de dominador. 
Nem «obediência» pedida à esposa é sinónimo 
de subordinação, já que é semelhante à da 
Igreja em relação a Cristo, única fonte de 
verdadeira libertação. Ou seja, o homem e a 
mulher só serão o que são, na sua diferença 
própria, na medida em que forem para o outro e 
não para si próprios.
Em conclusão, poderíamos dizer que o 
contributo da ideia judaico-cristã de família 
centra as relações familiares na igual dignidade 
e liberdade de todos os seus membros, 
dignidade que os respeita como pessoas 
diferentes; e centra essas relações em relações 
de aliança amorosa, de tal modo que cada um 
se sinta parte integrante do outro. Esta ideia 
de família irá ser apresentada, por S. Paulo, 
como modelo de Igreja e, a partir daí, como 
modelo de sociedade. A sociedade cristã – e 
cada comunidade eclesial – seria uma grande 
família, assente na dignidade e liberdade dos 
seus membros e na relação de aliança ou 
responsabilização amorosa entre as pessoas 
diferentes, sem anulação das respectivas 
diferenças e sem afirmação individualística 
de cada uma. Perante este projecto e o seu 
impacto sócio-cultural, através da educação 
das gerações mais jovens para valores que 
constituem o fundamento duradoiro de uma 
sociedade com futuro, coloca-se-nos hoje 
um desafio fundamental. Se abandonarmos, 
progressivamente, esta ideia de família e a 
sua prática, onde conduziremos as nossas 
sociedades? Não estarão à espreita, de modo 
mais ou menos encoberto, novas formas de 
escravatura, para fazer regredir um processo tão 
moroso e tão benéfico? Parece-me que, assim, 
se entende melhor a «teimosia» da Igreja em 
defender a família. Para bem da humanidade e 
não por fixação ideológica ou por vontade de 
poder.

A Família em S. Paulo

iGreJa em deStaque

por João Duque 
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IGREJA.net
A igreja do antigo convento do Terço 
em Barcelos, que este ano comemora 
os 300 anos da sua fundação, acabou 
de lançar um portal na internet. Este 
site disponibiliza informação sobre 
a história deste edifício e confraria, 
para além de informar acerca de 
eventos, projetos e notícias referentes 
às iniciativas promovidas no templo. 
Trata-se de um projeto exemplar da 
presença da Igreja na internet. O site 
está traduzido em francês e inglês e 
dirige-se particularmente aos barce-
lenses espalhados pelo mundo.

www.igrejadoterco.org

flash 

«A Igreja não 
fecha as portas a 

ninguém, nem 
aqueles que 

casaram apenas 
pelo civil»

Cón. José Paulo Abreu,
Vigário Geral da Arquidiocese 

No passado domingo, a vila de Cerzedelo celebrou a tradicional festa das cruzes (Foto: DM) 

título: Uma teologia para 
a vida

autor: Bruno Forte

editora: Paulus

Preço: 15,40 euros

Resumo: Num estilo de livro-entrevista 
com o escritor Marco Roncalli, Bruno 
Forte põe em relação fé e história, teolo-
gia e filosofia, reflexão e ação pastoral, 
religião e estética, educação e vida quoti-
diana. Um livro que apresenta a busca de 
Deus no nosso tempo, a crise da pós-mo-
dernidade, o confronto entre identidade e 
diálogo, a religião ou a globalização. 

LiVRo

título: Do sofrimento 
à paz

autor: Ignacio Larraña-
ga

editora: Paulinas

Preço: 12,00 euros

Resumo: Este livro propõe-se ajudar cada 
um a criar as condições para amar de ver-
dade; ser capaz disso, na medida em que 
seja feliz. E ser feliz quer dizer, concreta-
mente, sofrer menos. Com a eliminação 
do sofrimento, o ser humano recomeça 
automaticamente a viver, a fruir daquilo a 
que se chama vida.

título: YOUCAT - Prepa-
ração para o Crisma

autor: Bernhard Meuser 
e Nils Baer

editora: Paulus

Preço: 7,50 euros

Resumo: Trata-se da 
mais recente iniciativa editorial da série 
iniciada pelo YOUCAT - Catecismo Jovem 
da Igreja Católica. Um roteiro que pre-
para para o sacramento da Confirmação. 
Dividido em 12 sessões que abordam os 
principais temas relacionados com este 
sacramento, numa linguagem acessível.

CONTOS EXEMPLARES 30

Terminada a Criação, fez-se uma 
festa a Deus, preparada por todas 
as criaturas.

Os animais procuraram o melhor pre-
sente para oferecer ao Criador.
As ovelhas deram lã, as vacas prepara-
ram leite, os passarinhos executaram 
lindas canções. Até os cavalos fizeram 
alguns númerosde equilibrismo. Os 
milhares de anjos, nos céus, deram um 
concerto musical.
O homem esperava pela sua vez e 
estava a ficar muito preocupado. Que 
deveria oferecer a Deus?
Colocou-se no final do cortejo de 
oferendas. Mas, à medida que ia 
chegando a sua vez, começou a entrar 
em pânico.
Chegou finalmente a sua vez. Então 
o homem fez o que nenhum animal 
tinha ousado fazer. Abraçou cordial-
mente o Criador e disse-lhe comovido: 
«Amo-te muito!»
Deus sorriu e toda a criação supreen-
dida, acabou por compreender que 
esse era o presente mais belo.

O melhor que podemos oferecer a 
Deus é o nosso amor. Ele amou-
-nos primeiro e veio ao nosso en-
contro em Jesus. Somos convida-
dos a corresponder a essa ternura.

In “Nem só de pão”, Pedrosa Ferreira

quinta-feira 09.05.2013

> BRAGA: eucaristia pelo 2.º 
aniversário do novo hospi-
tal, por D. António Moiteiro 
(16h00).

Sábado 11.05.2013

> CABECEIRAS DE BASTO: visi-
ta pastoral de D. Manuel Linda 
à paróquia de Abadim.

> BRAGA: encontro do Pré-
-Seminário, no Centro Pastoral 
arquidiocesano para jovens en-
tre os 10 e os 18 anos (09h30).

>BRAGA: encontro arquidioce-
sano de confrarias e irmanda-
des, no Centro Pastoral (09h30).

> VIEIRA DO MINHO: Dia 
Arciprestal do Catequista, com 
D. António Moiteiro (10h00).

> BRAGA: Missa de bênção de 
finalistas, presidida por D. Jorge 
Ortiga (16h00).

> BRAGA: celebração do 
Crisma para as paróquias da 
cidade, na igreja de S. Lázaro, 
por D. Jorge Ortiga (21h00).

domingo 12.05.2013
> CABECEIRAS DE BASTO: visi-
ta pastoral de D. Manuel Linda 
à paróquia de Cavês.

> VILA VERDE: visita pastoral 
de D. António Moiteiro às pa-
róquias de Marrancos e Portela 
das Cabras (09h30-13h00).

> BRAGA: celebração arquidio-
cesana de bodas matrimoniais, 
na Sé Primaz, por D. Jorge 
Ortiga (11h30).

terça-feira 14.05.2013

> BRAGA: oração de Taizé, na 
igreja de S. Victor (21h30).

> Esta sexta-
-feira, entre 

as 23h00 e as 
24h00, o programa 

“Ser Igreja“, da Rádio SIM, 
entrevista damião Pereira, dire-
tor do Diário do Minho.

FM 101.1 Mhz e AM 576 Khz

Concerto Kempisch KamerKoor 
igreja de S. marcos, 18 de maio, 21h30

Uma organização da Confraria do Sameiro 
e o Grupo de Voluntários de Nossa Senhora 
do Sameiro, com a participação do Kem-
pisch KamerKoor (Coro de Câmara de Kem-
pisch). O coro foi fundado em 1980, na 
Holanda (Eindhoven), e é composto por 27 
cantores regulares. O seu repertório incluiu 
os Requiem de Fauré, Mozart e Jenkins.


