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pelo seminário foi
inquestionavelmente
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está ainda a decorrer a Semana dos Seminários e, neste
contexto, haverá amanhã uma vígília de oração, pelas 21h no
Seminário Conciliar de Braga. todos os cristãos são convidados
a participar!
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o departamento arquidiocesano para a Liturgia apresentou
um subsídio litúrgico para a celebração eucarística do encerramento do ano da fé, a nível paroquial. no site da arquidiocese de Braga pode ser descarregado o ficheiro correspondente a este subsídio.

6ª edição do hi-god
Pré-Seminário
encontro mensal
Cerca de duas dezenas de jovens
participaram ontem em mais um
encontro vocacional do Pré-Seminário
promovido pela Arquidiocese de
Braga. Os pré-seminaristas, vindos de
praticamente todos os arciprestados,
reuniram-se no Seminário Menor (de
Nossa Senhora da Conceição), onde
estiveram a refletir sobre a dinâmica
do seminário.

CAB

grupo de acção social

Esposende
visitas pastorais
o Bispo auxiliar de Braga, d. antónio Moiteiro, visitou, no passado dia
8, algumas instituições da freguesia
de forjães. d. antónio Moiteiro quis
deixar uma palavra de alento aos seus
representantes, num ato de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido até
ao momento. a visita pastoral integrou
passagens pelas diversas instituições, religiosas e civis, industriais, desportivas,
recriativas e sociais.

Braga
congresso - Concílio de Trento
decorreu nos passados dias 6, 7 e 8 de
novembro, na Colunata de eventos do
Bom Jesus, o congresso “Concçílio de
t ento: restaurar ou inovar - 450 anos
tr
de História”. o Presidente da comissão
organizadora, cónego José Paulo abreu,
salientou como «positiva» a oportunidade discussão sobre este concílio.

Póvoa de Varzim
e Vila do Conde
Clero reza por
sacerdotes falecidos

No dia 6 de novembro, D. Anotónio Moiteiro presidiu à celebração da eucaristia, com ofício de
defuntos, como forma de sufragar
os sacerdotes falecidos naquele
arciprestado. Na sua homilia, o
prelado salientou que “a vida só
tem sentido quando é um dom
para os outros”.

A

Iniciativa “Hi-GOD, um dia com
Deus” vai já na sua sexta edição.
Desde o início que se revelou
uma aposta ganha na missão de
levar aos meus jovens o espírito da vivência cristã no quotidiano de cada um. O
objectivo é mesmo esse, mostrar que a fé é
para ser vivida na prática das pequenas ou
coisas e em todos os dias. Não é apenas
para os dias estipulados nem para ficar
fechada em preceitos e rituais esporádicos.
Nesse sentido o tema que anima a edição
deste ano não podia ser mais a propósito,
“Out Of The Box”. No fundo há um convite a pensar diferente, como sugere o tema
anglo-saxónico adoptado. Cada um, ao
longo do dia será interpelado e provocado
a abrir a sua “caixa”, a partilhar aquilo que
tem e é, sendo ao mesmo tempo conduzido a sair da “caixa” para se abrir à novidade de uma realidade superior a todos nós.
É a vida de Deus que será assim celebrada.
Realizar-se-á no Sábado, dia 30 de
Novembro, e terá lugar na Faculdade de
Teologia, na Rua de Santa Margarida, com
início às 9h da manhã e fim previsto para

as 17h30min.
As inscrições estão abertas até dia 25 de
novembro através do site hi-god.blogspot.
pt e custam apenas três euros. O público
alvo são as escolas (9ºano e Secundário),
grupos de jovens, movimentos juvenis da
diocese, e todos os jovens em geral com
idades a partir dos quinze anos.
Todos estão convidados a celebrar a fé
“Out Of The Box”.

Arcebispo duvida de
algumas opções
do Governo

Pedro Boléo Tomé
apresenta livro

ConSeLHo PreSBiteraL
arquidioCeSano

O livro intitulado“Aventuras na Terra
de Jesus II”, do padre Pedro Boléo
Tomé, sacerdote da opus Dei, foi
apresentado na Livraria 100.ª Página,
em Braga. Este é já o segundo volume,
tendo sido publicado o primeiro
volume de “Aventuras na Terra de
Jesus” em novembro de 2011.
Pedro Boléo é tio dos quatro
protagonistas principais destas
aventuras (Afonso, Gonçalo, Tiago
e Diogo), responsáveis principais
pelo surgimento destas histórias.
O livro tem a chancela
da Editora Diel.

D. Jorge Ortiga classificou como
decisões “incompreensíveis” de quem
governa o país e pediu a atenção do
clero para as situações “dramáticas”
provocadas pela crise. “Trabalhemos a
partir do essencial e tomemos consciência renovada da situação do nosso
povo que, em muitos casos, continua
a sofrer com as sucessivas, e por vezes
incompreensíveis, determinações dos
nossos governantes”, referiu o prelado
no discurso de abertura do Conselho
Presbiteral da Arquidiocese de Braga.

PROGRAMA
09h00 – Check-in
09h15 – acolhimento
09h45 – abertura da caixinha
[Apresentação do tema]

10h15 – Workshop a
11h15 – Workshop B

decorre no dia
30 de novembro
mais uma edição
do hi-god. este
ano sob o tema
celebrar a fé
“out of the box”

12h15 – Sou uma caixinha
de surpresas
13h15 – Comes&Bebes
14h00 – Geo-caching
[atividade de rua]

16h30 – Lanche
17h00 – God’s Power

aVenturaS na terra de JeSuS

© DR

O Centro Académico de Braga (CAB)
apresentou o Grupo de Acção Social,
que se destina a todos os que procuram ter um papel importante e activo
na sociedade como voluntário. O
CAB-GAS é orintado pelo pe. António Valério, procurando oferecer um
serviço humano mais altruísta, bem
como uma formação pessoal para cada
voluntário, integrado no programa do
MagisCamp do CAB.

Diário do Minho

IGREJA VIVA

Quinta-FEiRa, 14 de novembro de 2013

i
iGreJa uniVerSaL

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

Papa francisco cede ajuda a sobrevientes das filipinas
© DR

meira e imediata expressão concreta dos
sentimentos de proximidade espiritual
e encorajamento paterno” de Francisco,
refere o organismo, em comunicado
divulgado pela sala de imprensa da Santa
Sé.
O Papa dirigiu este domingo uma mensagem de condolências ao presidente das
Filipinas, Benigno Aquino, manifestando
a sua proximidade com a população
atingida pelo tufão.

O

Papa Francisco enviou um
“primeiro contributo” de 150
mil dólares (mais de 110
mil euros) para “socorrer” a
população atingida pelo tufão Haiyan nas
Filipinas, anunciou hoje o Vaticano.
O donativo seguiu através do Conselho

Pontifício ‘Cor Unum’, da Santa Sé, que
dá conta da “extraordinária veemência”
com que a tempestade atingiu o país asiático, causando mais de 10 mil mortos.
O dinheiro vai ser distribuído através da
Igreja local nas regiões “mais atingidas
pela calamidade” e quer ser “uma pri-

“Profundamente entristecido pela
destruição e perda de vidas causadas
pelo super tufão, Sua Santidade o Papa
Francisco expressa a sua solidariedade
sentida a todos os que foram afetados
por esta tempestade e as suas consequências”, refere o texto, enviado através do secretário de Estado do Vaticano,
D. Pietro Parolin.

fogem de quê os que se lançam estrada fora, ou se enfiam em frágeis barcaças à procura de uma terra prometida?
Milhares vêm da eritreia e estão confinados a campos de refugiados no Sudão. É lá que vamos encontrar os padres
Capuchinhos. fogem da miséria, do medo, do terror, de uma vida de escravidão. o padre eritreu abba Musse dirige
uma organização de apoio a refugiados, a agency abesha, em roma. ele fala do seu país sem medo das palavras:
“Muitos chamam a ditadura na eritreia ‘a Coreia do norte da África’”. não há pior comparação possível. t
tal como
o padre Musse, também diversas onG’s, como a amnistia internacional, acusam isaias afewerki, o presidente da
eritreia, de violações sistemáticas dos direitos humanos. ainda recentemente, o mundo assistiu, chocado, à tragédia
de Lampedusa, em que morreram cerca de 300 homens, mulheres e crianças. o Papa francisco, comovido,
denunciou a “indiferença em relação àqueles que fogem da escravatura e da fome para encontrar a liberdade, e
encontram a morte”. ninguém quer lembrar mas também ninguém pode esquecer. eram imigrantes clandestinos
oriundos da Somália e da eritreia. antes e depois desta data fatídica – “um dia de lágrimas” –, disse o Papa
francisco, muitos outros já pereceram nas mesmas águas.

Creio no amor que é misericordioso, cujo coração se debruça
sobre a miséria para cuidar dela, para a acolher, para a colocar
aos ombros, para ter com ela carinho e ternura, compaixão e
acolhimento delicado.
Creio no amor que é misericordioso,
misericordioso, que se alegra ao acolher
o pecador, que faz festa e entra em gozo divino quando acoaco
lhe a fragilidade humana, quando, em fogo divino, se dispõe a
purificar, a renovar, a queimar as nossas impurezas.
Creio no amor que é misericordioso,
misericordioso, que não só perdoa mas
cura, que renova, que dá força e graça para uma mudança de
vida, de critérios, de comportamentos, pois nos quer santos e
mais evangélicos.
Creio no amor que é misericordioso,
misericordioso, que ama pecadores,
que não faz “favor” em perdoar, que está sempre de coração
aberto, terno e delicado, para que os filhos pródigos se sintam
bem acolhidos e sejam recebidos em festa.
Creio no amor que é misericordioso,
misericordioso, repassado de bondade
divina, sempre em busca de ovelhas perdidas, sempre à procuprocu
ra das doentes e tresmalhadas, com solicitude divina, sempre
carinhosa e amorosa.
Creio no amor que é misericordioso,
misericordioso, que não julga com
agressividade, que não quer condenar ninguém, que enviou

semana dos seminários
d. ilídio Leandro, bispo de Viseu, na
nota Pastoral sobre a Semana dos
Seminários, que termina no domingo,
desafiou os jovens a aceitarem o projeto
de vida de Cristo e a conhecerem
o seminário. “ele [Cristo] não quer
ninguém diminuído ou triste no seu
projeto de felicidade. quer mesmo o
máximo para todos. então, deixai que
Jesus Cristo viva em vós e deixai que ele
se forme em vós, com os seus projetos
de vida, de verdade, de amor, de alegria,
de aventura, de felicidade”, explicou
d. ilídio Leandro numa nota pastoral
sobre a Semana dos Seminários.

Portugal

cáritas reúne
em conselho geral
a Cáritas Portuguesa vai reunir entre
sábado e domingo o seu Conselho
Geral, em fátima, para aprovar a sua
estratégia para o triénio 2014-2016,
anunciou a organizaçãoa abertura
dos trabalhos, às 10h00 de sábado, vai
contar com intervenções da Comissão episcopal da Pastoral Social e da
Mobilidade Humana e do presidente da
Cáritas Portuguesa, eugénio fonseca.
Nesta reunião estarão presentes os
responsáveis das Cáritas diocesanas de
todo o país.

o trabalho dos padres capuchinhos com os refugiados no Sudão

CREIO NO AMOR QUE É MISERICORdIOSO

Viseu

Lamego
ANO dA FÉ 52

Dário Pedroso, sj

Jesus para salvar, para cuidar dos doentes, para acolher pecapeca
dores, para ser Bom Pastor de coração magnânimo.
Creio no amor que é misericordioso,
misericordioso que continua, como
no Evangelho, através dos séculos, a desejar encontrar os ZaZa
queus, as Madalenas, as samaritanas, os Pedros, os Judas, num
desejo infinito de conversão e de graça.
Creio no amor que é misericordioso,
misericordioso e que por isso suplica
ao Pai a misericórdia para os pecadores, os criminosos, para
aqueles que nem sequer pensam precisar da misericórdia, para
todos os que necessitam de bondoso acolhimento.
Creio no amor que é misericordioso,
misericordioso que de coração rasgado
nos acolhe em Si mesmo, que nos revela a beleza e o encanto
da divina ternura, que deseja partilhar connosco a graça da
festa do perdão, sempre gratuita e generosa.
Creio no amor que é misericordioso,
misericordioso que nos procura, que
nos busca com divina solicitude, que coloca no nosso caca
minho corações bons e amigos que sejam espelho da divina
misericórdia, reflexos do sol da graça e do amor.
Creio no amor que é misericordioso e por isso peço a graça
de me perdoar e acolher, de me purificar e renovar, de me
dar um coração bom e misericordioso para com todos, num
desejo de ser ícone do divino amor.

ecumenismo
o fórum ecuménico Jovem reuniu
300 pessoas de várias igrejas, no
passado sábado, à volta do tema
‘Permanecei em Cristo’, para partilharem “experiências de fé e de
missão”, em Lamego. “os objetivos
desde 1999 são encontrar jovens de
outras igrejas; partilhar experiências
de fé e de missão; rezar em conjunto; aprofundar temas de fé, cultura
e cidadania; fazer festa; conhecer
melhor outras igrejas e conviver”,
revela a equipa ecuménica Jovem
num comunicado. d. antónio
Couto, bispo de Lamego, explicou a
parábola da videira verdadeira que é
Cristo e apresentou “como solução
única a enxertia para que dê frutos
doces e abundantes”. depois, os
participantes dividiram-se em 11
grupos de trabalho e refletiram
sobre temas apresentados pelo prelado de Lamego como a comunhão,
a união a Cristo ou a conversão para
que haja mais frutos na vida de cada
um e das suas comunidades.
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o Coronel Pedro Manuel tinoco ferreira tem 51 anos e é natural de Prozelo, amares. Comanda o comando territorial do distrito de Braga desde setembro de 2012.
entrou para o Seminário Menor em 1974 e passou ainda pelo Seminário Conciliar,
durante o ano lectivo de 79/80. tendo deixado o seminário a partir daí. É casado e
pai de dois filhos.
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foi oficial miliciano do exército, entrou em 1983 na
escola prática de infantaria, em Mafra e depois até 1986
esteve no exército. a partir de 87 iniciou o curso de formação de oficiais na Gnr , onde fez toda a sua carreira.

“ em cada ser humano está

um potencial santo na
medida em que cumpra de
forma dedicada e zelosa a
sua missão

Texto e Fotos Filipe Noronha

Coronel TinOCO FERREiRA

Comando Territorial da GnR-Braga

ao celebrarmos a Semana dos Seminários,
quisemos colher o testemunho de alguém
que, embora não tendo seguido uma vocação sacerdotal, frequentou o Seminário. entrevistamos o Comandante da Gnr-Braga,
ficando a conhecer um pouco mais sobre a
sua passagem pelo Seminário de nossa Senhora da Conceição, a missão da Gnr e a
sua visão sobre a sociedade.

um militar que também já foi seminarista. das inúmeras experiências que viveu
no seminário, qual aquela que guarda
com mais estima? quais os valores que
mais apreendeu durante a estadia no
Seminário?
R_ A minha passagem pelo seminário foi
inquestionavelmente positiva para toda
a minha vida e para a minha formação.
Passei momentos felizes no Seminário e
recordo-me que, por exemplo, o grupo
de escuteiros, o desporto, a música e o
normal convívio me marcaram muito pelo
espírito de fraternidade. Valores como a
solidariedade e o humanismo, que em cer
certa medida já trazia de casa, foram muito
reforçados em mim e penso que em todos
os que por lá passaram.
que pontos de contacto vê entre estas
duas vertentes de formação (religiosa e
militar)?

R_ A missão da GNR é assegurar a
legalidade democrática, a segurança, a
tranquilidade e dos direitos dos cidadãos a
nível interno. A segurança e a proteção de
bens, por exemplo, é muito direcionada e
projetada para as pessoas, para a preocupação com os outros. Tudo isto é algo
que o Seminário também nos transmite ao
nível da dimensão humana e comunitária
integrada em toda a orientação pastoral.
A defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos estão em consonância
com essa preocupação com o outro que
aprendemos no Seminário. Por outro lado,
a disciplina e o respeito são também princípios fundamentais que reconheço haver
tanto no Seminário como na formação de
um GNR.
Jesus foi um acérrimo defensor dos mais
desprotegidos. enquanto militar cristão,
quais os principais perigos à segurança
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esteve alguns anos na formação, como instrutor, e depois
uma boa parte da sua carreira teve lugar na brigada de
trânsito. Comandou o destacamento de trânsito de Braga
desde 1996 até 2002.

pública que vê na sociedade de hoje e de
que forma a Gnr
nr tem procurado colmatar isso?
R_ As pessoas mais desprotegidas têm,
muitas vezes, vulnerabilidades de que os
delinquentes se podem facilmente aproveitar. Refiro-me, por exemplo, aos idosos
tantas vezes isolados. Também as vítimas
de violência doméstica são, independentemente do sexo e da idade, pessoas em relação às quais temos mais preocupações.

«Na GNR encontramos
homens de grande
generosidade e de
grande entrega»
Para isso a GNR criou uma repartição
de programas especiais com um núcleos
dedicados a estas problemáticas.
outra das missões estratégicas da Gnr
nr é
a proteção da natureza. Vendo a natureza
como um dom da criação, o que pensa da
forma como a humanidade tem tratado
dela?
R_ O próprio progresso da humanidade
causa, em certa medida, alguns danos à
natureza. Têm-se cometido alguns erros
e toda a sociedade está consciente disto
pelo menos desde os anos 60/70 do século
passado. Há, hoje, organizações internacionais empenhadas na conservação da
natureza. A própria GNR criou, primeiro
de uma forma não institucional, em 2002,
um serviço de proteção da natureza. Chama-se Serviço de Proteção da Natureza e
do Ambiente (SEPNA) e foi institucionalizado em 2006. A GNR tem, portanto, um
papel ativo neste problema que é de todos.
Relativamente aos incêndios a GNR tem

«O Sr. D. Manuel Linda
já foi capelão militar
e terá, naturalmente,
sensibilidade para
o cargo que vai
desempenhar»
um papel mais operacional de vigilância
e prevenção, nomeadamente na investigação das causas dos incêndios (mas não
dos crimes dolosos).
o governo de Guterres implementou a
operação “tolerância zero”, que até teve
bastante sucesso no início. Porém, os acidentes rodoviários em Portugal continuam
a fazer inúmeras vítimas, sobretudo entre

os mais novos, colocando as estradas do
país entre as mais mortíferas do mundo.
Como se poderá inverter esta situação
que fragiliza a dignidade da vida humana?
R_ Continuamos a fazer com muita intensidade o mesmo tipo de controle, patrulhamento e fiscalização na área rodoviária
porque achamos que é muito importante
esta pressão sobre a circulação. A proximidade e visibilidade das patrulhas a isto
dedicadas é decisiva para o bom comportamento dos condutores. Esta é uma
questão que se foi avaliando e estudando
ao longo dos tempos. É importante haver
patrulhas na estrada porque isso condiciona positivamente o comportamento daqueles que nela circulam, leva a um melhor
cumprimento das regras e a um aumento
da segurança. Por isso continuamos a
apostar na intensidade das operações. O
intuito não são as autuações mas sim o
correto comportamento dos condutores. O
modo de inverter a situação passa sempre
pela visibilidade das patrulhas.
no convento do Carmo, em Lisboa, onde
a Gnr
nr tem o seu comando nacional, fez a
sua profissão religiosa o Santo Condestável, S. nuno Álvares Pereira, também ele
militar e tão querido, por isso, à Gnr
nr e a
Portugal. acredita que hoje também poderá haver santos nas forças de segurança,
pelo serviço sério que prestam à Gnr
nr e à
sociedade?
R_ Em cada ser humano está um potencial Santo na medida em que cumpra de
forma dedicada e zelosa a sua missão.
Também na GNR isto acontece. Fala-me
na santidade e eu penso em cumpridores, e não tenho dúvidas de que na GNR
encontramos homens de grande generosidade e de grande entrega. A missão deste
tipo de profissionais é muito exigente e
requer mesmo este tipo de características.
Em algumas intervenções o Guarda só será
profissional se mostrar alguma firmeza,
mas sobretudo isenção e rigor. Infelizmente, muitas vezes, o comportamento das
pessoas depende de conhecerem este rigor
e este tipo de atuação. Mas para além desta exigência os guardas têm uma grande
disponibilidade e solidariedade na ajuda
às pessoas. Há, portanto estas duas facetas
que, penso, identificam a santidade.
Como viu a nomeação do Bispo auxiliar
de Braga, d. Manuel Linda, para as forças
armadas?
R_ Vejo esta nomeação com muito agrado.
Tendo sido Bispo Auxiliar de Braga será
sempre bom para a cidade ter um representante num cargo desta dignidade.
Para além disso o Sr. D. Manuel Linda já
foi capelão militar e terá, naturalmente,
sensibilidade para o cargo que vai desempenhar. Não me compete fazer este tipo
de apreciações mas como Comandante do
Comando Territorial de Braga sinto-me feliz por ter como Bispo Auxiliar das Forças
Armadas uma pessoa que nos é próxima.
Desejo que ele tenha os maiores sucessos
na sua nova missão
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a Guarda nacional republicana é uma força de segurança de natureza
militar, constituída por militares organizados num corpo especial de
tropas e dotada de autonomia administrativa, com jurisdição em todo o
território nacional e no mar territorial, fundada a 3 de maio de 1911. o
seu lema é: “Pela Lei e Pela Grei”.

a unidade t
territorial de Braga da Gnr
partilha de um espaço contíguo ao Seminário de nossa Senhora da Conceição, o
qual frequentou enquanto seminarista.
que colaboração vê ou gostaria de ver
entre a Gnr
nr e a igreja?
R_ O facto de estarmos instalados no
Seminário revela-se bastante útil através da
colaboração que a Igreja nos tem dado e
na qual o Comando Territorial de Braga da
GNR tem todo o interesse. Tem-nos sido
cedido o Auditório Vita, as instalações desportivas essenciais à manutenção da boa

«A construção da
cidadania começa
na própria família»
forma física dos nossos militares e temos
também alguma colaboração ao nível do
refeitório, que nos é disponibilizado e que
fornece refeições ao preço que é normal
nos quartéis da GNR. Isto permite que os
guardas não tenham que se desfardar e
ir almoçar fora. Por outro lado, não são
apenas o Direito e as leis, no quadro legal
da GNR, que promovem o cumprimento
das normas mais básicas da cidadania e
de um bom ambiente na comunidade.
A construção da cidadania começa na
própria família, e a Igreja tem aí um papel
essencial na transmissão dos valores
importantes para construir uma sociedade
melhor. Esta colaboração nem sequer tem
que ser formal mas a sensibilização diz
respeito a muitas instituições.

“
A missão
da GNR é
assegurar a
legalidade
democrática,
a segurança, a
tranquilidade e
os direitos dos
cidadãos
GOSTOS

uMa VeZ que eStaMoS a
ViVer o ano LitÚrGiCo na
arquidioCeSe de BraGa,
que SuGeStõeS aPonta Para
P
MeLHorar a quaLidade daS
noSSaS euCariStiaS?
r_ Penso que a eucaristia poderia
sempre ser lugar de um cada vez
maior espírito comunitário e de
comunicação de preocupações que
dizem respeito à cidadania, com
incidência na sensibilização que não
fuja do âmbito da liturgia. Às vezes
basta uma atenção ou uma informação a um idoso, uma ajuda a alguém
que participa habitualmente na
celebração, etc.

MeMoriaL do
ConVento
Livro

CarLoS do CarMo
Música

P Pa
Pa
P S de
SarraBuLHo
GastronoMia

MÚSiCa no CoraÇÃo
CineMa

JoÃ
o o Pa
oÃ
P uLo ii
PersonaLidade

LiSBoa
Lugar
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LiturGia

LITURGIA da palavra
LEITURA I – I Mal 3, 19-20a
Leitura da Profecia de Malaquias
Há-de vir o dia do Senhor, ardente
como uma fornalha; e serão como a
palha todos os soberbos e malfeitores.
O dia que há-de vir os abrasará – diz
o Senhor do Universo – e não lhes
deixará raiz nem ramos. Mas para vós
que temeis o meu nome, nascerá o sol
de justiça, trazendo nos seus raios a
salvação.
SALMO RESPONSORIAL
Salmo 97 (98), 5-9 (R. cf. 9)
Refrão: Senhor, ficarei saciado,
quando surgir a vossa glória
Ouvi, Senhor, uma causa justa,
atendei a minha súplica.
Escutai a minha oração,
feita com sinceridade.
Firmai os meus passos nas vossas
veredas,
para que não vacilem os meus pés.

Quinta-FEiRa, 14 de novembro de 2013

i

S. iSaBeL da HunGria, era filha de andré ii, rei da Hungria,
e nasceu no ano 1207. ainda jovem casou-se com Luís iV,
da turíngia, e teve três filhos. Levou uma vida de oração de
caridade para com o próximo. depois de enviuvar, renunciou aos
seus títulos e bens e construiu um hospital. Morreu no ano 1231.

Eu Vos invoco, ó Deus, respondei-me,
ouvi e escutai as minhas palavras.
Protegei-me à sombra das vossas asas,
longe dos ímpios que me fazem
violência.
Senhor, mereça eu contemplar a vossa
face
e ao despertar saciar-me com a vossa
imagem.

Diário do Minho

Sugestão de Cânticos
ent: Chegue até Vós, Senhor (f. Santos, BML 52, 11)
ofer: Senhor, compadecei-vos de mim (M. Luís, CaC 170)
CoM: o Senhor é meu pastor (a.f.Santos, BML 52, 12)
Said: aleluia. a Salvação, a glória (a.f.Santos, nCt 358)

futilidades. A esses ordenamos e recomendamos, em nome do Senhor Jesus
Cristo, que trabalhem tranquilamente,
para ganharem o pão que comem.
ACLAMAÇÃO EVANGELHO
Lc 21, 28
Erguei-vos e levantai a cabeça, porque
a vossa libertação está próxima.

LEITURA II – 2 Tes 3, 7-12

EVANGELHO –

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas

Lc 21, 5-19

Irmãos: Vós sabeis como deveis imitar-nos, pois não vivemos entre vós na
ociosidade, nem comemos de graça
o pão de ninguém. Trabalhámos dia e
noite, com esforço e fadiga, para não
sermos pesados a nenhum de vós. Não
é que não tivéssemos esse direito, mas
quisemos ser para vós exemplo a imitar. Quando ainda estávamos convosco, já vos dávamos esta ordem: quem
não quer trabalhar, também não deve
comer. Ouvimos dizer que alguns de
vós vivem na ociosidade, sem fazerem
trabalho algum, mas ocupados em

Naquele tempo, comentavam alguns
que o templo estava ornado com belas
pedras e piedosas ofertas. Jesus disse-lhes: «Dias virão em que, de tudo
o que estais a ver, não ficará pedra
sobre pedra: tudo será destruído». Eles
perguntaram-Lhe: «Mestre, quando
sucederá isto? Que sinal haverá de que
está para acontecer?». Jesus respondeu:
«Tende cuidado; não vos deixeis enganar, pois muitos virão em meu nome
e dirão: ‘Sou eu’; e ainda: ‘O tempo
está próximo’. Não os sigais. Quando
ouvirdes falar de guerras e revoltas, não

vos alarmeis: é preciso que estas coisas
aconteçam primeiro, mas não será logo
o fim». Disse-lhes ainda: «Há-de erguer-se povo contra povo e reino contra
reino. Haverá grandes terramotos e, em
diversos lugares, fomes e epidemias.
Haverá fenómenos espantosos e grandes
sinais no céu. Mas antes de tudo isto,
deitar-vos-ão as mãos e hão-de perseguir-vos, entregando-vos às sinagogas e
às prisões, conduzindo-vos à presença
de reis e governadores, por causa do
meu nome. Assim tereis ocasião de dar
testemunho. Tende presente em vossos corações que não deveis preparar
a vossa defesa. Eu vos darei língua e
sabedoria a que nenhum dos vossos adversários poderá resistir ou contradizer.
Sereis entregues até pelos vossos pais,
irmãos, parentes e amigos. Causarão
a morte a alguns de vós e todos vos
odiarão por causa do meu nome; mas
nenhum cabelo da vossa cabeça se perderá. Pela vossa perseverança salvareis
as vossas almas».

a Igreja alimenta-se da palavra
A liturgia deste domingo reflecte sobre
o sentido da história
da salvação e diz-nos que a meta final para onde Deus
nos conduz é o novo céu e a nova terra
da felicidade plena, da vida definitiva.
Este quadro (que deve ser o horizonte
que os nossos olhos contemplam em
cada dia da nossa caminhada neste
mundo) faz nascer em nós a esperança;
e da esperança brota a coragem para
enfrentar a adversidade e para lutar
pelo advento do Reino.
Na primeira leitura, um “mensageiro
de Deus” anuncia a uma comunidade
desanimada, céptica e apática que
Jahwéh não abandonou o seu Povo. O

Deus libertador vai intervir no mundo,
vai derrotar o que oprime e rouba a
vida e vai fazer com que nasça esse
“sol da justiça” que traz a salvação.
O evangelho oferece-nos uma reflexão
sobre o percurso que a Igreja é chamada a percorrer, até à segunda vinda
de Jesus. A missão dos discípulos em
caminhada na história é comprometer-se na transformação do mundo, de
forma a que a velha realidade desapareça e nasça o Reino. Esse “caminho”
será percorrido no meio de dificuldades
e perseguições; mas os discípulos terão
sempre a ajuda e a força de Deus.
A segunda leitura reforça a ideia de
que, enquanto esperamos a vida definitiva, não temos o direito de nos instalarmos na preguiça e no comodismo,

alheando-nos das grandes questões do
mundo e evitando dar o nosso contributo na construção do Reino.

comprometeu com o “Reino” e procura construí-lo em cada instante da sua
existência?

O cristianismo não fomenta a evasão
deste mundo, nem pretende fazer
alienados que vivam de olhos postos
no céu e passem ao lado das lutas dos
outros homens… Pelo contrário, o cristianismo vivido com verdade, seriedade
e coerência potencia um empenhamento sincero na construção de um mundo
mais justo e mais fraterno, todos os
dias, vinte e quatro horas por dia. O
“Reino de Deus” é uma realidade que
atingirá o ponto culminante na vida futura; mas começa a construir-se aqui e
agora e exige o esforço e o empenho de
todos. A minha atitude é a de quem se

O que parece, aqui, fundamental, não
é o discurso sobre o “fim do mundo”,
mas sim o discurso sobre o percurso
que devemos percorrer, até chegarmos
à plenitude da história humana… Trata-se de uma caminhada que não nos
leva ao aniquilamento, à destruição
absoluta, ao fracasso total, mas à vida
nova, à vida plena; por isso, deve ser
uma caminhada que devemos percorrer
de cabeça levantada, cheios de alegria
e de esperança.
Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org
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oPiniÃo
por António Coimbra

OS LEIGOS FACE À FÉ CELEBRADA

O

No passado Domingo decorreu a benção da nova imagem do Beato Irmão Félix, em Amares.
(Fotos: Avelino Lima)

Plano Pastoral da Arquidiocese
de Braga para o quinquénio
2012/17, propõe-nos redescobrir a
identidade cristã, de que andamos
um tanto afastados e, na sua programação
pastoral para 2012/13, coloca-nos o desafio de
sermos capazes de aprofundar os fundamentos
da nossa fé à luz do tema “ Fé Celebrada” que
nos é apresentado sob o lema “onde estiverem
dois ou três reunidos em meu nome, Eu estarei
no meio deles” (Mt 18,20).
Desde logo, este “dois ou três” remete-nos
para o sentido de comunidade que deve
existir na igreja, até porque, toda a história
da Fé nos mostra que as comunidades são
a principal base em que assenta a nossa
caminhada para Deus. Vimos da Trindade
e é para lá que caminhamos e o sentido
de comunidade começa logo na própria
Trindade, passa por Abraão, quando Deus
elege o Seu Povo (comunidade) e continua
em Jesus Cristo que também criou a Sua
comunidade ao eleger os 12 apóstolos
quando começou a Sua vida pública. Por
sua vez, estes só partiram para a sua missão
evangelizadora depois de se reunirem
em assembleias comunitárias, tendo
depois, como primeira prioridade, fundar
comunidades por onde passavam.
Assim, para podermos celebrar dignamente
a fé, devemos estar conscientes que é dentro
das nossas comunidades que devemos
desenvolver uma permanente acção de busca
que permita aprofundar e aperfeiçoar os
fundamentos da fé que nos são colocados
à disposição pelo Magistério, através da
Tradição e do Testemunho que os cristãos
foram “bebendo” ao longo dos tempos e
que nos “diz” que toda a nossa fé assenta no
Testemunho que nos alerta para esta grande
verdade; «Aquele que vós matastes, Deus
ressuscitou-O… e nós somos testemunhas
disso» (Act 2, 23.32).
De facto, a ressurreição de Cristo é o pilar que
sustenta a nossa fé e a Igreja foi, e será sempre,
um corpo de Testemunhos nascido da Tradição
e do próprio Testemunho dos apóstolos e dos
primeiros discípulos, que nos legaram um
tesouro inestimável que faz com que, também
hoje e através do nosso Testemunho, possamos
tornar presente o ausente… Jesus Cristo.
É certo interiorizarmos a mensagem de Jesus
quando diz “onde dois ou três estiverem
reunidos em Meu nome Eu estarei no meio
deles” mas também devemos estar cientes que
Ele só aparece na nossa vida se for convidado.
Para entrar na nossa vida, na nossa casa, tem
que haver um convite de coração aberto, não
suceda que Ele passe à nossa porta e siga em
frente, porque não o convidamos a entrar. Na
jornada de Emaús, Jesus preparava-se para
seguir o Seu caminho e jamais entraria na casa
dos discípulos que o acompanhavam se não
fosse convidado a entrar. Jesus aparece sempre
à margem da nossa vida à espera do nosso
convite, como aconteceu com Pedro e os
colegas nas margens de Tiberíades.
Nesta perspectiva, devemos estar sempre
em estado de alerta e celebrar a fé, em cada
liturgia, de forma digna e atenta, na certeza

que Jesus Cristo está ali mesmo ao nosso lado,
fazendo-se presente através do Espírito Santo
em cada liturgia, em cada sacramento que
celebramos.
E depois, celebrar a fé, é ser participante
activo na construção do Reino de Deus, é
ser cristão de “mangas arregaçadas” que
não tem medo nem vergonha de procurar
com afinco, dentro do Magistério, as divinas
linguagens da Fé que podem ser encontradas
nos Gestos, nos Símbolos e nas Liturgias que
mostram com clareza como devemos viver os
sacramentos que não são outra coisa senão
“canais que descem da cruz, para irrigar a
vida dos cristãos”. Contudo, é preciso vivêlos com alegria e celebrá-los em perfeita
relação comunitária porque, se um verdadeiro
cristão tem sempre que dar frutos, é dentro
da comunidade que a igreja se faz doação e
frutifica.
A igreja é uma comunidade de Relações e
se não houver Doação entre as pessoas não
há Relação. Se aceitamos como normal, e de
amor pleno, a Relação divina entre Pai e Filho,
quem somos nós, simples mortais, para nos
arrogar o direito de viver a fé sem estabelecer
uma frutífera Relação com a comunidade
em que estamos inseridos? Porventura não
é dentro das comunidades (Corpo de Cristo)
que Jesus está vivo? Pessoa quer dizer Relação
e se não houver uma verdadeira Relação
comunitária as Pessoas não passam de
indivíduos.
Em verdade, é em comunidade que devemos
aprender a fazer a Partilha, sobretudo de
valores espirituais, porque o melhor material
das Paróquias são as Pessoas e, ainda que
sejam a coisa mais frágil da Igreja, são as
únicas que têm futuro, dado que, depende
apenas do seu empenhamento, poderem ser o
fermento que faz brilhar a luz divina e o sal da
terra que tempera a vida cristológica. Por tudo
isto, o cristão de hoje não pode ser passivo,
não pode ser ouvinte da Palavra, por hábito,
não pode ficar na expectativa que os outros
façam.
A Fé Celebrada, também é a nossa permanente
disponibilidade para ajudar a manter a
unidade dentro da comunidade, através da
Doação e da Partilha do Testemunho que,
sabemos bem, quanto mais se dá mais se
multiplica. É sentirmos necessidade de
empreender uma viagem ao nosso interior
e redescobrir Deus no nosso coração, tendo
sempre em conta que, se este encontro com
Deus só pode acontecer de forma individual,
dado que a Relação com Deus está dentro
de nós, o Plano salvífico de Deus é colectivo
e, como tal, deve ser partilhado dentro das
comunidades.
A Fé celebrada, é sermos humildes e sérios
servidores da Palavra, atentos ouvintes em
cada celebração litúrgica e participantes
activos, mas discretos, na vida comunitária
porque, não se é adulto na fé, enquanto não
soubermos ocupar o nosso lugar na igreja,
abdicando de querer ser reis e deixando-nos
absorver pelo verdadeiro e único Rei; Jesus
Cristo.
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aGenda
flash

Sexta 15.11.2013
>BRAGA: Realiza-se a vigília
de oração pelos Seminários no
Seminário Conciliar (21h00).

U

um mestre viajava com o seu
discípulo, encrregado de se
ocupar de um camelo.
Um dia, chegaram à hospedria já
bastante tarde. O discípulo, cansado,
nem sequer se deu ao trabalho de
atar o animal. Apenas se ajoelhou e
rezou:
– Meu Deus, cuida deste camelo
enquanto eu me vou deitar.
E foi descansar despreocupadamente.
Na manhã seguinte, verificou com
surpresa que o animal tinha desaparecido.
O mestre perguntou-lhe:
– Onde está o camelo?
O discípulo respondeu:
Não sei. Deve perguntá-lo a Deus,
porque lho confiei. Não tenho culpa
se fugiu ou o roubaram. Deus é o
responsável. Foste tu que me ensinaste a confiar sempre em Deus.
O mestre respondeu-lhe:
– Deves confiar sempre em Deus,
mas antes ata o teu camelo. Deus
não tem outras mãos senão as tuas.

>EXPOSIÇÃO
A Associação Confraria de
S. Tiago (Espaço Jacobeus)
inaugura a exposição intitulada “Olhares dos Caminhos de
Santiago”, no Centro Cívico de
S. Vicente, patente até ao dia
20 de dezembro.

domingo 17.11.2013

Na passada sexta-feira decorreu a vigília de oração pelos Seminários em Fafe.

> BRAGA: abertura solene dos
Seminários, com sessão solene
às 17h e eucaristia às 19:30h,
no Seminário Conciliar.
> CELORICO: eucaristia na igreja paroquial de Molares, seguida
de inauguração do Lar de Idosos
João Paulo II, naquela paróquia.
(11h00)

Cada crente, quando pratica o
bem, está a prolongar a acção
de Deus. Ele não se substitui ao
esforço do homem, embora lhe
dê a fortaleza de que necessita.

terça-feira 19.11.2013
> BRAGA: Encontro
da Teologia revisitada na
Faculdade de Teologia. (10h30)

In “Nem só de pão”, Pedrosa Ferreira

quinta-feira 21.11.2013

LiVRo
título: Somos Pobres
mas Somos Muitos
Autor: Fernando Ventura,
Joaquim Franco
Editora: Verso de Kapa
Preço: 14,90 euros
Resumo: Uma conversa sem rede nem
preconceitos sobre o Papa Francisco e o
Mundo. “Quando éramos mais pobres,
éramos também mais solidários. A situação
que nos encontramos a viver está também a
ver surgir ou ressurgir formas imaginativas de
fomento de redes sociais de proximidade, entre vizinhos, entre alunos da mesma escola,
entre comunidades religiosas” etc.

título: Entregar-se,
Acolher e Comungar
Autor: Vasco Pinto
Magalhães
Editora: Tenacitas
Preço: 17,00 euros
Resumo: Num mundo
como o nosso onde a
economia parece ter-se
tornado o centro de tudo, até da vida quotidiana das pessoas, uma proposta de autêntica espiritualidade representa uma lufada de
ar fresco. É isso precisamente o que o leitor
encontra nesta obra do Pe. Vasco Pinto de
Magalhães que, numa linguagem actual
e muito própria, apresenta um percurso
de Exercícios Espirituais para nos ajudar a
encontrar a paz.

título: Poesia
Autor: Daniel faria
Editora: Assírio&Alvim
Preço: 22,00 euros
Resumo: O poeta,
seminarista e também
beneditino, que morreu
prematuramente aos 28
anos. Deixa-nos poemas de uma sensibilidade madura e profundamente religiosa.
De leitura algo complexa este livro não
deixa de ser de leitura enriquecedora. O
presente volume reúne toda a poesia de
Daniel Faria e dá a conhecer ao público,
pela primeira vez, treze poemas inéditos.
A edição é de Vera Vouga, professora do
poeta que acompanhou os seus primeiros
passos literários.

>BRAGA: Conferência sobre
Escatologia. Num mês dedicado
a Todos os Santos, o arciprestado de Braga organiza uma
conferência sobre Escatologia
proferida pelo Pe. Tolentino
Mendonça, a decorrer no
Auditório Vita. (21h00)

> Esta sexta-feira, das
23h00 às 24h00, o programa “Ser Igreja“ da Rádio SIM,
entrevista o Pe. Joaquim félix
e o Pe. Marc rodrigues,
sobre o Pré-Seminário.
FM 101.1 Mhz e AM 576 Khz .

IGREJA.net
IGREJA.net
«A Igreja
apenas
pode crescer
com o amor»
Papa Francisco,
Audiência Geral, 06/11/2013

vitaminac.sdpjleiria.com

O VitaminaC é um repositório de músicas (litúrgicas ou para-litúrgicas) e cânticos juvenis de carácter cristão, utilizados
em liturgias, encontros e actividades. O
objectivo é divulgar a música criada no
âmbito da pastoral juvenil, levar à sua
aprendizagem e prevenir as normais
distorções da obra original decorrentes
do uso. Para cada título o Vitamina pode
disponibilizar os seguintes serviços: a
letra da música, com acordes; a partitura
em pdf ; uma versão áudio a fim de possibilitar uma aprendizagem rápida; etc.

fiCHa tÉCniCa
Diretor: Damião A. Gonçalves Pereira
Coordenação: Departamento Arquidiocesano para
as Comunicações Sociais (Pe. José Miguel
Cardoso, Ana Ribeiro, Joana Araújo, Justiniano Mota,
Paulo Barbosa, Rui Ferreira e Filipe Noronha)
Fontes: Agência Ecclesia e Diário do Minho
Contacto: comunicacao@diocese-braga.pt

