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Clero de Barcelos
refletiu sobre vocações
“Ano da Fé”? Um possível itinerário
vocacional» foi a temática explorada
pela Irmã Ana Luísa Prego, no habitual
encontro do clero do Arciprestado de
Barceloso Esta iniciativa decorreu ontem, na Casa de Nazaré, em Carapeços,
e contou com a presença de D. António
Moiteiro, Bispo Auxiliar de Braga.

Dia do Coordenador
a 5 de janeiro
A Comissão Arquidiocesana para a Educação Cristã vai realizar, no próximo
dia 5 de janeiro, no Centro Apostólico
do Sameiro, o Dia Arquidiocesano do
Coordenador. Esta iniciativa destina-se
a todos aqueles que nas comunidades,
paróquias têm tarefas de coordenação:
párocos, membros dos conselhos pastorais, membros dos conselhos económico, catequistas, animadores de grupos
de jovens e demais interessados.

Clero de Esposende
com D. António Moiteiro
O Bispo Auxiliar, D. António Moiteiro
reuniu com o clero do Arciprestado
de Esposende. Este encontro serviu
para preparar as visitas pastorais a este
arciprestado, que se vão realizar entre
outubro e dezembro de 2013.
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Amanhã, pelas 21h15, decorre no Centro Pastoral de
Santo Adrião, em Vila Nova de Famalicão, um encontro de formação para preparar o Natal, em torno da
questão “Bento XVI tirou o burro e o boi do presépio?”,
pelo padre Vasco Gonçalves, de Viana do Castelo.

i
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O padre Mário Rui Fernandes Leite de Oliveira,
sacerdote da Arquidiocese de Braga, que se
encontra a prestar serviço no Tribunal da Rota
Romana, no Vaticano, foi nomeado para o título
de Monsenhor (Capelão de Sua Santidade).

bênção de grávidas
domingo na sé primaz
Celebração antecipa festa da
Expectação de Nossa Senhora e
pretende reafirmar o valor da vida

A

ciparem nesta celebração arquidiocesana.
Arquidiocese de Braga
Da mesma forma, se apela aos párocos
acolhe no próximo
que auxiliem à divulgação desta primeira
domingo, dia 16 de
bênção de grávidas.
dezembro, uma celebração
O objetivo que preside a esta iniciativa é
eucarística na qual se vai
reafirmar o valor inquestionável da vida
proceder a uma bênção de
humana, através de um gesto que é, ao
grávidas. Esta iniciativa, que
mesmo tempo, um sinal de ternura e do
decorre na Sé Priamor de Deus que Se manifesta
maz, pelas 11h30,
na vida nascente em cada mãe.
«O Arcebispo
pretende antecipar
Recorde-se que a bênção de
a tradicional
Primaz vai
grávidas
é uma tradição que tem
festa da expecpresidir a esta
origem
nos
primeiros séculos da
tação de Nossa
celebração
Igreja
Católica,
sendo consideraSenhora, que a
e apela à
da
uma
oração
pela
vida.
Igreja celeparticipação»
bra a 18 de
Senhor Deus, criador do género
dezembro.
humano, cujo Filho, pelo poder do
Esta celebração, que está
Espírito Santo, Se dignou nascer da Virgem
prevista no plano pastoral
Maria, para redimir e salvar os homens,
arquidiocesano para este
libertando-os da dívida do antigo pecado,
ano, vai ser presidida
escutai com bondade as preces destas vosspelo Arcebispo Primaz,
sas servas, que humildemente Vos suplicam
D. Jorge Ortiga. Por isso
pela saúde dos filhos que vão nascer, para
mesmo, o prelado conque, entrando seus filhos na comunidade
voca todas as grávidas e
dos fiéis, se dediquem plenamente ao vosso
respetivas famílias a partiserviço e alcancem a vida eterna. Amén

No dia da Imaculada Conceição Concertos em Barcelos

© DM

Santuário do sameiro:
«Maria é um modelo de fé para os cristãos,
particularmente num tempo de dificuldades
como aquele que o nosso país atravessa (...)
A Imaculada Conceição celebra precisamente
o mistério do valor da vida de Maria»
D. Jorge Ortiga

Seminário MENOR:
«Diante da entrega total e incondicional de Nossa
Senhora aos desígnios de Deus, e do egoísmo e
a negação de Eva, que negou tudo quando foi
chamada a optar, os cristãos devem confiar na
proteção da Imaculada Conceição (...) Ou
somos doação total ou negamos tudo»

D. Manuel Linda

Sé primaz:

«Se em Maria aprendemos a dizer sim pelo dom da
gratuidade, a vencer o egoísmo que nos fecha a
nós mesmos, também com ela devemos aprender
a partilhar (...) aquilo de que não precisamos
para viver dignamente não nos pertence a nós,
mas sim aos irmãos que passam necessidade»
D. António Moiteiro

A cidade de Barcelos vai acolher
um programa preenchido de concertos
de Natal. O primeiro decorre este sábado
na igreja Matriz, pelas 21h30, no qual
o Conservatório de Música de Barcelos
vai apresentar o seu programa de Natal.
Na próxima quarta-feira, dia 19, também
na igreja Matriz, vão atuar os Pequenos
Cantores de Esposende. A igreja do
Senhor da Cruz, localizada no coração da
cidade, vai acolher outros dois concertos.
O primeiro decorre no próximo dia 20,
com a participação do Coro de Câmara
de Barcelos. esta iniciativa, que decorre a
partir das 21h30, celebra os 508 anos do
aparecimento da cruz. No sábado, dia 22,
pelas 16h30, vai ser interpretado o “Kyrios”,
pelo grupo musical de Carapeços.
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A Praça de São Pedro, no Vaticano, recebeu
hoje uma árvore de Natal, com 24 metros
de altura, proveniente da região de Molise, a cerca de 200 km de Roma, que vai
ser iluminada a partir de amanhã.
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A Rádio Renascença ganhou o prémio “Excelência
Geral em Ciberjornalismo” pelo terceiro ano consecutivo. Esta distinção atribuída pelo Observatório de
Ciberjornalismo da Universidade do Porto premeia
um site que cumpra com sucesso as suas funções.

O Natal é a festa do filho de Deus
© DR

Santo Padre
quer preparação
para o Natal que
promova uma
«solidariedade
fraterna e
alegre»

Papa quer que a sociedade de consumo não permita a desvirtuação do verdadeiro significado do Natal

O

Papa Bento XVI convidou os católicos de todo o mundo a prepararem a celebração do Natal como
mais do que uma «festa exterior», alertando
para os perigos da sociedade de consumo.
Para o Santo Padre, é essencial recordar

Cáritas recebeu distinção
a cáritas portuguesa recebeu, na
Assembleia da República, o Prémio Direitos
Humanos 2012 entregue pelo Parlamento
a esta instituição, em reconhecimento pelo
trabalho de animação de diversos organismos eclesiais, sobretudo na salvaguarda
concreta de direitos sociais.«Teremos
sempre presentes as situações de pobreza e
exclusão», referiu o presidente da Cáritas,
Eugénio Fonseca, pedindo aos políticos
presentes a criação de leis que «superem as
escandalosas desigualdades existentes».

qie o Natal é «a festa do Filho de Deus»,
aquele «que trouxe a paz, a vida e a alegria
verdadeira», sublinhou.
A pouco mais de duas semanas do Natal,
o Papa alertou para a importância de se
colocar Cristo no centro desta época festiva.

Entretanto, foi anunciado que a mensagem do Papa para o Dia Mundial
da Paz 2013 vai ser apresentada amanhã.
O Papa vai apresentar uma «reflexão ética»
sobre a construção da paz a nível mundial
com atenção particular à «preocupante crise
da democracia» que se vive em vários países.
A mensagem tem como título “Bem-aventurados os construtores da paz”.

Eritreia: serviço militar impede trabalho da Igreja
Na Eritreia, a Igreja está a viver um verdadeiro calvário. Nos
últimos anos, o governo tem obrigado todos os jovens a realizarem
a recruta militar e nem os seminaristas escapam a isso. Há, neste
país, um clima de medo de que ninguém fala. A Igreja Católica
da Eritreia, através da Fundação AIS, acaba de lançar um apelo,
pois é cada vez mais difícil prosseguir com o trabalho missionário
e o apoio social junto das populações mais carenciadas, pois
todos os que colaboravam nas várias dioceses e paróquias têm vindo a ser chamados para
ingressar nas fileiras do Exército. As autoridades comunistas que governam o país exageram
no fantasma de uma possível guerra como justificação para este invulgar recrutamento
de soldados entre os jovens. Os seminários estão a esvaziar-se preocupantemente e, para
agravar isso, é cada vez mais visível também o êxodo dos jovens. (www.fundacao-ais.pt)

CREIO EM DEUS PAI, O INTERLOCUTOR DO FILHO

O

«Na sociedade de consumo, em
que somos tentados a procurar a
alegria nas coisas, João Baptista
ensina-nos a viver de maneira essencial para que o Natal seja vivido não
só como uma festa exterior, mas também como a festa do Filho de Deus
que veio trazer aos homens a paz, a
vida e a alegria verdadeira», afirmou
o Santo Padre, pronunciando-se na
sua habitual alocução dominical.

Ano da Fé 12

Dário Pedroso, sj

diálogo entre o Pai e o Filho, modelo do nosso diálogo,
do Filho bem-amado. Fazê-la minha, apropriar-me das palavras e
da nossa intimidade, da nossa comunhão com o Pai.
dos sentimentos. E fazer o mesmo para outras orações que vêem
Viver nesta descoberta no Ano da Fé é o nosso caminho.
no Evangelho.
1º O Pai, porque ama o Filho, tem “sede” d’Ele, deseja infinita3º O Pai é o grande interlocutor do Filho, sobretudo nas longas
mente a sua companhia, a sua intimidade, a sua oração. Deseja
horas de oração, nas vigílias, nas madrugadas, nas noites inteiras,
estar em diálogo íntimo de amor. E o Filho, por sua vez, não quer
no monte, em comunhão com o Pai. Aí se realizam os momentos
nem deseja outra coisa: estar no Pai, pois o amor O leva ao diáloda intimidade mais pura e mais englobante. O Filho está no Pai
go, à abertura, à permanência, à intimidade. Afinal, como no seio
e o Pai está no Filho. Que dirão um ou outro? Que expressões
da Trindade, vivem os dois o desejo íntimo de Se comunicarem,
de vida, de amor, de coração… Que enlevos e que encantos…
de Se darem mutuamente. Daí que o Filho encontra no Pai o seu
que intimidade!!! Entrar, pedir delicadamente para entrar neste
interlocutor. Reza ao Pai, reza sempre ao Pai, encontra n’Ele o
segredo de amor, nesta doce e terna intimidade. Eu, com Jesus,
Coração que O compreende, que O escuta, que Lhe dá amor. Em
em comunhão com o Pai. Eu com o Pai em comunhão com Jesus.
todas as orações que temos no Evangelho, Jesus
O Espírito, mestre de oração, nos ajudará. Somos
reza sempre ao Pai. Vive esta paixão, o Pai é o
sempre Trindade de amor e de oração. Nós já lá es«O nosso coração é catedral
seu tesouro. Perceber isto, rezar isto é entrar no
tamos com todo o amor, dom do Pai, do Filho e do
do encontro. Dentro de nós
segredo do Coração do Filho e na sua oração.
Espírito. Aí me encontro, me realizo, me faço mais
devemos buscar o deserto da
2º Rezar com Jesus e em Jesus algumas das suas
santo, entro na intimidade. Pedi-la, desejá-la, não
intimidade e do silêncio»
orações: “Eu Te bendigo ó Pai, Senhor do Céu e
querer outra coisa. O nosso coração é catedral do
da Terra porque revelas estas coisas aos pequeniencontro. Dentro de nós devemos buscar o deserto
nos e humildes” (Mt 11, 25). Entrar no encanto
da intimidade e do silêncio.
desta prece e fazê-la minha. Pedir a Jesus para a rezar comigo, me
4º Jesus vive como “contemplativo na vida”, unido ao Pão. Tudo é
colocar em comunhão com o Pai. Depois, no milagre de Lázaro,
ocasião para pensar no Pai e Lhe rezar: os lírios do campo, a lâmvai rezar: “Pai, Eu sei que sempre Me ouves, mas digo assim, para
pada, o fermento, o pôr-do-sol vermelho, os figos, etc. etc. Rezar
que os que estão à minha volta acreditem” (cf. Jo 11, 42). Com Jena vida, no trabalho, no campo. Rezar com a natureza, entrar em
sus, rezar esta certeza que o Pai nos ouve sempre e o que importa
intimidade. Precisamos de aprender esta arte de ser contemplatié dá-Lo a conhecer. Depois há-de rezar O “Pai-Nosso”, a nossa
vo na vida. Sempre em comunhão com o amor, fonte de todas as
oração por excelência. Rezá-la hoje de um modo novo e assumir
coisas. Sempre em diálogo, sempre em contemplação, sempre em
cada um dos seus incisos. Jesus me ajudará a rezá-la melhor e com
busca de uma comunhão cada vez maior. O Pai é o Tudo de Jesus
mais profundidade. É isso que Ele quer. Depois, na oração sacere tem que ser o nosso Tudo. O Tesoiro da nossa vida, a Pérola do
dotal, em júbilo gozoso, dirá: “Pai bom”; “Pai Justo”; “Pai Santo”.
nosso coração. Pedir muito este dom. Fazer exercícios de contemPegar nesta oração em João 17, e rezá-la pedindo os sentimentos
plativos na acção.

Bragança-Miranda
A Diocese do Algarve comemorou a
festa litúrgica da Imaculada Conceição
com a ordenação de dois novos sacerdotes e de um diácono na Sé de Faro. Para
o Bispo do Algarve, D. Manuel Quintas,
este acontecimento como é «um dom» e
uma «alegria para toda a Igreja diocesana». Os três candidatos são todos
naturais da região, com idades compreendidas entre os 25 e os 36 anos e trabalham atualmente junto das paróquias de
Portimão, Tavira, Olhão e Quelfes.

Guarda
O bispo da Guarda manifestou a
intenção de recuperar o órgão ibérico
da Sé local, lamentando os atrasos
na implementação do projeto “Rota
das Catedrais”. «Sentimo-nos agora
esperançados em encontrar formas de
restituir esta mais-valia ao monumento
que marca a centralidade da nossa
diocese e por isso se chama catedral,
mas também continua a ser a principal
referência para toda a cidade», disse
D. Manuel Felício, na tomada de posse
de seis novos cónegos.

Évora
O Departamento da Pastoral da
Família da Diocese de Évora está
a promover, até 31 de janeiro,
um concurso fotográfico digital,
subordinado ao tema «Família e...»
Esta atividade tem abertura para 10
subtemas afins e pretende «abranger
e sensibilizar um maior número
de pessoas-famílias». O concurso
pretende ser um incentivo para
as famílias participarem no Dia
Diocesano da Família, a 1 de maio.

Lisboa
O projeto “Presépio na Cidade”, promovido pelo 12.º ano consecutivo por um
grupo de leigos católicos, está de volta
ao coração de Lisboa, com presença
no centro de Lisboa, entre as 14h às
19h30, para anunciar o sentido cristão
do Natal. O programa inclui momentos
de oração, construção de figuras do presépio, uma bênção de grávidas, e uma
procissão com o Menino Jesus que irá
do Terreiro do Paço ao Chiado, esperando reunir milhares de pessoas.

Viana do Castelo
O Bispo de Viana, D. Anacleto Oliveira,
presidiu à celebração da solenidade da
Imaculada Conceição, no Seminário
Diocesano. Durante esta celebração
foram instituídos no ministério de
leitor os seminaristas Carlos Martins,
Joel Gomes de Brito, Renato Oliveira
e Ricardo Barbosa. No ministério de
acólito foi instituído o seminarista Tiago
Rodrigues.
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A Casa de Saúde S.João de Deus, instituição psiquiátrica situada na cidade de Barcelos, foi inaugurada em
1928. Propriedade da ordem hospitaleira de S. João
de Deus, é a maior referência para o tratamento da
doença mental, no sexo masculino, em todo o Minho.

i

São João de Deus (1495-1550) era natural de Montemor-o-Novo
e foi o fundador da ordem dos Irmãos Hospitaleiros. Distinguiuse na assistência aos pobres e aos doentes mentais, tendo fundado um hospital na cidade espanhola de Granada, onde veio
a falecer. Foi canonizado pelo Papa Alexandre VIII em 1690.

84 anos ao serviço do doente mental
Texto e Fotos Rui Ferreira

A Casa em números

7

é o número de unidades de
internamento disponíveis na Casa
de Saúde de S. João de Deus. Cinco
destas unidades incidem na vertente
terapêutica. As restantes destinam-se à
reabilitação psicossocial.

150

é o número total de
funcionários e colaboradores, entre
médicos, enfermeiros, auxiliares, pessoal
administrativo, limpeza, serviço social...

361

é o número total de camas
disponíveis na Casa de Saúde, divididas
por cada uma das sete unidades
existentes.

A Casa de Saúde de S. João de Deus, em Barcelos, é a maior
instituição de saúde mental com internamento prolongado
para o sexo masculino, no norte do país. Instituição da Ordem dos Irmãos de S. João de Deus é uma referência na Arquidiocese de Braga. Apesar das muitas décadas de serviço à
comunidade, a instituição continua a apontar para o futuro,
com diversos projetos de intervenção e uma preocupação por
se adequar às novas práticas e tratamentos da doença mental.

A

Casa de Saúde de S.João de
Deus, inaugurada em 1928,
tem-se dedicado à pessoa
portadora de doença mental e,
por conseguinte, à sociedade. Instituição
da Ordem Hospitaleira de São João de
Deus, tem prestado um serviço valoroso,
ao longo de mais de oito décadas de atividade, a pessoas de toda a região Minho
Através do esforçado trabalho dos Irmãos,
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colaboradores, amigos e benfeitores,
levantou-se uma obra assistencial, que
foi acompanhando o evoluir das técnicas
de tratamento e a própria reintegração do
portador de distúrbio mental na sociedade. Ao contrário dos mitos construídos no
passado, em que se confundia a doença
mental com uma possessão demoníaca,
hoje sabemos que a recuperação é possível em muitas das patologias.

Foram muitos os milhares de pessoas que,
desde a sua fundação, passaram pela
Casa de Saúde de São João de Deus e lá
encontraram o acolhimento e a dedicação, que tantas vezes faltava no seio familiar e nas próprias comunidades locais
onde se inseriam. Antes de ser um local
de recuperação e tratamento, esta casa é
um local onde se promove o ser humano,
na sua individualidade e valores, á imagem de qualquer instituição que se funda
numa declarada inspiração cristã.
Devido aos preconceitos inerentes e à forma como se manifesta o distúrbio mental,
muitas pessoas sentem-se marginalizadas
pela sociedade e vivem escondidas a sua
limitação. Apesar de muitas patologias
não permitirem pensar-se numa reabilitação efetiva, hoje já é possível iniciar um
processo de reabilitação progressivo que,
mesmo que em muitos casos não permita
a total independência e acompanhamento, torna realidade a integração social
dos indivíduos e uma qualidade de vida
superior àquela que o passado permitia.
A Casa de Saúde de São João de Deus
não deixa de estar atenta a este processo
de atualização terapêutica, aliando à evolução técnica e cientifica, a humanização e uma relação personalizada com o
doente, obedecendo ao carisma impresso
por São João de Deus.
Com a constante evolução das terapêuticas associadas à doença mental, tornouse imperativo um processo de reestruturação e remodelação das estruturas
existentes, uma vez que a instituição já
não dava resposta às necessidades atuais
da psiquiatria. Desta forma, ao longo
da última década, a Casa de Saúde de
S. João de Deus eleitas obras de grande
vulto em duas unidades de internamento que muito dignificaram a qualidade
assistencial.

As unidades terapêuticas
Dado que as patologias associadas à
doença mental são variadas a atingem
diversos níveis de incidência, a instituição
está dividida em unidades terapêuticas,
cada uma adequada ao tipo de tratamento a aplicar aos utentes.
A Clínica S. João de Deus é a maior unidade da instituição. Destina-se a acolher
os doentes com patologia psiquiátrica
e de alcoolismo em fase aguda, vindos
directamente dos departamentos de
saúde mental dos distritos de Braga e
Viana do Castelo. O tempo máximo de
internamento nesta unidade não pode
ultrapassar os três meses. Só em 2012,
até novembro, já passaram 683 pessoas
pelo serviço de internamento de agudos.
Nesta unidade, devido ao facto de muitos
doentes terem associado problemas de
alcoolismo, a instituição leva a cabo um
trabalho de sensibilização.
A unidade de S. José destina-se a acolher doentes psiquiátricos de evolução
prolongada, autónomos e compensados
(casos sociais), geralmente vindos da
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Para além da Casa de Saúde de São João de Deus, a
ordem hospitaleira possui outra instituição no município de Barcelos, a Casa de Saúde de São José, em
Areias de Vilar, dedicada à psiquiatria, saúde mental
e reabilitação psicossocial. Tem 215 utentes.

O Irmão Matias e a diretora executiva Isabel Bragança são os responsáveis máximos desta instituição

unidade de doentes agudos que, por não
terem suporte familiar ou outro, terão que
prolongar o internamento hospitalar.
A unidade de S. Ricardo Pampuri
destina-se primordialmente a doentes que
necessitam de cuidados médicos mais
diferenciados devido a problemas do foro
somático, tais como grandes dependentes
e terminais. O piso inferior desta unidade
destina-se a outro tipo de utentes, estes
com uma evolução prolongada e total
autonomia, encontrando-se num processo
de reabilitação psicossocial.
A unidade Santo António, que se encontra atualmente em fase de remodelação,
foi construída para acolher todos os
psicogeriatria, sendo constituída essen-

i

A Casa de Saúde de S. João de Deus promove, desde 2010, o projeto de
apoio domiciliário “CuiDando”, que se baseia numa unidade móvel em
saúde mental cujos destinatários são pessoas com doença psiquiátrica
grave e crónica do município de Barcelos. Este projeto já acompanhou
cerca de 40 doentes, tendo efetuado mais de 800 visitas domiciliárias.

A terapia ocupacional é uma das vertentes fundamentais no processo de reabilitação dos utentes

cialmente por idosos.
a reabilitação e integração psicossocial
dos utentes: a unidade do Galo Verde e a
A unidade de S. Rafael destina-se princiPierluigi Marchesi.
palmente à reabilitação dos doentes com
deficiência mental,
A unidade Galo
moderada, média
Verde, que existe
e profunda, mas
desde 2002, tem
também a doentes
capacidade para
«A Casa de Saúde de S.
com patologias ao
20 utentes. A sua
João de Deus obteve a
nível dos distúrbios
missão tem como
da personalidade e
finalidade uma escertificação de qualidade
alteração do compécie de “treino” de
EQUASS Assurance»
portamento.
atividades da vida
diária, aquisição
de novas compeReabilitar e
tências e manuReintegrar
tenção das capacidades que os utentes
Para além destas cinco unidades de trataainda possuam. Já a unidade Pierluigi
mento, existem duas unidades que visam
Marchesi funciona como treino para 7

«os valores que estruturam a nossa ação são cristãos»
Qual a importância que a casa de saúde tem no
contexto do Tratamento em saúde mental?
R_ Como qualquer estabelecimento da ordem hospitaleira,
não fazemos nenhuma discriminação em relação aos credos
que os doentes professam. Porém, os valores que estruturam
a nossa ação são declaradamente cristãos e é isso que marca
a nossa diferença. Isso percebe-se na forma como tratamos os
utentes. Não nos esgotamos no tratamento do doente de uma
forma integral e holística, mas temos sempre uma dimensão
espiritual presente em todas as nossas intervenções, sem nunca criar qualquer tipo de pressão para os utentes aderirem a
um determinado caminho em termos religiosos.
QUE RETRATO FAZ DA CASA DE SAÚDE NA ATUALIDADE?
R_ A Casa de saúde pode ser percebida de várias formas.
Destaco, desde logo, que esta instituição se constitui como a
maior resposta de internamento prolongado para o sexo masculino, no norte do país. Nós temos uma taxa de ocupação,
nos últimos 5 anos, de cerca de 91%. Temos utentes de todo o
país, com enfoque particular nos distritos de Viana do Castelo
e Braga. Também temos uma importância social e comunitária
muito forte, que pode ser percebida principalmente nas celebrações religiosas que se realizam na nossa igreja, que está
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doentes com o intuito de prosseguirem o
processo de reabilitação de doentes com
mais capacidades e autonomia a fim de
se prepararem para a sua inserção social.
Além desta duas unidades, existem ainda
apartamentos na cidade de Barcelos, que
se destinam aos utentes em processo de
total reabilitação.
Recorde-se que a Casa de Saúde de São
João de Deus é uma referência nacional
no âmbito da reabilitação psicossocial,
tendo obtido a certificação de qualidade
EQUASS Assurance, em 2011.
A instituição é também referência no âmbito do voluntariado, acolhendo dezenas
de pessoas em experiências temporárias,
nomeadamente relacionadas com a Juventude Hospitaleira.

Isabel Bragança, diretora

Irmão António Matias, superior

aberta à cidade. A Casa de Saúde é ainda parceira na rede social de Barcelos, sendo solicitada para colaborar em algumas
atividades, dentro desta área de intervenção.

Como é que a comunidade
dos irmãos de S. João de
deus integra a missão da
instituição?

QUE PROJETOS EXISTEM PARA O FUTURO?

R_ A comunidade está muito limitada.
De há uns anos para cá temos apostado
no trabalho dos leigos. Temos apostado
numa formação mais integral dos leigos mais empenhados, de forma a manter o carisma que presidiu à fundação
desta casa. Por várias circunstâncias,
a comunidade dos Irmãos tem sofrido
alguns precalços. A comunidade vai
tentando acompanhar, dentro das suas
possibilidades a missão da obra.

R_ O novo paradigma do tratamento ao doente mental apresenta critérios diferentes dos utilizados no passado. Já temos o
apoio domiciliário e duas comunidades de inserção, que visam
precisamente a integração do utente na sociedade. Temos ainda um projeto no qual pretendemos criar uma resposta para
utentes com patologias psiquiátricas, a partir de parcerias com
a comunidade envolvente. Já temos instalações, falta apenas o
apoio financeiro. Em breve estará também em funcionamento a unidade de psicogeriatria, que está a ser renovada e vai
apresentar melhores condições de conforto para os utentes.
O VOLUNTARIADO REVELA-SE TAMBÉM FUNDAMENTAL
PARA A CASA. COMO ESTÁ A CORRER?
R_ Curiosamente temos tido mais voluntários que o habitual
e fazem um trabalho extraordinário. Somos referência ainda
a nível académico, acolhendo estágios de serviço social,
enfermagem, entre outros, e recebemos muitas solicitações de
alunos de medicina da Universidade do Minho.

COMO SE CONCRETIZA O CARISMA
DA ORDEM DE S. JOÃO DE DEUS NO
QUOTIDIANO DA CASA?
R_ Concretiza-se explicando, da melhor forma, as obras de misericórdia,
tentando fazer o bem. É esse o lema de
S. João de Deus.
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A festa da EXPECTAÇÃO de NOSSA SENHORA celebra-se a 18 DE DEZEMBRO. Esta festa, conhecida entre o povo português como de Nossa Senhora
do Ó, celebra o desejo de Maria, o desejo de milhares de gerações que suspiraram, que suspiram pela vinda do Messias. Por estes dias, a Igreja canta
as chamadas “antífonas maiores”, que começam todas pela interjeição “Ó”.

i

Diário do Minho

Sugestão de Cânticos
ENTRADA: Desça o orvalho (J. Santos)
OFERTÓRIO: Excelso criador (F. Santos)
COMUNHÃO: Feliz és Tu (C. Silva)
SAÍDA: Maria, fonte de esperança (M. Luís)

“Visitação” (Mariotto Albertinelli, 1503) In: Galleria degli Uffizi (Florença - Itália)

DOMINGO IV DO ADVENTO - Ano C
23 de dezembro de 2012
LEITURA I – Miq 5,1-4a
Leitura da Profecia de Miqueias
Eis o que diz o Senhor: «De ti, Belém-Efratá, pequena entre as cidades de Judá, de ti
sairá aquele que há-de reinar sobre Israel.
As suas origens remontam aos tempos de
outrora, aos dias mais antigos. Por isso
Deus os abandonará até à altura em que
der à luz aquela que há-de ser mãe. Então
voltará para os filhos de Israel o resto dos
seus irmãos. Ele se levantará para apascentar o seu rebanho pelo poder do Senhor,
pelo nome glorioso do Senhor, seu Deus.
Viver-se-á em segurança, porque ele será
exaltado até aos confins da terra. Ele será
a paz».
SALMO RESPONSORIAL – Salmo 79 (80)
Refrão 1: Senhor nosso Deus, fazei-nos voltar,
mostrai-nos o vosso rosto e seremos salvos.
Refrão 2: Mostrai-nos, Senhor, o vosso
rosto e seremos salvos.
Pastor de Israel, escutai,
Vós estais sobre os Querubins, aparecei.
Despertai o vosso poder
e vinde em nosso auxílio.
Deus dos Exércitos, vinde de novo,
olhai dos céus e vede, visitai esta vinha;
protegei a cepa que a vossa mão direita plantou,
o rebento que fortalecestes para Vós.
Estendei a mão sobre o homem que escolhestes,
sobre o filho do homem que para Vós criastes.
Nunca mais nos apartaremos de Vós,
fazei-nos viver e invocaremos o vosso nome.

N

estes últimos dias antes do
Natal, a mensagem fundamental da Palavra de Deus gira à
volta da definição da missão
de Jesus: propor um projecto de salvação
e de libertação que leve os homens à
descoberta da verdadeira felicidade.
A primeira leitura sugere que este mundo
novo que Jesus, o descendente de David,
veio propor é um dom do amor de Deus.
O nome de Jesus é “a Paz”: Ele veio
apresentar uma proposta de um “reino”
de paz e de amor, não construído com
a força das armas, mas construído e
acolhido nos corações dos homens. Num
quadro de injustiça e de sofrimento – e,
portanto, de frustração e de desânimo – o
profeta anuncia a chegada de um personagem, no futuro, que reinará sobre o
Povo de Deus. Esse personagem, enviado
por Deus, será da descendência davídica, supondo-se, portanto, que poderá
restaurar esse tempo de paz, de justiça
e de abundância que o Povo de Deus
conheceu na época ideal do rei David. A

LEITURA II – Heb 10,5-10
Leitura da Epístola aos Hebreus
Irmãos: Ao entrar no mundo, Cristo disse:
«Não quiseste sacrifício nem oblações,
mas formaste-Me um corpo. Não Te agradaram holocaustos nem imolações pelo
pecado. Então Eu disse: ‘Eis-Me aqui;
no livro sagrado está escrito a meu respeito: Eu venho, ó Deus, para fazer a tua
vontade’». Primeiro disse: «Não quiseste
sacrifícios nem oblações, não Te agradaram holocaustos nem imolações pelo
pecado». E no entanto, eles são oferecidos segundo a Lei. Depois acrescenta:
«Eis-Me aqui: Eu venho para fazer a tua
vontade». Assim aboliu o primeiro culto
para estabelecer o segundo. É em virtude
dessa vontade que nós fomos santificados
pela oblação do corpo de Jesus Cristo,
feita de uma vez para sempre.
ACLAMAÇÃO DO EVANGELHO – Mt 1,38
Eis a escrava do Senhor:
faça-se em mim segundo a vossa palavra.
EVANGELHO – Lc 1,39-47
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Lucas
Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho
e dirigiu-se apressadamente para a montanha, em direcção a uma cidade de Judá.
Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de
Maria, o menino exultou-lhe no seio.
Isabel ficou cheia do Espírito Santo
e exclamou em alta voz: «Bendita és tu
entre as mulheres e bendito é o fruto

do teu ventre. Donde me é dado que
venha ter comigo a Mãe do meu Senhor? Na verdade, logo que chegou aos
meus ouvidos a voz da tua saudação, o

menino exultou de alegria no meu seio.
Bem-aventurada aquela que acreditou no
cumprimento de tudo quanto lhe foi dito
da parte do Senhor».

a Igreja alimenta-se da palavra
última frase desta leitura (“Ele será a Paz”)
define o conteúdo desta esperança: a
palavra “shalom” significa tranquilidade,
ausência de violência e de conflito, mas
também bem-estar e felicidade.
A segunda leitura sugere que a missão
libertadora de Jesus visa o estabelecimento de uma relação de comunhão e
de proximidade entre Deus e os homens.
É necessário que os homens acolham
esta proposta com disponibilidade e
obediência – à imagem de Jesus Cristo –
num “sim” total ao projeto de Deus. O
encontro com Deus não é feito a partir
de rituais externos (as prendas, a comida,
os cânticos, as procissões, as orações,
as liturgias solenes, o incenso, os paramentos sumptuosos), mas é feito a partir
de Cristo, o Filho que entrega a vida,
a fim de que o projeto do Pai se torne
presente na vida dos homens e de que os
homens, aprendendo o amor e a entrega
total, aceitem tornar-se “filhos de Deus”.
O autor da “Carta aos Hebreus” afirma
que, no mundo da nova “aliança”, não

é já o sacrifício de animais que realiza a
comunhão com Deus, a entrega absoluta
do crente a Deus, o perdão dos pecados;
é a encarnação de Jesus, a entrega total
da sua vida. Quem quiser descobrir o
Pai e aproximar-se d’Ele, olhe para Jesus;
porque Jesus ensinou-nos, com a sua obediência ao projeto do Pai, como deve ser
essa relação de filiação com Deus.
O Evangelho sugere que esse projeto de
Deus tem um rosto: Jesus de Nazaré veio
ao encontro dos homens para apresentar
aos prisioneiros e aos que jazem na escravidão uma proposta de vida e de liberdade. Ele propõe um mundo novo, onde os
marginalizados e oprimidos têm lugar e
onde os que sofrem encontram a dignidade e a felicidade. Este é um anúncio
de alegria e de salvação, que faz rejubilar
todos os que reconhecem em Jesus a
proposta libertadora que Deus lhes faz.
Essa proposta chega, tantas vezes, através
dos limites e da fragilidade dos “instrumentos” humanos de Deus; mas é sempre
uma proposta que tem o selo e a força de

Deus. A presença de Jesus neste mundo é,
claramente, a concretização das promessas de salvação e de libertação feitas por
Deus ao seu Povo. Com Jesus, anuncia-se
a eliminação da opressão, da injustiça,
de tudo aquilo que rouba e que limita
a vida e a felicidade dos homens. Jesus,
ao “nascer” entre nós, tem por missão
propor um mundo onde a justiça, os
direitos humanos, a dignidade, a vida e a
felicidade das pessoas são absolutamente
respeitados. Dizer que Jesus, hoje, nasce
no nosso mundo significa propor esta
mensagem libertadora e salvadora. Maria,
após ter conhecimento de que vai acolher
Jesus no seu seio, parte ao encontro
de Isabel e fica com ela, solidária com
ela, até ao nascimento de João. Temos
consciência de que acolher Jesus é estar
atento às necessidades dos irmãos, partir
ao seu encontro, partilhar com eles a
nossa amizade e ser solidário com as suas
necessidades?
Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org
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opinião
por Manuel Leite
Médico-cirurgião no Hospital de Famalicão
Membro do Conselho Económico da Paróquia de Sto. Adrião-Famalicão

Testamento vital uma reflexão colateral
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A paróquia de Santa Lucrécia de Algeriz, arciprestado de Braga, promoveu, no passado
domingo, uma recriação da aldeia de Jesus. A iniciativa foi organizada pela associação
Lucré Crescendo, Junta de Freguesia e Associação de Artesãos do Minho. Fotos Jorge Oliveira

Arthur Shopenhauer, filósofo de pensamento pessimista (A única realidade da
vida é a dor) é autor, por outro lado, de
uma frase interessante: “A vida aspira a viver”. De certa forma, à questão por que aspiramos
a manter-nos vivos, é respondido que a vida quer
viver, e a vontade universal é a vontade de viver,
não de morrer. E, segundo ele, tal vontade não está
necessariamente ligada à consciência cognoscente
do homem. Aquela é mais forte do que esta. Dizia,
também, que” o cérebro é o fenómeno da vontade, a qual é a única que é imortal”. Expressão de
profunda metafísica! E, também, espiritualmente
forte. Serve-me esta introdução, retirada de um
contexto filosófico mais complexo, para abordar
um assunto que se prende com a aprovação da Lei
nº 25/2012 que regula as “Directivas Antecipadas
de Vontade”, genericamente designado “Testamento Vital” (TV). Antes de mais, interessa definir, de
forma sucinta, o que essa lei aprovou. Os “Testamentos de Vida” são declarações de vontade feitas
por uma pessoa, formulando recomendações para
serem cumpridas quanto à assistência clínica que
lhe será prestada na fase terminal da vida. Qual
o impacto desta lei? Do ponto de vista prático,
muito pouco, como atestam estatísticas de países
onde a lei já vigora, e com baixíssimos índices de
utilização. Do ponto de vista da discussão ética
relacionada com a disposição da vida humana, já
assume importância. Não foi a primeira vez que
tal matéria foi objecto de proposta de lei, tendo
sido contestada por políticos e pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV),
em anterior legislatura. Dizem alguns que esta
lei permite deixar descansadas algumas pessoas
mais ansiosas quanto ao que lhes pode suceder
no seu fim de vida, sobretudo relativamente a
situações consideradas de sofrimento insustentável
ou aquelas em que alguns consideram não fazer
sentido viver. O medo do sofrimento, o medo da
morte, leva certamente a reacções de defesa, de
fuga. A simples sensação de que “o tempo está
passando” cria angústia ou ansiedade. Num tempo
de enorme progresso científico, particularmente
da Ciência Médica, parece exigir-se a abolição
do sofrimento, sendo a morte encarada como
uma derrota da Medicina, havendo a tentação
de não a enfrentar abertamente do ponto de vista
profissional e sentimental, sem omitir os actos
técnicos exigíveis. Mas, porque parece de interesse
reduzido? Vejamos: pela “boa prática médica”, o
médico está implicado em poupar todo e qualquer
doente a uma inútil ou obstinada terapêutica, e a
proporcionar um fim de vida com respeito pela
dignidade da mesma. Apesar de a lei ser cuidadosa quanto aos “Requisitos de Capacidade”,
“Limites das Directivas Antecipadas de Vontade”,
“Eficácia do Documento”, “Direito à Objeção de
Consciência” e nomeação de um “Procurador de
Cuidados de Saúde”, há um ponto, por exemplo,
que não contempla, e que encerra a questão
de um doente, numa situação de inconsciência
(coma), e não podendo receber informação
médica, poder decidir de forma diferente daquela
que está no TV. Pelo avanço da ciência médica,
há cada vez mais meios de dignificar e preservar o
fim da vida natural, pelo que, como dizia o Prof.
Dr. Daniel Serrão, “o progresso da ciência clínica
tornou o TV obsoleto, inútil e potencialmente perigoso para os doentes”. Há progressos nalgumas
patologias que fazem com que, situações clínicas
intratáveis há uns anos atrás, sejam agora tratáveis,
e a variabilidade clínica no decurso do tempo de
uma patologia potencialmente grave, pode tornar
o uso do TV perigoso para o seu subscritor, procurador e elementos médicos envolvidos. Reflectindo na opção pelo TV e, já agora, observando outra
forma de antecipar a morte (a eutanásia), somos
levados a considerar o “carácter livre e esclarecido” com que se justifica o respeito por tais opções.
Mas será tudo tão linearmente esclarecido e livre?

É um “imperativo ético” não apressar (como alívio
de um fardo), nem retardar (o que seria desumano)
o processo de morte natural, mas ajudar a que
a morte seja uma libertação da “vida de dor” de
Schopenhauer e, sobretudo, uma passagem para a
Eternidade.
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Ainda que o sentido da vida seja o da felicidade, a discussão sobre a qualidade de vida
até à morte é complexa e, analisá-la, implica
procurar o sentido da vida e as circunstâncias a
ela inerentes: a dor, a doença, o sofrimento, o mal,
a morte. O sentido da vida e suas circunstâncias
existe, é algo que nos antecede e excede, e poderá
estar dentro ou fora da nossa compreensão, seja
pelo exercício intelectual ou negligência da
procura. E se Schopenhauer falava de “vontade de
viver como única que é imortal” um psiquiatra e
psicanalista, Viktor Frankl, dizia-nos, numa outra
perspectiva, que aquilo que de facto impulsiona
o Homem não é nem a vontade de poder (como
dizia Adler), nem a vontade de prazer (Freud), mas
sim o que Frankl chama de “vontade de sentido”.
O sentido do sofrimento não será evidente. O
sofrimento não é de forma alguma necessário
para se preencher um sentido, conquanto seja
inevitável. Nesta inevitabilidade, mais do que
debater a morte sem sofrimentos, interessa debater
a qualidade dos cuidados nos últimos tempos da
vida: a assistência médica e a humanização da
morte, e não a “coisificação” da mesma, o que
acontece muito nos nossos dias, com uma gritante
falta de cuidados de acompanhamento, envolvimento humano, falta de solenidade, de respeito
pela “passagem da vida”. Nós vivemos morrendo,
desde o início da vida. E o Homem é um mistério.
Em respeito ao mistério e na humildade das nossas
limitações, respeitemos a vida desde as primeiras
às últimas instâncias, respeitando o “querer viver
a vida”, e não nos arrogando como donos dela de
forma absoluta. O Homo Sapiens integra o Homo
Patiens e este é o Homem que sofre, mas que
tem capacidade de resistir ao sofrimento, o qual
preenche um sentido, e o Homem realiza-se. Mas,
pode o Homem realizar-se no sofrimento? Foi,
talvez, na incomodidade de uma tal questão que
Doistoievsky afirmou, um dia, que só tinha uma
coisa a temer: o não ser digno das suas penas. Não
faço a apologia da aceitação do sofrimento por
estoicismo ou masoquismo em nome de qualquer
ideia filosófica ou espiritual, e também eu temo
não ser digno das minhas penas.
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Sendo a nossa humanidade uma imperfeição, a humanização algo de inacabado,
mas sempre em progresso, só erguendo-nos
do mundo humano encontraremos um sentido
superior de tudo isto, e este podemos encontrálo na reflexão cristã tal como Blaise Pascal nos
descreveu: “Fora de Jesus Cristo nada sabemos do
que é Deus, a vida, a morte e do que nós próprios
somos”. Esta poderá ser considerada uma frase
radical. A via cristã para a humanização da vida e
da morte não é exclusiva, mas é única na resposta
à significação do Homem.
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Mais do que emitir um juízo sobre a lei do
TV ou outras que pendem sobre a manipulação da vida humana, procuro nesta curta
reflexão, (re)pensar e (re)descobrir o sentido da
vida humana, o sentido do sofrimento e da morte,
pressuposto essencial para a atitude a tomar
em qualquer fase da nossa vida ou da vida dos
nossos semelhantes. Tenho registado afirmações
que consideram a aprovação desta lei como uma
“conquista civilizacional” pelo que ela significa de
“humanização da morte”. Entendo a boa intenção
da lei, dos seus mentores e legisladores, mas
considerá-la “conquista civilizacional” parece entrar em contradição com a falta de “humanização
na vida” da sociedade actual, que poderemos traduzir por retrocesso civilizacional. A prioridade
será sempre “humanizar a vida”.

IGREJA BREVE
Antífonas do Ó

AGENDA
flash

Quinta-feira 13.12.2012
> BRAGA: eucaristia e ceia de
Natal do Colégio de São Caetano, com D. Jorge Ortiga (12h00).

Ó

Sabedoria
que saístes da boca do altíssimo
atingindo de uma a outra extremidade
e tudo dispondo com força e suavidade:
Vinde ensinar-nos o caminho da prudência

Sexta-feira 14.12.2012

Ó

Adonai
guia da casa de Israel,
que aparecestes a Moises na chama do fogo
no meio da sarça ardente e lhe deste a lei no Sinai
Vinde resgatar-nos pelo poder do Vosso braço.

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

Ó

Raiz de Jessé
erguida como estandarte dos povos,
em cuja presença os reis se calarão
e a quem as nações invocarão,
Vinde libertar-nos; não tardeis jamais.

> V.N.FAMALICÃO: conferência
“Bento XVI tirou o burro e o boi
do presépio?”, no Centro pastoral de Santo Adrião (21h15).

Ó

Chave de Davi
o cetro da casa de Israel
que abris e ninguém fecha;
fechais e ninguém abre:
Vinde e libertai da prisão o cativo
assentado nas trevas e à sombra da morte.

A Eucaristia solene no dia da Imaculada Conceição, no santuário do Sameiro

Ó

Oriente
esplendor da luz eterna e sol da justiça
Vinde e iluminai os que estão sentados
nas trevas e à sombra da morte.

Ó

Rei das nações
e objeto de seus desejos,
pedra angular
que reunis em vós judeus e gentios:
Vinde e salvai o homem que do limo formastes

Ó

Emanuel,
nosso rei e legislador,
esperança e salvador das nações,
Vinde salvarnos,
Senhor nosso Deus.
(da Liturgia das Horas)

LiVRo
Título: Mostrador de
horas
Autor: Valdemar Gonçalves
Editora: Diário do Minho
Preço: 5,00 euros
Resumo: Esta obra, que reúne uma colectânea de poemas do cónego Valdemar
Gonçalves, é o quarto livro do autor e
pretende sugerir «momentos de vibração
especial à volta de acontecimentos em
que a alma do poeta foi tocada». Para o
poeta, o “Mostrador de horas” é um «caminhos temático e artístico (...) ao arrepio
do habitual».

«A esperança será mais
forte se o governo,
partidos, sindicatos
e confederações
dialogarem de
verdade na busca
duma sociedade justa,
fraterna, verdadeira e
solidária»
D. Gilberto Reis,
Bispo de Setúbal

A Festa de Nossa Senhora do Ó

Carlos Aguiar Gomes

E

ntre as inúmeras devoções marianas, uma das mais antigas e que urge recuperar em
tempos de crise do valor da vida humana, encontramos a de Nossa Senhora do Ó.
Teremos de remontar ao ano de 656, ao X Concílio de Toledo, presidido por um grande
Santo, Sto Eugénio, no qual este santo Arcebispo decide transferir a festa da Anunciação
para 18 de Dezembro. Santo Ildefonso, sobrinho do citado Santo Arcebispo Sto Eugénio,
modificou-lhe a invocação que passou a ser conhecida como da Expectação do Parto da
Santíssima Virgem e, daí em diante, a festa enraíza-se e fixa-se. Posteriormente a festa
foi perdendo importância. Esquecida e riscada dos calendários litúrgicos, só se manteve
na liturgia do Rito bracarense ( festa a 18 de Dezembro ) e, penso que em Espanha. No
Calendário litúrgico próprio da Arquidiocese de Évora também se pode celebrar esta
invocação de Nossa Senhora. Contudo, são imensas as imagens e representações pictóricas
da Santíssima Virgem grávida e com o ventre proeminente, em Portugal e no Brasil, sob a
invocação de Nossa Senhora da Esperança,da Expectação ou do Ó.
Antecedendo o Natal de 7 dias, Nossa Senhora do Ó, nesta invocação,aparece-nos grávida
e, frequentemente, com a mão esquerda sobre o seu ventre ou,então,de braços abertos
em atitude de acolhimento. Admite-se que, o povo simples ouvindo as antífonas
de Vésperas, que antecedem e concluem o cântico do Magnificat, e que todas
começam por Ó, da invocação de atributos de Jesus, que nascerá a 25 de
Dezembro, impressionado por aquele Ó que o canto gregoriano prolonga de
forma belíssima, teria passado a invocar Nossa Senhora juntando-lhe aquele
Ó que ouvia e de que ficaria fascinado e enlevado nas Vésperas pré-natalícias
nas igrejas e mosteiros. Assim teria nascido esta invocação de Nossa Senhora,
como um hino à gravidez e à expectativa da proximidade do parto.
Num contexto cultural profundamente anti-vida, devemos lutar por
reconhecer a importância de recuperar esta venerável invocação de Nossa
Senhora que espera o nascimento de uma criança, o Salvador do mundo.
É um modo de recolocar o direito à vida dos nascituros bem no centro das
nossas orações. Por isso,faz todo o sentido implorar Nossa Senhora,na sua
invocação tão simples,popular e tão antiga de Nossa Senhora do Ó. Por
isso, ponhamos no regaço desta mãe todas as crianças que esperam nascer.
Todas. As que são desejadas. As que não o são. Todas. Aqui fica o desafio:
vamos recuperar esta santa devoção. O momento que vivemos exige-o.
(texto ao abrigo do anterior acordo ortográfico)

IGREJA.net
www.vatican.va

O portal oficial do Vaticano, que
dispõe de uma versão em língua portuguesa, faculta neste tempo litúrgico
uma opção intitulada “Advento 2012”.
Na página principal encontra-se um
ícone referente a esta ligação. Basta
clicar por cima e, em seguida, somos
reencaminhados para uma página
onde são disponibilizados um conjunto de recursos diretamente relacionados com as celebrações inseridas
neste tempo de Advento. Aí não faltam
vídeos, fotos, textos para reflexão,
discursos, entre outras propostas.

Sábado 15.12.2012
> BRAGA: no âmbito do III Domingo do Advento, as paróquias
da cidade promovem, nos ofertórios das Eucaristias, o dia da
partilha. Aceita-se dinheiro ou
géneros para ajudar os pobres.
> GUIMARÃES: Formação para
leitores e ministros extraordinários da comunhão para os
arciprestados de Cabeceiras
de Basto, Celorico de Basto,
Guimarães e Póvoa de Lanhoso,
no Seminário do Verbo Divino
(09h30-13h00).
> BRAGA: encontro do Pré-Seminário para jovens entre os 10
e os 18 anos (09h30-17h00).
> BRAGA: ceia de Natal dos
Cursos de Cristandade (20h00).

Domingo 16.12.2012
> VILA VERDE: encerramento da
visita pastoral a Prado, por D.
António Moiteiro (10h30).
> BRAGA: eucaristia e bênção
de grávidas, presidida por D. Jorge Ortiga, na Sé Primaz (11h30).
> PÓVOA DE LANHOSO: abertura da aldeia de presépios de
Garfe (14h30).

Quarta-feira 20.12.2012
> BRAGA: Encontro de Natal do
Clero da Arquidiocese de Braga,
no Auditório Vita (09h30).

> Esta sexta-feira, entre as
23h00 e as 24h00, o
programa “Ser Igreja“, da Rádio
SIM, entrevista o Arcebispo D. Jorge
Ortiga, sobre celebração de bênção
de grávidas.
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