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Pastoral Universitária
realizou Bênção do Caloiro
A Pastoral Universitária de Braga deu
início às atividades para o presente
ano letivo com a Bênção do Caloiro,
que decorreu, no passado domingo,
na igreja dos Terceiros, em Braga. A
celebração foi presidida pelo padre
Eduardo Duque, responsável por este
setor pastoral, que organiza projetos de
voluntariado, caminhadas, celebrações
entre outras atividades.
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No próximo dia 8 de novembro, o Bispo Auxiliar
D. Manuel Linda visita a paróquia famalicense de
Ribeirão, onde vai presidir a uma celebração, a partir
das 15h30, durante a qual administrará a Santa
Unção a pessoas doentes ou maiores de 70 anos.
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Realiza-se, a 27 e 28 de novembro, um seminário
denominado “Sacramento de Reconciliação“. Esta iniciativa, integrada no plano de Formação Permanente do
Clero, vai decorrer no Centro Pastoral Arquidiocesano,
mediante inscrição prévia nos Serviços Centrais.

Sacerdotes não
devem pressupor
que todos os fiéis
são conscientes

Em entrevista ao programa
“Ser Igreja”, o arcebispo
apela à Arquidiocese
para não desaproveitar
as oportunidades
de aprofundamento
que lhe vão ser sugeridas
ao longo deste ano da fé.
© DM

Clero de Barcelos
acolheu D. António Moiteiro
D. António Moiteiro participou, na
passada semana, na reunião mensal do
clero do arciprestado de Barcelos. O
prelado aproveitou a sua presença para
apelar à participação de sacerdotes e
leigos no “Átrio dos Gentios” previsto
para os próximos dias 16 e 17 de novembro, respetivamente, nas cidades de
Guimarães e Braga.

Falecimento
do padre António Mendes
Faleceu, no passado dia 18 de outubro,
o padre António Ferreira Mendes, de 85
anos e natural de S. Gens (Fafe). Ordenado sacerdote em 1954, ao longo do
seu percurso pastoral foi responsável
pela paroquialidade de Aboim da Nóbrega, Portela do Vale e de Gondomar,
no Arciprestado de Vila Verde. Desde
2001, desempenhava funções como
capelão da Santa Casa de Misericórdia
de Vila Verde. Residia atualmente na
Casa Sacerdotal Arquidiocesana.

Átrio dos Gentios
divulga hino do encontro
A iniciativa “Átrio dos Gentios”, que
se realiza em Guimarães e Braga, nos
próximos dias 16 e 17 de novembro,
prometendo agitar o diálogo entre a
Igreja e a sociedade, disponibilizou um
hino que vai marcar o compasso deste
evento. A versão já se encontra disponível no site da Arquidiocese de Braga.

Vieira do Minho
abriu Ano da Fé
O Bispo Auxiliar de Braga, D. António
Moiteiro marcou presença na abertura
do Ano da Fé, no Arciprestado de Vieira
do Minho. Nesta sua primeira deslocação à comunidade cristã de Vieira do
Minho, o prelado celebrou no santuário
da Senhora da Fé, no monte de Santa
Cecília, na Freguesia de Cantelães,
onde, perante os fiéis, abriu a porta do
santuário. Durante a homilia, o prelado
pediu aos fiéis para intensificarem as
suas orações e aprofundarem a sua fé.

P

ara D. Jorge Ortiga é “perigoso”
pressupor que todos os fiéis que frequentam as igrejas são já conscientes das verdades da fé cristã que dizem
professar. Portanto, «é preciso não pressupor que os cristãos são conscientes».
«Muitos de nós, padres, podem pressupor que numa determinada paróquia
todos são cristãos e todos conhecem as
verdades da fé. Mas não é verdade que
assim seja!», sublinhou, em entrevista ao
programa “Ser Igreja” da rádio SIM.
Salientando que «há pessoas batizadas
que se afastaram e muitas vezes acabam
por regressar à vida eclesial, mas sem
saberem bem aquilo em que acreditam»,
o Arcebispo Primaz recorda que o aviso
não é apenas para os sacerdotes, mas
também para os leigos.

«O mesmo acontece com muitos catequistas, em relação aos catequisandos e
aos pais dos catequisandos», acrescentou.
Por isso mesmo, o prelado bracarense

Dia do Voluntariado

Hi-GOD, um dia com Deus

O Outubro missionário, iniciativa
do Centro Missionário da Arquidiocese
de Braga, organismo criado há dois anos
para promover a sensibilização missionária, realiza, no próximo sábado, o Dia do
Voluntariado Missionário. Esta iniciativa
vai decorrer na Faculdade de Teologia de
Braga e pretende ser uma oportunidade
de encontro e de partilha. Está aberto a
leigos, originários da Arquidiocese, que
tenham realizado alguma experiência
de voluntariado missionário ou desejem
saber mais sobre o tema. Integrada no
programa do “Outubro Missionário” está
ainda a tertúlia missionária “A minha vida
dava um filme”, que se vai realizar na
paróquia da Apúlia, Esposende, amanhã,
pelas 21h00. Esta tertúlia vai basear-se no
visionamento do filme “Invictus”.

o grupo de Peregrinos organiza, no
próximo dia 3 de novembro, mais uma edição do “Hi-GOD, um dia com Deus”. Esta
iniciativa vai decorrer no edifício da Faculdade de Teologia, em Braga, entre as 09h00
e as 19h00, contando com um programa
vasto que inclui duas séries de oficinas,
eucaristia e a iniciativa “Le fort Boyard”,
uma espécie de caça ao tesouro que se vai
realizar nas ruas de Braga. O momento
alto do programa vai ser o concerto-oraEsta é a 5.ª
ção com a banda “Missio”. A organiedição do Hização, constituída por diversos grupos
GOD e vai ter
e movimentos juvenis da Arquidiocese
como temática
de Braga pretende juntar cerca de 300
a Fé e as
participantes. As inscrições individuais
dú
vidas que
e de grupos podem ser feitas através do
su
scita nos
portal www.hi-god.blogspot.pt, sendo
mais jovens.
a taxa de inscrição três euros.

«Desejo que o Ano da Fé seja
levado a sério por todos os
cristãos e que todos possam
aproveitar as iniciativas»
espera que «este Ano da Fé seja levado
a sério por todos os cristãos e que todos
possam aproveitar as iniciativas que vão
ser propostas» ao longo do ano pastoral.
«Gostava que os cristãos da Arquiodioce-

se, ao olharem para o cartaz do novo Ano
Pastoral, e para a frase que lá está (“Sei
em quem acreditei”) tivessem vontade de
se perguntar o que está ali escrito»
Para D. Jorge Ortiga, «a Fé não é uma teoria ou ideologia», mas sim «uma Pessoa»
que tem uma mensagem concreta:«Ide e
pregai! Ide e anunciai!», afirmou ainda.
Quando questionado sobre o atual momento de crise, o Arcebispo recordou que
«a Igreja também tem que assumir as suas
culpas na atual situação», sublinhando a
urgência de saber propor devidamente «a
doutrina social da Igreja».
«Nós estamos cheios de falar, só que nem
sempre o que dizemos entra na consciência de quem nos ouve», referiu, apelando
aos católicos que estejam «mais presentes
na política».
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O português D. Carlos Azevedo vai assumir a coordenação do setor do património no Vaticano, após o
Papa Bento XVI ter unificado a Comissão Pontifícia dos Bens Culturais ao Conselho Pontifício da Cultura,
do qual este prelado fazia parte desde novembro de 2011. Segundo o bispo português, é necessário «incentivar uma leitura plena, simbólica e teológica, das obras de arte da Igreja». Outra das prioridades
passa por constituir um grupo de música sacra que «incentive a qualidade musical».

Igreja deve ir encontro dos jovens
© DPJB

As jornadas da Pastoral Juvenil decorreram sob o lema: “Fé e Nova Evangelização – ide e fazei discípulos”

A

s primeiras Jornadas de Pastoral
Juvenil, que decorreram na passada
sexta e sábado em Fátima, desafiaram os animadores e catequistas a, mais do
que apresentarem respostas feitas, «ir ao
encontro da realidade dos jovens» para aí

«ajudarem a discernir o sentido da vida» e
«apontarem caminhos» de felicidade. Segundo o diretor do Departamento Nacional
da Pastoral Juvenil, padre Eduardo Novo,
«a Igreja não foge aos problemas nem vive
apenas num mundo espiritual».

Sete novos santos
Bento XVI presidiu, no passado domingo,
no Vaticano, à cerimónia de canonização
de sete novos santos para a Igreja, entre
os quais a primeira santa indígena norteamericana, Kateri Tekakwitha. Entre os
novos santos estão dois mártires: Giacomo
Berthieu (1838-1896), missionário jesuíta
francês morto em Madagáscar, por não querer renunciar à sua fé; e o catequista filipino
Pedro Calungsod (1654-1672), assassinado
em Guam por um pai que se recusou a
deixar o seu filho ser baptizado.

A extraordinária lição de Orissa
No estado de Orissa, como um pouco por toda a Índia, os cristãos
são excluídos, vítimas de intolerância, muitas vezes mesmo de
violência, de agressão. Em Orissa, em 2007, houve mesmo um
terrível ataque de fundamentalistas hindus de que resultou uma
centena de mortos, a destruição de cinco mil casas e Igrejas e a fuga
ou expulsão de 50 mil cristãos. Muitos, cerca de 10 mil, ainda estão
escondidos, temendo pelas suas vidas. Mas a Igreja não os abandonou.
Como podia? Os cristãos ensinam a novidade de haver uma religião que não faz aceção
de pessoas, que não separa naturais de estrangeiros, que não tem castas, em que todos são
iguais perante o mesmo Deus. E os dalit, os impuros, os intocáveis, sentem-se abraçados
por esta religião que olha para eles com a mesma bondade. (www.fundacao-ais.pt)

CREIO EM DEUS PAI DE MISERICÓRDIA

O

.A «grande pedagogia a adotar
é, segundo este responsável, o
modelo do Evangelho», mas para
isso é preciso apostar mais na
formação dos educadores.
«A missão de evangelizar os
jovens exige, em primeiro lugar, o
aprofundamento do conhecimento
da fé», reconhece o padre Eduardo
Novo, salientando ainda que quem anuncia
Cristo aos outros deve ser portador de um
«convite permanente à participação na vida
da Igreja».
Este encontro, subordinado ao tema “Fé e
Nova Evangelização: Ide e Fazei Discípulos”, contou com a presença de cerca de
250 agentes de pastoral juvenil, vindos de
todo o país, e também de alguns responsáveis e especialistas do setor, como D. Ilídio
Leandro ou o salesiano Ricardo Tonneli.

«Riccardo
Tonelli colocou
Jesus no centro
do modelo de
comunicação a
utilizar»

Ano da Fé 6

Dário Pedroso, sj

Ano da Fé tem de ser descoberta contínua do amor misenossos males, as nossas feridas, as nossas mazelas, os nossos trauricordioso de Deus Pai, pois Ele é a fonte divina da nossa
mas. Vai-nos restaurando por dentro, revitalizando, cristificanfé, é a expressão máxima do amor.
do, transfigurando. O perdão vai curando não só o pecado que
1º Sem dúvida que o rasgo mais belo que Jesus nos apresenta do
fizemos, mas o nosso próprio ser pecador. Homens e mulheres
Pai é a sua misericórdia. Conta-nos a célebre parábola do Pai
curados pela misericórdia de Deus, que liberta e salva, que cura e
do pródigo (cf. Lc 15, 11-32) para nos fazer conhecer melhor
transforma.
a delicadeza, a sensibilidade, o carinho, a ternura do Pai de
3º O Pai do Céu, no seu amor infinito, não quer o pecado, mas
misericórdia. Entenderemos melhor a parábola se soubermos que
ama com entranhas de misericórdia o homem ou a mulher pecaa misericórdia significa o coração debruçado sobre a miséria.
dor ou pecadora. E com a sua ternura e carinho quer conquistarDebruçado não para ralhar, castigar, ofender, magoar, mas para,
nos, quer fazer aliança connosco, quer restaurar-nos. Fomos
como diz a parábola, beijar, abraçar, fazer festa. Algo parecido se
criados à sua imagem e à sua semelhança, mas o pecado vai
passa na parábola do Bom Pastor que se debruça até ao chão para
deformando, desfigurando essa semelhança, vai como que desapanhar a sua ovelha perdida e a coloca aos ombros, para a levar
truindo essa imagem que devíamos ser. Mas o amor divino vem
para casa com carinho e ternura, chamar os amigos
até nós para nos ajudar a restaurar essa imagem, a
«O Pai da misericórdia,
e vizinhos e fazer uma festa pois encontrou a sua
renovar e reforçar essa aliança. O Paizinho que nos
esse Deus apaixonado por ama quer-nos cada vez mais à sua semelhança para
“querida” ovelha. O Pai, connosco, faz o mesmo.
nós e que nos ama sem
Corre ao nosso encontro, beija, abraça, manda
darmos no mundo e na Igreja testemunho da sua
matar o vitelo gordo, há festa, música e dança, pois
limites, quer-nos para Si, vida e do seu amor. Quanto mais parecidos com o
o filho perdido encontrou-se, estava como morto e
Pai que nos gerou, pelo dom precioso da sua miseritem sede de nós»
reviveu, aproximou-se de casa, pediu perdão, vem
córdia, tanto mais cresceremos na santidade e tanto
com vontade de reconciliação. E o amor do Pai, porque o filho,
mais seremos misericordiosos como Ele é misericordioso.
apesar de pecador, não deixa de ser filho, acolhe-o com divina
4º O Pai da misericórdia, esse Deus apaixonado por nós e que
misericórdia.
nos ama sem limites, quer-nos para Si, tem sede de nós, quer
2º Este perdão divino, esta misericórdia não só perdoa mas
conquistar-nos o coração, não deseja outra coisa senão banharalegra-se em perdoar. A alegria do perdão é um rasgo divino que
nos na sua misericórdia, para nos restaurar. Comprometidos com
precisamos de meditar e assimilar. Contemplar a alegria de Deus
o seu amor, respondendo ao seu convite, abrir-nos-emos à sua
Pai, rezar a sua alegria quando nos beija e abraça, quando nos
misericórdia. Ele nunca nos rejeita. Está sempre de braços e coraacolhe, quando nos faz festa. Um perdão alegre, uma contínua
ção abertos. Quer mesmo fazer festa connosco. Onde abunda o
festa, um perdão repassado de carinho e ternura. Mas precisapecado superabunda a graça da misericórdia. Com ela, seremos
mos ainda de meditar outra faceta da misericórdia, que é graça
novas criaturas. Seremos filhos que o Pai ama mais e mais, pois já
que não só perdoa mas cura. A graça é medicinal, vai curando os
purificados pelo seu amor.

Aveiro
A comunidade católica de Aveiro
reuniu-se, no passado domingo, para
dar início à Missão Jubilar, integrada
nos 75 anos da restauração da diocese.
Segundo o Bispo de Aveiro, D. António
Francisco dos Santos, o objetivo desta
iniciativa é ser uma «verdadeira alma
inspiradora» para todos os fiéis. As ações
de formação, que têm sido levadas a
cabo por toda a diocese, inspiram-se no
lema “Vive esta hora” e já conseguiram
mobilizar cerca de 100 mil pessoas.

Bragança-Miranda
A Diocese de Bragança-Miranda tem
um novo site dedicado à pastoral
juvenil, um espaço interativo que
dedica particular atenção às redes
sociais. Mais do que uma plataforma
de “respostas” prontas a servir, os
responsáveis pelo setor querem fazer
daquela ferramenta um meio para
os jovens colocarem as suas próprias
perguntas. O site tem o seguinte url:
www.juventudebraganca.com.

Leiria-Fátima
O bispo de Leiria-Fátima visitou,
no passado fim de semana, o
Estabelecimento Prisional de Leiria,
onde batizou seis reclusos e crismou
onze, no âmbito da visita pastoral
à Paróquia da Cruz da Areia. Seis
dos reclusos presentes tinham-se
preparado para receber o batismo e
onze receberam também o crisma.

Lisboa
Um grupo de católicos, de uma
paróquia da cidade de Lisboa, está
a levar a cabo o projeto “Mais
proximidade, melhor vida”, com
o objetivo de apoiar os idosos que
vivem sozinhos. Esta iniciativa, que
já acompanha 86 idosos, integra
voluntários e, com a ajuda de mecenas,
permite ter uma equipa fixa e a tempo
inteiro, que integra uma assistente
social, uma psicóloga, uma gerontóloga
e uma responsável para a área da
comunicação. No próximo mês, vai
ser laçado o livro “Pequenos Contos,
Grandes Vidas”, com as histórias de
alguns dos idosos apoiados.

Madeira
A Diocese do Funchal pediu aos
padres da Madeira que divulguem
as informações do Instituto de
Administração da Saúde e Assuntos
Sociais sobre a prevenção de dengue
nas comunidades e eucaristias
dominicais. O surto da doença, que
atinge a ilha desde o último dia 3,
provocou 37 casos confirmados até
ao momento, dos quais 30 internados,
havendo 256 suspeitas de infeção.
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O padre João Torres tem 36 anos e foi ordenado em 2003.
Trabalhou durante dois anos no norte de Moçambique, juntamente com o padre Jorge Vilaça, com quem “fundou” esta
Unidade Pastoral. Iniciou, em 2006, o presépio vivo de Priscos
e agora, em conjunto com a CEJ, lança a Aldeia das Religiões.
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A abertura da “Aldeia das Religiões” acontece hoje, pelas
15h00. Ficará marcada por um momento simbólico pela paz
com a presença de vários líderes religiosos, entre os quais o Arcebispo Primaz. Nos dias 26 e 27, o evento decorre das 10h00
às 22h00 e, no dia 28, último dia, entre as 10h00 às 18h00.

PROGRAMA
25 Outubro
20h00 – Palestra “os oitos remédios da
Natureza” [Igreja Adventista Sétimo Dia]
21h00 – Unidade na Diversidade e Unidade das Religiões [Comunidade Baha’i]

26 Outubro
10h00 - Acolhimento
11h00 – Performance “I took the anti
bullying pledge” [Igreja Católica]
14h00 – Meditação [Budismo Tibetano]
15h00 – Palestra [Igreja Lusitana Católica Apostólica Evangélica – Comunhão Anglicana]

16h00 – “Valores cristãos e questões da
atualidade” [Igreja Católica Ortodoxa]
17h00 – Debate com jovens sobre
valores cristãos e questões da atualidade
[Igreja Católica Ortodoxa]

19h00 – Workshop sobre a utilização do trigo na culinária
[Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos Dias]

20h00 – Palestra “Quem somos nós.”
[Igreja Adventista Sétimo Dia]

21h00 – Ministérios Juvenis
[Aliança Evangélica Portuguesa]

27 Outubro
10h00 – Família cristã num Mundo MultiReligioso [Igreja Católica]
11h00 – Presença da Igreja Ortodoxa em
Portugal [Igreja Católica Ortodoxa]
12h00 – Meditação [Budismo Tibetano]
13h00 – Apoio Toxicodependência Ministério Desafio Jovem [Aliança Evangélica Portuguesa]
14h00 – Tema Livre
15h00 – Apresentação do livro: “Grande
Conflito” [Igreja Adventista Sétimo Dia]
16h00 – Sessão sobre Ecumenismo
[Comissão ecuménica do Porto]

17h00 – Princípios gerais do Islão
[Comunidade Islâmica]

19h00 – Apresentação de livro sobre o
Candomblé [Com. Portuguesa do Candomblé Yorùbá]
20h00 – Origem e história da Igreja
e suas principais doutrinas e práticas
[Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos Dias]

21h00 – Concerto musical Evangélico
[Aliança Evangélica Portuguesa]

28 Outubro
10h00- Exibição de documentário
[Comunidade Portuguesa do Candomblé Yorùbá]

11h00 – “Encontros e Choques: o
diálogo inter-religioso no novo milénio”
[Comunidade Portuguesa do Candomblé Yorùbá]

11h00 – Representação do Escutismo Adventista (palco) [Igreja Adventista Sétimo Dia]
12h00 – Apresentação da disciplina de
Moral Evangélica nas Escolas Públicas
(COMACEP) [Aliança Evangélica Portuguesa]
13h00 – Dança e Teatro sobre temas
Sociais [Comunidade Baha’i]
15h00 – Atividades Juvenis das Igrejas
Evangélicas [Aliança Evangélica Portuguesa]
17h00 – Palestra [Igreja Metodista]

Texto e Fotos Rui Ferreira

A Aldeia das Religiões, que se realiza a partir de hoje e até
domingo, na paróquia de Priscos, em Braga, pretende contribuir para consolidar a convivência pacífica entre as pessoas de
vários credos. Quando, em muitos lugares do nosso mundo,
continua a ser a religião motivo de conflito e divisões, aqui
pretende-se mostrar como é possível conviver pacificamente
no mesmo espaço, independentemente das diferenças. Esta é
primeira iniciativa do género na Europa e promete criar raízes.

P

riscos poderia parecer mais uma
paróquia comum entre todas as
outras da Arquidiocese de Braga.
Aqui não há notícias de aparições
miraculosas, não é sede de nenhuma instituição religiosa, nem sequer é local de
nascimento de santos ou beatos. Porém,
vai ser aqui que, uma vez mais, se vai
realizar algo de inédito do ponto de vista
religioso: a Aldeia das Religiões.
Esta iniciativa decorre no mesmo local
onde um abade, há mais de um século,

decidiu inventar o mais conhecido pudim
português e numa paróquia que conseguiu agigantar-se devido à realização de
um Presépio Vivo, o maior da Europa,
cujo mediatismo fez o nome de Priscos
saltar fronteiras.
Agora, mais uma ideia do padre João
Torres se prepara para ficar gravada com o
dístico da originalidade, podendo até criar
raízes e sedimentar-se, como forma de incentivar o diálogo entre diferentes formas
de encarar o transcendente.

Aqui, a Igreja Católica é mais uma, entre
muitas outras confissões que aceitaram o
repto de se mostrarem e se darem a conhecer. A alimentação também é pacífica.
O refeitório apenas servirá carnes de aves,
legumes ou frutas, de forma a não dar azo
a qualquer tipo de discordância ou debate
“infrutífero” acerca do tipo de alimentação de cada credo. São opções, fruto de
tradições religiosas ancestrais.
O convívio com a diferença é o principal objetivo de um projeto que quer ser
oportunidade para envolver os jovens de
Braga e da Europa em torno da questão
das religiões. Cada uma das 32 confissões
presentes vai mostrar os seus princípios
fundamentais e um pouco da sua história. Não faltarão também oportunidades
de aprofundamento, a partir de iniciativas promovidas pelos diferentes credos
presentes (ver programa). Esta iniciativa
destina-se a jovens, mas está aberta a
quem a quiser visitar. O essencial é a
partilha e a capacidade de aceitar o outro
na sua diferença e “modus vivendi”.
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A “Aldeia das Religiões” é uma iniciativa inédita na Europa e a segunda do género
no mundo. A primeira teve lugar em junho de 1992, no Rio de Janeiro (Brasil), denominada de “Aldeia Sagrada”, continuando a realizar-se anualmente. No primeiro
encontro estavam presentes 25 religiões e grupos espirituais, tendo-se reunido
cerca de trinta mil participantes, entre os quais Dalai Lama e Dom Helder Câmara.

«QUEREmOS QUE OS JOVENS CONHEÇAM E RESPEITEM A DIFERENÇA»
QUAL É O OBJETIVO DESTA INICIATIVA?

i

O orçamento desta iniciativa é integralmente suportado pela organização da Capital Europeia
da Juventude. Segundo o padre João Torres,
esta é a única iniciativa da Igreja absolutamente assumida por este certame europeu.

padre joão torres

mesa, à imagem do que fazia Jesus. Ele queria estar com as
pessoas, conhecê-las profundamente e não propriamente dar
motivos para que extremassem as divisões.

R_ Queremos dar uma oportunidade aos jovens para serem
mais tolerantes com as diferenças do outro. Em cada um dos
espaços quem aqui vier vai poder ficar a conhecer um pouco
mais sobre a história de cada confissão, os ritos e costumes
que lhe estão associados e o porquê de terem certos hábitos,
que muitas vezes não entendemos. O objectivo da presença de
cada confissão aqui não é converter ninguém ou que alguém
que não tem religião passe a tê-la. O que queremos é dar a
oportunidade para um conhecimento mútuo.

ESTA INICIATIVA VAI COMEÇAR COM UM MOMENTO PELA
PAZ. QUAL É O SIGNIFICADO DESSE MOMENTO?
R_ Em nome da religião verte-se muito sangue e nós não queremos isso. Isso acontece quando queremos ser melhores que
o outro. Por isso decidimos iniciar
simbolicamente esta Aldeia das
Religiões com um momento pela
paz, percebendo precisamente
que o louvor a um Deus deve
conduzir-nos à unidade e não à
guerra ou ao conflito, a estarmos
uns contra os outros, como se vê
em muitas partes do mundo.
Nesse aspeto, a Igreja
Católica tem sido exemplar
na promoção do diálogo
e do encontro. Temos que
continuar a procurar novas
formas de o fazer.

COMO NASCEU ESTA IDEIA?
R_ Esta ideia já nasceu há muito tempo. Há quase dois anos
que andamos em reuniões para preparar este momento. A ideia
foi muito bem acolhida quer pelo Arcebispo Primaz, quer pelo
Vigário Geral. Soubemos depois da intenção da Capital Europeia da Juventude de organizar uma iniciativa com as religiões
e programámos esta iniciativa em conjunto, por isso desde o
início que a Aldeia das Religiões faz parte do programa da CEJ.
COMO VAI FUNCIONAR A ALDEIA DAS RELIGIÕES?
R_ Vai funcionar todos os dias, entre as 09h00 e as 22h00.
Para além das doze “casas” onde as religiões se vão apresentar,
temos um refeitório comum. Há 32 momentos agendados,
que vão decorrer na tenda do encontro e a nossa ideia não é
fazer debates, porque isso é uma forma de contribuir para a
divisão. Cada religião está convencida das suas ideias e não vai
mudar por saber o que o outro pensa. Não queremos mostrar
a ninguém que somos a melhor forma de chegar a Deus. Cada
uma das religiões está convicta disso. Portanto, o caminho não
é esse. O mais importante é estarmos juntos, convivermos no
mesmo espaço, conhecermo-nos, estarmos juntos à mesma

QUAIS SÃO AS SUAS
EXPETATIVAS?
R_ Acima de tudo que esta
iniciativa contribua para a
convivência pacífica entre
as religiões e que os jovens
conheçam e respeitem a
diferença.

© google

igreja
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braga (8 km)
famalicão (12 km)
N14 (2 km)

Confissões religiosas
•

Aliança Evangélica Portuguesa

•

Comissão Ecuménica do Porto

•

Comunidade Baha’i

•

Comunidade Islâmica do Porto

•

Comunidade Portuguesa de
Candomblé Yorubá

•

Igreja Lusitana Católica
Apostólica Anglicana

•

Igreja Católica

•

Igreja Metodista

•

Igreja Católica Ortodoxa de
Portugal

•

Igreja Adventista do 7.º Dia

•

Igreja de Jesus Cristo dos Santos
dos Últimos Dias

•

Igreja Evangélica Alemã

•

Igreja Greco-Católica Ucraniana

•

Igreja Ortodoxa do Patriarcado
Ecuménico de Constantinopla

•

Igreja Ortodoxa do Patriarcado
de Moscovo

•

Igreja Evangélica Assembleia de
Deus

•

Igreja Baptista

•

Igreja Evangélica

•

Igreja Cristã Maranata

•

Igreja Presbiteriana de Portugal

•

Igreja de Cristo Evangélica
Carismática

•

Igreja de Deus Pentecostal
Movimento Internacional

•

Igreja do Evangelho Completo
de Deus

•

Igreja do Jubileu

•

Igreja do Nazareno

•

Igreja Evangélica Betânia

•

Igreja Evangélica Carismática

•

Igreja Evangélica Reviver

•

Igreja Metodista Livre

•

Igreja Evangélica Portugal para
Cristo

•

Igreja Reformada em Portugal

•

União Budista Portuguesa
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A Solenidade de TODOS OS SANTOS celebra-se no dia 1 DE NOVEMBRO. Festa
instituída pelo Papa Gregório IV como forma de «honrar todos os santos, conhecidos
e desconhecidos», celebrava-se a 13 de maio. Em 1475, o Papa Sisto IV fixa o dia 1
de novembro. No dia seguinte, assinala-se a Solenidade de FIÉIS DEFUNTOS, celebração com origem na abadia de Cluny, onde foi instituída a “Festa dos Mortos”.

LEITURA I – Dt 6,2-6
Leitura do Livro do Deuteronómio
Moisés dirigiu-se ao povo, dizendo: «Temerás o Senhor, teu Deus, todos os dias
da tua vida, cumprindo todas as suas leis
e preceitos que hoje te ordeno, para que
tenhas longa vida, tu, os teus filhos e os
teus netos. Escuta, Israel, e cuida de pôr em
prática o que te vai tornar feliz e multiplicar
sem medida na terra onde corre leite e mel,
segundo a promessa que te fez o Senhor,
Deus de teus pais. Escuta, Israel: o Senhor
nosso Deus é o único Deus. Amarás o
Senhor teu Deus com todo o teu coração,
com toda a tua alma e com todas as tuas
forças. As palavras que hoje te prescrevo
ficarão gravadas no teu coração».
SALMO RESPONSORIAL – Sl. 17 (18)
Refrão 1: Eu Vos amo, Senhor:
Vós sois a minha força.

“O último julgamento” (Fra Angelico, 1431) In: Florença (Itália)

Eu Vos amo, Senhor, minha força,
minha fortaleza, meu refúgio e meu libertador,
meu Deus, auxílio em que ponho a minha confiança,
meu protector, minha defesa e meu
salvador.

Invoquei o Senhor - louvado seja Ele e fiquei salvo dos meus inimigos.
Viva o Senhor, bendito seja o meu protetor;
exaltado seja Deus, meu Salvador.
Senhor, eu Vos louvarei entre os povos
e cantarei salmos ao vosso nome.
O Senhor dá ao seu Rei grandes vitórias
e usa de bondade para com o seu Ungido.
LEITURA II – Heb 7,23-28
Leitura da Epístola aos Hebreus
Os sacerdotes da antiga aliança sucederam-se em grande número, porque a morte os impedia de durar sempre. Mas Jesus,
que permanece eternamente, possui um
sacerdócio eterno. Por isso pode salvar
para sempre aqueles que por seu
intermédio se aproximam de
Deus, porque vive perpetuamente para interceder por eles. Tal era,
na verdade, o sumo
sa-

i
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Sugestão de Cânticos
ENTRADA: Não me abandoneis (A.A.Oliveira, CEC II 137-8)
OFERTÓRIO: A Vós, Deus e Senhor (D. Julien, NCT 242)
COMUNHÃO: Eu estou à porta (J.F. Silva, NCT 260)
SAÍDA: Louvai ao Senhor (J.Santos, NCT 290)

31.º Domingo do tempo comum - ano b
4 de Novembro de 2012
dote que nos convinha: santo, inocente,
sem mancha, separado dos pecadores
e elevado acima dos céus, que não tem
necessidade, como os sumos sacerdotes,
de oferecer cada dia sacrifícios, primeiro
pelos seus próprios pecados, depois pelos
pecados do povo, porque o fez de uma
vez para sempre quando Se ofereceu a Si
mesmo. A Lei constitui sumos sacerdotes
homens revestidos de fraqueza, mas a
palavra do juramento, posterior à Lei, estabeleceu o Filho sumo sacerdote perfeito
para sempre.
ACLAMAÇÃO – Jo 14,23
Se alguém Me ama, guardará a minha palavra, diz o
Senhor; meu Pai o amará
e faremos nele a nossa
morada.

EVANGELHO – Mc 12,28-34
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Marcos
Naquele tempo, aproximou-se de Jesus
um escriba e perguntou-Lhe: «Qual é o
primeiro de todos os mandamentos?» Jesus
respondeu: «O primeiro é este: ‘Escuta,
Israel: O Senhor nosso Deus é o único
Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com
todo o teu coração, com toda a tua alma,
com todo o teu entendimento e com todas
as tuas forças’. O segundo é este: ‘Amarás
o teu próximo como a ti mesmo’. Não há
nenhum mandamento maior que estes».
Disse-Lhe o escriba: «Muito bem, Mestre!
Tens razão quando dizes: Deus é único
e não há outro além d’Ele. Amá-l’O com
todo o coração,com toda a inteligência
e com todas as forças, e amar o próximo
como a si mesmo, vale mais do que todos
os holocaustos e sacrifícios». Ao ver que o
escriba dera uma resposta inteligente, Jesus disse-lhe: «Não estás longe do reino
de Deus». E ninguém mais se atrevia a
interrogá-I’O.

cer-

A

liturgia do 31° Domingo do
Tempo Comum diz-nos que o
amor está no centro da experiência cristã. O caminho da
fé que, dia a dia, somos convidados a
percorrer, resume-se no amor Deus e no
amor aos irmãos - duas vertentes que
não se excluem, antes se complementam
mutuamente.
A primeira leitura apresenta-nos o início
do “Shema’ Israel” - a solene proclamação de fé que todo o israelita devia fazer
diariamente. É uma afirmação da unicidade de Deus e um convite a amar a Deus
com todo o coração, com toda a alma e
com todas as forças. Por vezes, esquecemos que Deus é a coordenada fundamental à volta da qual deve construir-se toda
a nossa existência e deixamos que o nosso coração se fixe em realidades efémeras, nas quais pomos a nossa confiança,
(o dinheiro, o poder, o êxito, a realização

a Igreja alimenta-se da palavra
profissional, a posição social, as honras).
A segunda leitura apresenta-nos Jesus
Cristo como o sumo-sacerdote que
veio ao mundo para cumprir o projecto
salvador do Pai e para oferecer a sua vida
em doação de amor aos homens. Cristo,
com a sua obediência ao Pai e com a sua
entrega em favor dos homens, diz-nos
qual a melhor forma de expressarmos
o nosso amor a Deus. O autor da Carta
aos Hebreus insiste, com frequência, que
o verdadeiro sacrifício, o sacrifício que
Deus aprecia, é aquele que Cristo ofereceu ao Pai: a sua própria vida, posta ao
serviço do projeto de Deus e feita amor e
serviço para os homens. Nós, os crentes,
sempre preocupados em agradar a Deus
e em render-Lhe o culto que Ele merece,
esquecemos, por vezes, o óbvio: mais
do que ritos majestosos, manifestações
públicas de fé, solenes celebrações, Deus
aprecia o dom de nós mesmos.

O Evangelho diz-nos, de forma clara e
inquestionável, que toda a experiência
de fé do discípulo de Jesus se resume no
amor - amor a Deus e amor aos irmãos.
Os dois mandamentos não podem
separar-se: “amar a Deus” é cumprir a
sua vontade e estabelecer com os irmãos
relações de amor, de solidariedade, de
partilha, de serviço, até ao dom total
da vida. Tudo o resto é aplicação à vida
prática dessas duas coordenadas fundamentais da vida cristã. Mais de dois mil
anos de cristianismo criaram uma pesada
herança de mandamentos, de leis, de preceitos, de proibições, de exigências, de
opiniões, de pecados e de virtudes, que
arrastamos pesadamente pela história.
Algures durante o caminho, deixámos
que o inevitável pó dos séculos cobrisse
o essencial e o acessório; depois, misturámos tudo, arrumámos tudo sem grande
rigor de organização e de catalogação e

perdemos a noção do que é verdadeiramente importante. Hoje, gastamos tempo
e energias a discutir certas questões que
têm a sua importância (como o casamento dos padres, o sacerdócio das mulheres,
o uso dos meios anticonceptivos, o que é
ou não litúrgico, os problemas do poder
e da autoridade, os pormenores legais da
organização ecleslal) e continuamos a ter
dificuldade em discernir o essencial na
proposta de Jesus. O Evangelho deste domingo põe as coisas de forma totalmente
clara: o essencial é o amor a Deus e o
amor aos irmãos. Nisto se resume toda
a revelação de Deus e a sua proposta de
vida plena e definitiva para os homens.
Precisamos de rever tudo, de forma a que
o lixo acumulado não nos impeça de
compreender, de viver, de anunciar e de
testemunhar o cerne da proposta de Jesus.
Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org
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oUTUBRo MISSIONÁRIO

por Emília Moura e António Almeida*

Relato de um casal em Missão
É imperioso suscitar um novo ardor missionário, indo ao encontro dos mais necessitados, dos mais afastados, trazendo-os
para o convívio da comunidade paroquial.

À

A galeria dos Arcebispos, situada no antigo edifício da cúria arquidiocesana, junto ao
Paço. São, ao todo, 142 telas com os retratos de todos os prelados que ocuparam o
sólio bracarense. Visitável mediante marcação.

Fotos Rui Ferreira

s vezes andamos tão distraídos ou absorvidos que até nos esquecemos que
Deus tem um projeto muito claro para
cada um de nós. Quem tem consciência desse
projeto só consegue ter uma resposta: amar a
Deus vivendo na concretização desse mesmo
projeto. Quem vive nesta entrega torna-se
uma presença que interpela e que leva os
outros a interrogar-se.
Sentimos a necessidade de assumirmos a
nossa identidade de casal cristão sabendo que
isso pressupõe um compromisso eclesial e
evangelizador.
Ser Igreja é uma das grandes urgências do
mundo atual. É colocar “a Boa Nova como
fonte de esperança no meio de tantos conflitos
que surgem no coração do homem e na
sociedade desigual, impedindo a realização
do projeto de Deus” (Exortação Apostólica
Christifideles Laici). Abraçar e percorrer este
caminho, muitas vezes, tem exigido de nós
renúncia e sacrifício, mas compreendemos
que a nossa missão exige uma entrega total e
muita disponibilidade.
É motivo de grande alegria para nós poder
partilhar as maravilhas que Deus tem realizado em nossas vidas. Entendemos que o sim à
missão é para sempre, mas sabemos que ele
precisa ser renovado a cada dia, diante de
cada desafio.
“Aceitar o chamado de Deus faz da vida uma
história de amor” (Bento XVI). Acreditamos
que assim é e por isso resolvemos estar atentos aos sinais, procurando dar resposta aos
desafios da sociedade atual onde o ter tende a
ocupar o espaço do ser, onde o outro aparece
desfocado e marginalizado.
Pelas janelas abertas da nossa vida matrimonial, mais concretamente pelas mãos da nossa
filha, entrou o voluntariado. Sentimos que era
um grande desafio, mas o sim teve um lugar
prioritário. Depois do sim veio a ação.
Partimos para Lisboa integrados num grupo
de voluntários, num projeto organizado pelo
grupo Diálogos svd – leigos para a missão.
Este trabalho incidiu sobre crianças e jovens
residentes nos Terraços da Ponte – Loures. O
primeiro grande desafio deste projeto foi a
inculturação uma vez que as crianças e jovens
com quem fomos trabalhar eram oriundas de
Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa.
Na nossa mente as ideias amontoavam-se
querendo dar resposta imediata a todas as
situações encontradas. Contudo, cedo nos
apercebemos que o mais importante era
estar com elas, ouvir as suas histórias de
vida, conhecer e integrarmo-nos nessa nova
comunidade. Foram tempos de aprendizagem
e de um contínuo desmontar de preconceitos
e ideias que estavam muito bem arrumadas na
nossa mente.
Nestes projetos aprende-se essencialmente a
amar, a aceitar o outro como ele é, mesmo
que isso nos custe e implique um contínuo
e renovado recomeço. Com esta experiência
compreendemos que as nossas prioridades
podem não ser as prioridades deles.
A nossa ação incidiu sobre diversas atividades
lúdicas, sempre com a preocupação de criar
laços e estabelecer pontes, com recurso a ateliers de pintura, recortes e colagens, modelagem, pinturas faciais, jogos, pinturas, a fim de

possibilitar a integração de todas as crianças e
jovens. Sentimo-nos envolvidos e acarinhados
por todos os elementos da comunidade e isso
responsabilizou-nos ainda mais.
Assistimos a choques culturais, ritmos e valores que se dão à vida e que são bem diferentes
dos nossos.
Colocar os nossos dons ao serviço dos outros
contribuiu para uma profunda realização pessoal, pois esse estar é sinónimo de compromisso e doação.
Em jeito de partilha, podemos dizer que recebemos muito mais do que aquilo que demos,
pois regressamos muito mais fortalecidos e
mais conscientes das nossas linhas de ação na
sociedade. Aprendemos a valorizar mais o sorriso, redescobrimos a importância da escuta
neste mundo tão cheio de ruídos que teimam
em nos silenciar.
O espírito de serviço e a humildade saíram
reforçados desta experiência, já diversas vezes
repetida, pois quem arrisca ser voluntário
jamais deixa de o ser. As pequenas questões
do dia a dia foram reposicionadas no seu
lugar, pois aprendemos a não inflacionar a sua
importância. Hoje, nossos olhares vislumbram
outros horizontes e estão agora mais atentos
e centrados no essencial, pois redescobrimos
que “Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos” (Saint-Exupéry).
Vivemos num mundo que nos impulsiona a
depositar nossas esperanças no aqui e agora
mas vivemos momentos que ficarão gravados
para sempre no nosso coração. O conforto é
uma das grandes ambições do ser humano,
um verdadeiro lema de vida. Caminhamos em
busca de uma espécie de “paraíso perdido”,
como se Adão e Eva se tivessem arrependido
de conhecer o “lado sombrio” da existência.
Agir em conformidade com o mundo é assumir a sua forma. Uma igreja que se conforma
é aquela que absorve ou é absorvida pelo
estilo de vida preconizado pelo mundo e
pelos seus sistemas. É aquela que se curva ao
consumismo e ao individualismo.
São Gregório, o Grande, dizia: “É melhor
arriscar-se a provocar um escândalo do que
calar a verdade”. Por isso é tempo de sonhar
com uma igreja presente no mundo, encarnada e aberta para o diálogo; uma igreja com
um coração ardente, cheio de misericórdia e
compaixão.
A impressão que temos é que perdemos a
capacidade de chorar e de nos colocarmos no
lugar do outro para melhor entendermos a raiz
dos seus problemas.
É imperioso suscitar um novo ardor missionário, indo ao encontro dos mais necessitados,
dos mais afastados, trazendo-os para o convívio da comunidade paroquial; comprometer-se com paróquias procurando promovê-las.
A família missionária só será uma realidade
irradiadora do Espírito Santo se for marcada
pela ousadia e atravessada pela exigência da
missão. Famílias em missão são sementes de
uma sociedade diferente, mais humanizada.
Ser cristão é viver em constante estado de
missão e alargar o espaço da nossa tenda.
Que Deus nos encha de discernimento e
coragem nos caminhos da missão.
* Centro Missionário da Arquidiocese de Braga
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> BRAGA: abertura oficial da
Aldeia das Religiões, em Priscos, com cerimónia pela paz
(15h00).

U

ma manhã chuvosa da semana.
Um autocarro cheio de passageiros, vestidos de roupa de inverno, ainda
ensonados, todos silenciosos. Embora se
vejam todas as manhãs, é como se fossem
estranhos.
De repente, ouve-se uma voz:
- Atenção! Atenção!
Toda a gente como que acorda e olha para
todos os lados.
- É o vosso motorista quem vos fala.
Todos continuam em silêncio. Alguns
escondem a cabeça atrás do jornal. E o
motorista continuou:
- Peço-vos para olharem para quem está
ao vosso lado.
Imediatamente, todos obedecem e alguns
sorriem.
O motorista insistiu:
- Agora repitam comigo: “Bom-dia!”
E assim aconteceu. Alguns até deram um
aperto de mão.
Quando chegaram ao destino, eram como
que um grupo de amigos. Despediram-se
com um sorriso e um «até logo!».
Perdidos no anonimato das cidades,
corremos o risco de vermos os outros
com total indiferença. Seremos mais
humanos se quebrarmos o gelo do
egoísmo.
In “Nem só de pão”, Pedrosa Ferreira

LiVRo
Título: Deus existe?
Autor: Carreira das
Neves
Editora: Presença
Preço: 18,60 euros
Resumo: Durante muito tempo considerou-se que as religiões desapareceriam
sob a égide da razão, à medida que as
sociedades se tornassem mais desenvolvidas. Em vez disso, num mundo agora
globalizado e tecnologicamente avançado, multiplicam-se as manifestações da
vida religiosa. O autor, padre franciscano,
revisita as grandes religiões e aprofunda
movimentos que têm surgido recentemente, reclamando-se inspiração divina.

> BARCELOS: sessão de catequese de adultos, na igreja do
Terço (21h00).
> BRAGA: apresentação do
relatório anual sobre a liberdade
religiosa, no auditório do IPJ
(21h00).

Ciclo de cinema no Vita

N

o âmbito do Ano da Fé e da Capital
Europeia da Juventude, o Auditório Vita
promove, nos dias 26 e 27 de Outubro de
2012, o ciclo de cinema, “Fé e Criatividade
– Olhar o Mundo”, propondo o diálogo entre
crentes e não crentes a partir dos olhares plurais de criadores do cinema sobre o mundo.
Desde os primórdios do cinema, criadores
da sétima arte têm demonstrado interesse em
explorar temas de natureza espiritual, designadamente de aprofundamento do sagrado,
procurando cumprir o impulso que a natureza
do cinema confere à capacidade humana de
transcender o terreno.
Nem sempre, no entanto, a poderosa indústria
cinematográfica se interessou por todas as
obras de todos os criadores do cinema, pelo
que, quando falamos de cinema, é imperativo
distinguir o cinema que é criado daquele que
é amplamente divulgado.
Como alternativa à distribuição comercial do
cinema, existe uma rede cultural de programadores que tem garantindo ao longo dos
anos a diversidade de formatos e conteúdos
ao público. Os cineclubes, os ciclos e os
festivais são, porventura, a expressão mais
viva da pluralidade cinematográfica que, além
do mais, contribuem para colmatar uma grave
e profunda falha do nosso sistema educativo:
promovendo, a par das projeções e da polifonia fílmica, já de si imensamente válida, uma
ação pedagógica através de reflexões, debates
ou ateliês de cinema. Permitindo, inclusivamente, o contacto direto entre criador e público, sem a barreira dos índices de bilheteira
a toldar a visão sobre o genuíno impacto do
filme no espectador.
Conceber um ciclo de cinema alicerçado nos
fundamentos da fé e voltado para um público
jovem significa, assim, proporcionar uma
oportunidade para descobrir a extraordinária
riqueza da diversidade cinematográfica. Em
forma e conteúdo.
Significa proporcionar a descoberta de formas
múltiplas através das quais os cineastas,
mais ou menos experientes, mais ou menos

populares, sentem, questionam e comunicam
o sagrado, o sentido da vida, o transcendente.
Como usam arte e técnica diversa para aprofundar temas que, mesmo alheados de um
registo catequético ou religioso são comuns à
nossa vocação cristã. Temas como a procura do bem comum, o amor ao próximo, o
diálogo interreligioso ou a construção da paz;
a vivência da fé, da esperança ou da caridade;
o respeito pela Natureza, dádiva suprema, ou
mesmo pelo património, seja material ou imaterial e a sua importância na construção da
identidade; o respeito por si (corpo e espírito)
e pelo outro; a vida de serviço, aos outros, e a
importância da oração como reduto e alimento desse mesmo serviço... e tantos outros.
Um ciclo de cinema alicerçado na fé e pensado para um público jovem exige, enfim, uma
escolha variada, dinâmica e genuinamente
transformadora. Humanamente transformadora, na plenitude do seu sentido. (Margarida
Avillez Ataíde).

PROGRAMA
SEXTA, 26 de outubro
21h30 - “Dos Homens e dos Deuses”
23h30 - Debate/Reflexão
SÁBADO, 27 de outubro
09h30 - Sessão de Curtas-metragens
11h10 - Debate/Reflexão
11h30 - Intervalo
11h40 - Filme “A Turma”
13h20 - Debate/Reflexão
13h40 - Intervalo almoço
15h00 - Filme “A Onda”
16h30 - Debate/Reflexão
16h45 - Intervalo
17h00 - Filme “Corpo Celeste”
18h50 - Debate/Reflexão
19h05 - Intervalo
19H15 - Sessão de Curtas-metragens
20h00 - Debate/Reflexão
20h20 - Intervalo jantar
21h30 - Filme “Num Mundo Melhor”
23h30: Debate/Reflexão

IGREJA.net
«Se Cristo
encarnasse hoje
no mundo seria
posto a ridículo»

D. António Marto,
Bispo de Leiria-Fátima

www.abcdacatequese.com

Portal dedicado inteiramente à partilha
de materiais pedagógicos e didáticos
para auxiliar os catequistas na preparação das sessões de catequese. Para
além de ligações a outros sites com
interesse neste âmbito e eventuais notícias e propostas de formação, este site
dispõe de um fórum, onde é possível a
partilha de ideias, debates e assuntos
relacionados com a área catequética.
No item “recursos” são disponibilizados conteúdos referentes à catequese, à
liturgia, à formação cristã, à espiritualidade, às reflexões e à pastoral juvenil.

Sexta-feira 26.10.2012
> V.N.FAMALICÃO: D. Manuel
Linda visita a Fraternidade Cristo-Jovem, em Gavião (12h00).
> BARCELOS: ciclo itinerante de
tertúlias sobre o ano da Fé, na
sede da ACULDEPE, em Pereira
(21h00).

Sábado 27.10.2012
> V.N.FAMALICÃO: Assembleia Geral das Conferências
Vicentinas da Arquidiocese, na
capela de S. Miguel-o-Anjo, em
Calendário.
> GUIMARÃES/VIZELA: mercado internacional do CNE, em
Guimarães (09h00-13h00).
> V.N.FAMALICÃO: encerramento da visita pastoral à comunidade de Santa Eulália e celebração
do Crisma, por D. Manuel Linda
(18h00).
> BARCELOS: vigília comemorativa do “espírito ecuménico
de Assis”, na Igreja de Santo
António (21h00).

Domingo 28.10.2012
> V.N.FAMALICÃO: encerramento da visita pastoral à comunidade de Lousado e celebração
do Crisma, por D. Manuel Linda
(10h00).
> BARCELOS: tarde cultural da
paróquia de Santa Maria Maior
em S. Romão do Corgo, Celorico de Basto (14h00-20h00).
> PÓVOA DE LANHOSO: inauguração das obras de restauro da
igreja de Calvos (15h00).

> Esta sexta-feira, entre as
23h00 e as 24h00, o
programa “Ser Igreja“, da Rádio SIM, entrevista o Cónego José
Paulo Abreu, acerca do santuário
do Sameiro.
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