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iGreJa PrimaZ i

Ronda da Lapinha
Imagem Peregrina de Nazaré
a imagem  peregrina de nossa Senhora 
da Nazaré vai estar presente na edição 
deste ano da ronda da Lapinha, em 
Guimarães. Considerada a mais antiga 
e autêntica manifestação de religiosida-
de popular do concelho, com carácter 
de património imaterial, a ronda da 
Lapinha realiza-se no terceiro domingo 
de junho, fazendo os devotos 21 qui-
lómetros a pé, numa longa caminhada 
entre a freguesia de Calvos e o centro 
de Guimarães.

Atães
restauro interior da igreja
a paróquia de atães, Vila Verde,  inau-
gurou no Domingo o restauro interior 
da igreja, dedicada ao seu padroeiro 
São João Evangelista. A estrutura 
original do templo foi repristinada, 
eliminando a torre que guardava os 
pesos do antigo horológio e sino, agora 
eletrificado, e o teto foi completamente 
integrado e o chão está agora constitu-
ído de madeira de castanho e pedra de 
granito.

Balasar
Projetos do Santuário
na celebração do 10.º aniversário da 
beatificação de alexandrina maria da 
Costa, o arcebispo de Braga deixou 
a garantia, em Balasar, de que o 
processo do centro pastoral, do centro 
de acolhimento aos peregrinos e da 
nova basílica não está parado. os 
novos edifícios serão construídos num 
terreno da Fundação de Alexandrina 
de Balasar,  junto à Casa da Beata 
(que ficará enquadrada na santuário)

EMRC
encontro nacional em Braga
Cerca de 1200 alunos e 100 
professores de educação moral e 
religiosa Católica (emrC), de doze 
dioceses de Portugal, participaram 
em Braga no 4.º encontro nacional 
do ensino Secundário (eneS). o 
encontro, subordinado ao tema ‘um 
amigo, um guardião’, decorreu nos 
dias 23 e 24 de abril e teve como 
objetivos “aprofundar o conhecimento 
do património religioso” e 
proporcionar “momentos de reflexão 
e cooperação entre os alunos”.

Vila do Conde
encontro de Catequistas
No fim-de-semana muitos dos cate-
quistas da Paróquia de São João Bap-
tista de Vila do Conde partiram rumo 
a Vila Praia de ancora, onde estiveram 
acantonados, realizando diversas ativi-
dades sob o lema “ancorados: ancora-
dos em Cristo, na sua Palavra e no seu 
Espírito!”

a Pastoral universitária da arquidiocese organiza uma Peregrinação ao Santuário de S. Bento da Porta 
aberta, na noite de 30 para 31 de maio. Segundo a organização, o objetivo é percorrer, juntamente com 
outros estudantes universitários, o caminho que liga a cidade de Braga ao icónico e conhecido Santuário, 
num ambiente de partilha e de entrega. as inscrições podem ser feitas até dia 23 de maio, para o mail 
rogerio.rodrigues.cpubraga@gmail.com.

A Arquidiocese de Braga vai aproveitar a celebração dos 
500 anos do nascimento do Beato Frei Bartolomeu dos 
Mártires, efeméride que se assinala no próximo dia 3 de 
maio, para «suscitar a devoção» àquela figura maior da 
Igreja de Braga e, assim, potenciar o surgimento de um 
novo milagre para que possa ser elevado à categoria de 
santo.

Este é um dos objetivos do ciclo de comemorações que se 
iniciará no próximo mês e cujo programa foi revelado on-
tem, em conferência de imprensa, pelo Arcebispo Primaz, 
D. Jorge Ortiga.

Assim, no dia 3, às 16h30, é dado início à exposição, no 
Paço Episcopal, do painel com o rosto do beato e que 
esteve na cerimónia de beatificação (2001), em Roma. 
Às 17h30, é celebrada Missa na Sé e, à noite, às 21h15, 
é benzido o busto relicário que será exposto à veneração 
na Sé de Braga. Segue-se um concerto pelo “Choeur des 
Quatre Vents”, de Riantec-Bretagne.

As comemorações prosseguem no dia 17 de julho, às 
21h30, no Museu Pio XII, com o lançamento de dois selos 
de correio. No dia 18, dia litúrgico do beato, às 10h00, o 
Auditório Vita acolhe um encontro/debate com padres das 
diovceses de Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bra-
gança, bem como com o Provincial dos Dominicanos. À 
tarde, em Viana do Castelo, é celebrada uma Missa junto 
ao Convento de S. Domingos, local onde morreu D. Frei 
Bartolomeu dos Mártires.

Bartolomeu Fernandes dos Mártires nasceu em Lisboa em 
Maio de 1514. Dominicano, foi eleito Arcebispo de Braga 
em 1559, tendo participado no Concílio de Trento. Regres-
sando do Concílio à Arquidiocese (que incluía os territó-
rios das atuais dioceses de Viana do Castelo, Vila Real, e 
metade da diocese de Bragança-Miranda) notabilizou-se 
pelo seu ardor pastoral, pelas visitas pastorais às paroquias 
e pela fundação do Seminário Conciliar (Campo de Santi-
gado). Foi declarado beato a 4 de Novembro de 2001.

frei bartolomeu dos mártires
arquidiocese anuncia celebrações dos 500 anos do nascimento 

V.n.famalicão com encontro Vocacional
No próximo dia 10 de Maio, sábado, realiza-se em V. N. de Famalicão o 
Dia Arciprestal dos Movimentos Juvenis. Trata-se de uma iniciativa promovi-
da pelo Arciprestado de V. N. Famalicão, em plena 51ª Semana de Oração 
pelas Vocações, intitulada de “Bem Abenturar-te”, tendo como objectivo 
despertar os jovens de todo o Arciprestado para a descoberta do sentido 
vocacional da vida de todo o cristão. O encontro destina-se aos jovens e 
adolescentes, ou seja, aos elementos dos Grupos de Jovens, aos elementos 
do Corpo Nacional de Escutas (exploradores, pioneiros e caminheiros), à 
Catequese da adolescência (do 7º ao 10º anos) de todas as comunidades 
paroquiais do Arciprestado. O encontro tem início pelas 15 horas no Parque 
da Devesa, dando lugar a diversas actividades de encontro e serviço.

Centenas de peregrinos romaram no Domingo ao Santuário do Samei-
ro para celebrar as conanozações dos Papas João XXIII e João Paulo II, 
unindo-se em oração pela Igreja Universal e de um modo particular pelos 
católicos perseguidos. A celebração iniciou-se com uma procissão infor-
mal, desde o lugar onde está implantada a estátua de João Paulo II até à 
Cripta, onde foi celebrada a Eucarista, ao que se seguiu um momento de 
veneração da relíquia (uma gota de sangue) do agora Santo João Paulo II. 
Ao longo da procissão foi recitado o Terço e foram evocados os dois Papas 
canonizados. Os peregrinos rezaram pelos jovens, pelos doentes, pelos 
cristãos perseguidos, pelas crianças do mundo inteiro. Ao mesmo tempo, 
Da Arquidiocese romaram cerca de 350 jovens, a grande maioria escutei-
ros, que tiveram oportunidade de conhecer Roma mas também a possibili-
dade de participar na canonização de João XXIII e João Paulo II.

Sameiro celebra Canonização de João Paulo II



IGREJA VIVA 3Diário do Minho Quinta-FEiRa, 1 dE maio de 2014

iGreJa uniVerSaL
o Papa emérito Bento XVi esteve presente na Praça de São Pedro, para concelebrar a missa de 
canonização dos Papas João Paulo ii e João XXiii, uma cerimónia presidida por Papa francisco. o 
Papa emérito ficou com os cardeais e os bispos, à esquerda da esplanada da Praça de São Pedro, 
e foi saudado por uma salva de palmas dos presentes. foi  a primeira vez que o Papa emérito 
concelebrou uma Eucaristia presidida pelo seu sucessor.

i

CEP
reunião em fátima
A Conferência Episcopal Portuguesa 
(CeP) reuniu-se em fátima esta semana, 
em assembleia plenária, para debater 
os estatutos da Associação Portuguesa 
de Capelães e Assistentes Espirituais e 
Religiosos Hospitalares e Associação 
«mateus 25». do programa constou a 
eleiçao dos órgãos da CEP e a discussão 
das notas pastorais sobre «Bartolomeu 
dos mártires, modelo para a renovação da 
igreja»; «Votar por uma europa melhor» e 
uma nota sobre o centenário da fundação 
da família Paulista, assim como a reforma 
dos manuais de emrC. d. manuel 
Clemente foi re-eleito como presidente 
da CEP.

Aveiro
ordenação Presbiteral
o bispo do Porto, d. antónio francisco 
dos Santos, presidiu, este domingo na 
Sé de aveiro, à ordenação de um novo 
padre, Hélder ruivo, lembrando que o 
sacerdócio surge como consequência 
do empenho das famílias e comu-
nidades católicas. o bispo do Porto 
recordou que Jesus escolhe homens 
“simples”, “puros de coração”, “mi-
sericordiosos”, “pacíficos”, “justos”, 
“sonhadores” e “construtores do bem” 
para continuar a sua missão no mundo, 
lembrando que só trabalhando para ter 
tais qualidades os sacerdotes podem ser 
“o que a igreja precisa e o que mundo 
espera e agradece”.

Fátima
Pastoral de Pessoas com Deficiência
o Serviço de doentes do Santuário 
de fátima (Sedo) vai oferecer uma 
semana de repouso a pais que tenham 
filhos com deficiência acolhendo-os. “o 
objetivo desta oferta é proporcionar aos 
pais que tenham a seu cargo filhos com 
limitações profundas uma semana de 
repouso, ficando os filhos ao cuidado 
do Santuário de fátima, onde são acom-
panhados por uma equipa devidamente 
preparada”. o primeiro turno de 30 de 
julho a 5 de agosto é para deficientes 
dos 7 aos 20 anos. Para deficientes a 
partir dos 20 anos, os turnos decorrem 
de 8 a 14 de agosto, de 18 a 21 de agos-
to e de 28 de agosto a 3 de setembro.

Angola
Faleceu Arcebispo de Luanda
d. damião franklim, arcebispo de 
Luanda, faleceu na passada segunda.
feira “por doença” na África do Sul, 
aos 63 anos. D. Damião Franklin foi 
nomeado arcebispo de Luanda a 23 de 
janeiro de 2001, sucedendo ao cardeal 
alexandre do  nascimento, tendo sido 
presidente da Conferência Episcopal 
de angola e São tomé entre 2003 e 
2009.

Com o título “Direitos dos trabalhadores 
facilitam o crescimento das pessoas e o 
seu desenvolvimento”, o Movimento Mun-
dial de Trabalhadores Cristãos acaba de 
divulgar a sua Mensagem para o dia 1 de 
Maio, dia Internacional dos Trabalhadores 
e dia de S. José Operário. Na Mensagem, 
o Movimento, criado em 1966 e reco-
nhecido pelo Pontifício Conselho para os 
Leigos, “denúncia a situação de precarie-
dade laboral e familiar em que vivem os 
trabalhadores e trabalhadoras do mundo e 
defende o direito das pessoas e das famí-
lias a ter o salário ou o rendimento básico 
que lhes permita viver com dignidade”.
Reunindo cerca de 70 organizações filiais 
por todo o mundo, entre as quais a Liga 
Operário Católica (LOC) portuguesa, o 
Movimento refere as situações de “desem-
prego, os baixos salários, a insegurança 
e os despedimentos em massa são só 
algumas das situações que oprimem o 
povo trabalhador dos nossos países”, refe-
rindo casos concretos em países africanos, 
asiáticos e latino-americanos, mas também 
países da Europa como Portugal, Espanha 
ou Grécia. 
“Observamos como cada dia e a nível 
mundial os direitos humanos e sociais 
do povo são anulados pelo egoísmo e a 
avareza de uns poucos. Estas situações de 
desigualdade, de pobreza e de injustiça 
revelam não só uma profunda falta de 
fraternidade, como também a ausência de 
uma cultura de solidariedade. “
Na Mensagem, o Movimento refere como 
a Doutrina Social da Igreja defende os 

direitos do trabalho e dos trabalhadores: 
“A doutrina social da Igreja destaca que 
os direitos dos trabalhadores são direitos 
humanizantes que facilitam o crescimento 
das pessoas e o seu desenvolvimento com 
o objetivo de alcançar os seus próprios 
fins transcendentes, destacando entre eles 
o salário justo e suficiente para a família.” 
O Movimento refere o seu compromisso 
em “fortalecer o reino de Jesus de Nazaré, 
o que significa defender e expandir, tanto 
na sociedade como na Igreja, uma nova 
mentalidade para mudar o atual modelo 
económico e social para um novo modelo 
que esteja ao serviço das pessoas. Traba-
lhando para respeitar os direitos humanos 
e sociais, defendendo e cuidando do meio 
ambiente para que cada uma das pessoas 

Sudão do Sul: Conflito tribal provoca Guerra Civil

Meses depois da independência, a guerra voltou, mais trágica ainda, ao Sudão do Sul. Um conflito 
tribal desabou sobre esta jovem nação e provocou já milhares de mortos e cerca de 1 milhão de refu-
giados. A Irmã Elena não consegue esquecer toda essa violência em Malakal, onde vivia. Mas, mesmo 
assim, quer voltar. Foi dolorosa a decisão das missionárias combonianas de abandonarem a cidade de 
Malakal. “Éramos três irmãs. Depois de a nossa casa também ter sido saqueada, já  não tínhamos onde 
morar. Ficámos ao lado dos sacerdotes locais, mas agora que todos fugiram nós também abandonámos 
Malakal. Já não havia razões para permanecermos numa cidade deserta.” O Sudão do Sul é o país mais 
novo do mundo. Ganhou a independência em 2011, depois de meio século de luta contra o norte, 
maioritariamente árabe e muçulmano, em flagrante contraste com o sul onde predomina a religião 
cristã. Foi um conflito sangrento, que causou mais de 3 milhões de mortos. Agora, ao fim de poucos 
meses, voltou a guerra. Ainda mais violenta e incompreensível. 

que habita em cada canto do planeta 
tenha rendimentos básicos para viver 
dignamente e em convivência fraterna. 
Esta é a nossa responsabilidade como 
cristãos, como trabalhadores, como seres 
humanos.“
Na sua Exortação Evangelii Gaudium, 
Papa Francisco apela a um “dizer não a 
uma economia da exclusão e da desigual-
dade social”, onde “grandes massas da 
população vêem-se excluídas e margina-
lizadas: sem trabalho, sem perspectivas, 
num beco sem saída”, enquanto “a cultura 
do bem-estar anestesia-nos, pois todas 
estas vidas ceifadas por falta de possibili-
dades nos parecem um mero espectáculo 
que não nos incomoda de forma alguma”. 
(RV/DACS)

“É por isso que no corpo de 
Cristo ressuscitado as chagas 
não desaparecem, continuam, 

porque aquelas chagas são o sinal 
permanente do amor de Deus por 

nós, sendo indispensáveis para 
crer em Deus: não para 

crer que Deus existe, 
mas sim que Deus é 
amor, misericórdia, 

fidelidade.”

27 de Abril

roma: Canonização de João Paulo ii e 
João XXiii (27 de abril; fonte: reuters)

O Papa Francisco reuniu-se esta semana 
com o conselho consultivo de cardeais, que 
inclui oito membros dos cinco continentes, 
após as primeiras decisões sobre a reforma 
financeira, anunciadas em fevereiro. Esta 
é a quarta reunião de Francisco com o 
Conselho de Cardeais que nomeou em abril 
de 2013 para o aconselharem, abrindo ca-
minho à redação de uma nova constituição 
para o Vaticano. O Papa decidiu criar uma 
estrutura de coordenação para as atividades 
económicas e administrativas da Santa Sé e 
do Vaticano.

Papa francisco em reunião com Conselho 
Consultivo de Cardeais

1 de maio: dia internacional dos trabalhadores
movimento mundial de trabalhadores cristãos denuncia precariedade
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entreViSta i iZacarias frangueiro nasceu em 1946 no lugar de 
Poça da Barca, concelho de Vila do Conde. É casa-
do, tendo dois filhos, cinco netos e uma bisneta. 

 Texto DACS;  Fotos DACS 

o teólogo checo tomás Halík refere que a teologia não deve ser feita 
apenas por teólogos, mas também por carvoeiros (uma das profissões 
mais difíceis no seu país). no nosso caso, poderíamos re-dizer: “mas 
também por pescadores”. Hoje acolhemos uma entrevista arrepiante, 
dramática e emotiva, na qual o senhor Zacarias, ex-pescador e natural 
da paróquia de Caxinas (Vila do Conde), nos fala da sua vocação, das 
dificuldades piscatórias, do significado do mar, da morte e dos peque-
nos milagres que já presenciou na sua vida. Hoje, neste simples su-
plemento, deixamos a nossa homenagem à comunidade piscatória de 
Caxinas, que muito nos tem ensinado sobre o valor da vida humana!

O senhor Zacarias passou a vida no 
mar. Como surgiu a sua vocação para 
pescador?

Eu nunca tive uma “vocação” para ser 
pescador, foi mais uma “obrigação”: 
os meus avós tinham barcos de 
pesca, e ao mesmo tempo a minha 
mãe era viúva, de modo que, assim 
que acabei a escola aos doze anos (a 
antiga 4ª classe), comecei as primeiras 
actividades no mar. Vivi sempre aqui 
pela paróquia de Caxinas até aos 
16 anos, quando fui trabalhar para 
Leixões para outra modalidade de 

na marinha mercante alemã, onde 
trabalhei até aos 56 anos. 

Quais as principais dificuldades da 
vida de um pescador? 

A pesca do bacalhau foi o período com 
mais dificuldades: havia a situação 
do sustento das famílias, em que não 
havia outros meios que nos facilitasse 
o sustento da família como a pesca 

do bacalhau. Não havia horário de 
trabalho (como ainda hoje não há, 
para a pesca), a hora de levantar era 
às 4 da manhã, saíamos do navio 
num barquinho com 4 a 5 metros de 
tamanho, onde se passava 12 horas com 
um pouco de pão e de marmelada e 
uma garrafa térmica com café. Erámos 
«largados» do navio, seguíamos para 
o nosso destino, fazíamos a nossa 
pesca, e regressávamos quando o navio 

chamava. Ao regressar, comíamos 
alguma coisa (quase sempre bacalhau 
fresco), e continuávamos o trabalho a 
bordo do navio: abrir o peixe e salgá-
lo, deitando-nos só quando o serviço 
estava feito e, claro, sem banho, pois 
a água estava racionada apenas para 
beber. Deitávamo-nos em beliches, 
muitas vezes com a própria roupa do 
trabalho. O período de trabalho era de 
6 meses, findo os quais regressávamos 
a Portugal onde, após uma ou duas 
semanas de férias, nos dedicávamos à 
pesca na costa, até chegar a nova ordem 
de embarque. O embarque era feito em 
Lisboa, e o desembarque era na Figueira 
da Foz, Viana ou Lisboa.

Qual o momento mais marcante da sua 
vida como pescador em alto mar?

Acredito que foi na pesca do 
bacalhau: uma vez vi-me aflito, numa 
situação de névoa e vento forte, com 
o barquinho carregado de bacalhau. 
Tive muitas dificuldades em regressar 
ao navio. Não quis deitar fora o peixe, 
porque havia a força de vontade de 
querer ser alguém a bordo do navio, 
pois havia uma classificação: quanto 

pesca, as traineiras. Acabando esse 
período, surgiu o tempo da tropa 
que, na altura, era difícil por causa 
da Guerra Colonial: eu optei por ir 
para a pesca do bacalhau, pois quem 
trabalhava na pesca do bacalhau ficava 
dispensado do serviço militar, desde 
que cumprisse no mínimo 7 anos de 
trabalho. Trabalhei 8 anos na pesca do 
bacalhau (a parte mais difícil da minha 
vida como pescador), entre o Canadá, 
a Terra Nova e a Gronelândia; no final 
desse período decidi não continuar a 
minha vida como pescador, resolvendo 
partir para a Alemanha e entrando 

“não há horAs 
pArA descAnsAr, 

pArA comer e pArA 
regressAr A suA cAsA”

Zacarias Frangueiro
Comunidade Piscatória de Caxinas

É tesoureiro da paróquia de Caxinas, tendo entre outras responsabilidades 
a da organização financeira da festa do Senhor dos navegantes, celebra-
da a 6 de Agosto (tendo a Procissão lugar no Domingo imediatamente 
anterior).

“Eu nunca tive uma 
‘vocação’ para ser pescador, 

foi mais uma ‘obrigação’”
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Os pescadores são pessoas humildes, 
muitas vezes não mostram aquilo que 
são: por vezes mostram que são pessoas 
muito fortes, muito valentes, mas o seu 
coração é mole e fraco. E por isso são 
as pessoas que Nosso Senhor precisa 
para trabalhar para ele. Nós somos 
pescadores de ganha-pão das nossas 
famílias. Parece-me que o pescador é 
sempre aquela pessoa que é chamada 
a resolver os problemas mais difíceis. 
Agora não, mas no meu tempo de rapaz 
havia aqueles homens que trabalhavam 
nos salva-vidas, para acorrer à entrada 
da barra aos barcos que entravam no 
porto. Era o caso do Cego do Maio 
(onde tem uma estátua na Póvoa de 
Varzim), um homem que desafiava 
o mar, que não tinha medo do mar, 
apenas com o objectivo de salvar vidas.

Assistimos recentemente a mais uma 
tragédia em alto-mar que envolveu 
pescadores da comunidade de Caxinas. 
O que poderá e deverá fazer o Governo 
para que se evite mais tragédias destas?

O Governo pode e deve fazer muito 
mais pela pesca e pela navegação no 
mar: já fez muito, em relação hà 50 
anos, mas ainda há possibilidades para 
fazer mais. Por exemplo: o Governo 
pode ajudar a parte patronal a colocar 
equipamentos mais modernos a bordo 
dos barcos, pois são caros. Ao ajudar, 
deve também fazer uma fiscalização, 
para ver se os equipamentos estão 
actualizados. Trabalhei na Alemanha 
32 anos, e nunca faltou nada na parte 
da segurança: por exemplo, para o 
marinheiro havia um fato térmico e 
impermeável, cobrindo todo o corpo, 
permitindo que a pessoa, caso caia 
à água, possa permanecer 40 a 50 
horas sem sentir frio. O fato tinha 
uma lâmpada que permitia localizar 
e socorrer a pessoa durante a noite, e 
tinha até um batom para os lábios, para 
não se queimarem por exposição ao 
sol. É claro que, num acidente rápido, 
tal fato não pode ser vestido; mas, 
numa situação em que no barco está 
a entrar água e os marinheiros estão 
à espera do socorro, o fato pode ser 
vestido. Há também as balsas: será que 
todas estão preparadas para actuar em 
caso de necessidade? Se o Governo 
ajudasse a parte patronal a colocar esses 
equipamentos, todos os barcos estariam 
preparados; mas como o Governo não 
ajuda, os patrões não podem também 
entrar nessas despesas, pois tanto pode 
haver peixe como pode não haver. E 
quantas vezes um barco sai ao mar noite 
e dia, e regressa sem peixe! (DACS)

entreViSta

ele vira-se para o santo da sua devoção. 
Não há um pescador que não tenha 
um santo próprio dentro dele para o 
chamar a socorrer. Nós temos o Senhor 
dos Navegantes, e aqui na paróquia de 
Caxinas há uma devoção muito grande 
ao Senhor dos Navegantes. O pescador 
encontra sempre perigos: por isso tem 
de ter um «documento» dentro do seu 
coração que diga «é este o meu santo», 
a quem clame num perigo, dizendo: 
«socorrei-me!». Eu também não fujo 
à regra, porque já me vi numa grande 
dificuldade e clamei por um santo: foi 
em terra, na Alemanha, onde deveria ter 
tomado o navio e não o encontrei no 
porto. Sozinho numa terra estrangeira, 
disse: «Senhor, socorrei-me pois estou 
perdido: dai-me uma luz, Divino Espírito 
Santo». Tive a ajuda de uma pessoa que 
me indicou o comboio para Antuérpia 
onde encontrei o navio. Também no 
mar, na situação de perigo que falei 
na pesca do bacalhau, virei-me para 
todos os santos. Por isso o pescador 
tem sempre a vocação dentro dele para 
clamar pelo santo para o socorrer.

Acha que (também) foi por isso que o 
próprio Jesus escolheu, como primeiros 
apóstolos, os pescadores?

mais peixe se apanhava, mais se subia 
na classificação e no pagamento. 

Há um provérbio que os pescadores 
costumam usar muitas vezes, que diz: 
“o mar tanto dá como tira”. O que 
significa o “mar” para si? 

Esse proverbio está corretíssimo: o 
pescador, quando sai da sua casa, 
não sabe para onde vai, ou melhor, 
sabe, mas nunca sabe o que lhe vai 
acontecer ou o que vai encontrar. O 
mar tanto dá o pão de cada dia para 
a família e os filhos como tira a vida 
à pessoa. Dá pão como tira a vida à 
pessoa. A vida na pesca deve ser a 
vida (ou emprego) mais negativa que 
o homem pode ter: todos nós temos 
o perigo quando saímos da nossa 
porta, mas o pescador tem esse perigo 
constante com ele. Através do perigo, 
do mar, o pescador ganha o pão para 
os seus filhos.

A morte é um risco permanente para 
um pescador em alto-mar. Tem medo da 
morte? 

O pescador não tem medo. O pescador 
não pode ter medo, porque o pescador 
conhece perfeitamente o mar e, se vai a 
ter medo do que acontece diariamente 
no mar, o pescador nunca mais poria os 
pés no mar. Mesmo com bom tempo, 
com o tempo de Verão, o pescador 
encontra no mar as suas dificuldades: 
não tem horário, trabalha de noite, 
descansa de dia (mas também tem 
serviço durante o dia), não há horas 
para descansar, para comer e para 
regressar a sua casa. Se me pergunta 
porque há jovens a querer ir para o 
mar (no meu tempo íamos para o mar 
pois não tínhamos outros meios de 
sobrevivência), é porque ali há sempre 
emprego: mas se têm medo não podem 
sair de casa. Veja: no Inverno olha-se 
para o mar e só se vê «flores brancas», 
as ondas a partir, o vento, o incómodo 
de trabalhar num baloiço, a chover 
sobre si (e a roupa nem sempre é tão 
impermeável como deveria ser), o frio… 
se o pescador começa a pensar no medo 
da morte, nunca sairia a trabalhar. 

Na paróquia de Caxinas têm uma 
grande devoção ao Senhor dos 
Navegantes. O que distingue a vivência 
da fé de um pescador da de um outro 
leigo qualquer?

A fé é só uma, quer para o pescador 
quer para outra pessoa qualquer. O 
que tem de especial é isto: o pescador, 
mesmo que não venha à Igreja, quando 
lhe acontece um problema qualquer 

i i Segundo o Gabinete de Prevenção e de Investigação de 
acidentes marítimos, em 2014 já se deram 5 incidentes 
marítimos, resultando em 12 vítimas mortais.

“quanto mais peixe se 
apanhava, mais se subia 

na classificação e no 
pagamento”

na arquidiocese de Braga estamos a 
dedicar um ano pastoral à Liturgia. que 
sugestões aponta para que tornemos as 
nossas celebrações litúrgicas mais belas 
e atraentes para os fiéis, sobretudo para 
os jovens?

Penso que muita coisa pode mudar a 
nível dos jovens. A minha geração está a 
terminar e o futuro é incerto no que toca 
à juventude e aos seus pais. A nossa 
paróquia é muito grande, num territó-
rio com cerca de 17 mil pessoas, e as 
celebrações costumam estar bem com-
postas. Mas há muitas igrejas onde isso 
não acontece. Em relação aos jovens, 
deveria haver um atractivo à juventude. 
Não é com missas nem com o pai-nosso 
ou avé-maria que chamamos os jovens, 
mas tem de haver outros meios para os 
chamar, com o desporto por exemplo, 
onde o senhor padre deveria estar inse-
rido (embora exista também o problema 
do pequeno número de padres e da 
sobrecarga de trabalho que têm). Entre 
as celebrações, casamentos e funerais, 
como tem o pároco (e penso no nosso, 
por exemplo) tempo para estar com os 
jovens? Devem ser pessoas da confian-
ça dos párocos que devem chamar os 
jovens. Por exemplo, teremos cerca de 
200 crianças na festa da Profissão de Fé: 
e depois? Os catequistas dizem: no pró-
ximo domingo devem vir à Igreja, mas o 
que acontece? Os pais dizem às crian-
ças para ir à missa, mas eles próprios 
ficam em casa! Os pais deveriam ser os 
professores dos próprios filhos.

a Paróquia de Caxinas foi criada em 1944 a partir da Paróquia de Vila do Conde. o pri-
meiro templo foi construído em 1890, dedicado ao Senhor dos navegantes. em 1922, a 
devoção tomou forma canônica pela instituição da Confraria de nosso Senhor dos naveg-
antes. a actual igreja, conhecida como a “igreja do Barco” foi inaugurada em 1985.

    GOSTOS

eSPoSa e fiLHoS
Personalidade

fado
Música

“e tudo o temPo 
LeVou”
Filme

Porto, yokoHama
Lugar

f.C. Porto, rio aVe
Clube

CaLdeirada de PeiXe 
Gastronomia

“Não há um pescador que 
não tenha um santo próprio 
dentro dele para o chamar a 

socorrer”

“O pescador é 
sempre aquela 
pessoa que é 

chamada a resolver 
os problemas mais 

difíceis”
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LItuRGIA
dominGo iii de PÁSCoa

I LEITURA Actos 2, 14.22-33
Leitura dos Actos dos Apóstolos

No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, com 
os onze Apóstolos, ergueu a voz e falou 
ao povo: «Homens da Judeia e vós todos 
que habitais em Jerusalém, compreendei 
o que está a acontecer e ouvi as minhas 
palavras: Jesus de Nazaré foi um homem 
acreditado por Deus junto de vós com 
milagres, prodígios e sinais, que Deus 
realizou no meio de vós, por seu inter-
médio, como sabeis. Depois de entregue, 
segundo o desígnio imutável e a previsão 
de Deus, vós destes-Lhe a morte, cravan-
do-O na cruz pela mão de gente perver-
sa. Mas Deus ressuscitou-O, livrando-O 
dos laços da morte, porque não era 
possível que Ele ficasse sob o seu domí-
nio. Diz David a seu respeito: ‘O Senhor 
está sempre na minha presença, com Ele 
a meu lado não vacilarei. Por isso o meu 
coração se alegra e a minha alma exulta 
e até o meu corpo descansa tranquilo. 
Vós não abandonareis a minha alma na 
mansão dos mortos, nem deixareis o 
vosso Santo sofrer a corrupção. Destes-
-me a conhecer os caminhos da vida, a 

alegria plena em vossa presença’. Irmãos, 
seja-me permitido falar-vos com toda a 
liberdade: o patriarca David morreu e 
foi sepultado e o seu túmulo encontra-
-se ainda hoje entre nós. Mas, como era 
profeta e sabia que Deus lhe prometera 
sob juramento que um descendente do 
seu sangue havia de sentar-se no seu 
trono, viu e proclamou antecipadamente 
a ressurreição de Cristo, dizendo que Ele 
não O abandonou na mansão dos mortos, 
nem a sua carne conheceu a corrupção. 
Foi este Jesus que Deus ressuscitou e dis-
so todos nós somos testemunhas. Tendo 
sido exaltado pelo poder de Deus, rece-
beu do Pai a promessa do Espírito Santo, 
que Ele derramou, como vedes e ouvis».

EVANGELHO Jo 20, 19-31
evangelho de nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo S. João 

Dois dos discípulos de Jesus iam a 
caminho duma povoação chama-
da Emaús, que ficava a duas léguas 
de Jerusalém. Conversavam entre 
si sobre tudo o que tinha sucedido. 
Enquanto falavam e discutiam, Jesus 
aproximou-Se deles e pôs-Se com 
eles a caminho. Mas os seus olhos es-

tavam impedidos de O reconhecerem. 
Ele perguntou-lhes: «Que palavras 
são essas que trocais entre vós pelo 
caminho?». Pararam, com ar muito 
triste, e um deles, chamado Cléofas, 
respondeu: «Tu és o único habitante 
de Jerusalém a ignorar o que lá se 
passou estes dias». E Ele pergun-
tou: «Que foi?». Responderam-Lhe: 
«O que se refere a Jesus de Nazaré, 
profeta poderoso em obras e palavras 
diante de Deus e de todo o povo; e 
como os príncipes dos sacerdotes e 
os nossos chefes O entregaram para 
ser condenado à morte e crucificado. 
Nós esperávamos que fosse Ele quem 
havia de libertar Israel. Mas, afinal, 
é já o terceiro dia depois que isto 
aconteceu. É verdade que algumas 
mulheres do nosso grupo nos sobres-
saltaram: foram de madrugada ao se-
pulcro, não encontraram o corpo de 
Jesus e vieram dizer que lhes tinham 
aparecido uns Anjos a anunciar que 
Ele estava vivo. Alguns dos nossos 
foram ao sepulcro e encontraram 
tudo como as mulheres tinham dito. 
Mas a Ele não O viram». Então Jesus 
disse-lhes: «Homens sem inteligência 
e lentos de espírito para acreditar em 

tudo o que os profetas anunciaram! 
Não tinha o Messias de sofrer tudo 
isso para entrar na sua glória?». De-
pois, começando por Moisés e pas-
sando pelos Profetas, explicou-lhes 
em todas as Escrituras o que Lhe 
dizia respeito. Ao chegarem perto da 
povoação para onde iam, Jesus fez 
menção de ir para diante. Mas eles 
convenceram-n’O a ficar, dizendo: 
«Ficai connosco, porque o dia está a 
terminar e vem caindo a noite». Jesus 
entrou e ficou com eles. E quando Se 
pôs à mesa, tomou o pão, recitou a 
bênção, partiu-o e entregou-lho. Nes-
se momento abriram-se-lhes os olhos 
e reconheceram-n’O. Mas Ele desa-
pareceu da sua presença. Disseram 
então um para o outro: «Não ardia cá 
dentro o nosso coração, quando Ele 
nos falava pelo caminho e nos expli-
cava as Escrituras?». Partiram ime-
diatamente de regresso a Jerusalém e 
encontraram reunidos os Onze e os 
que estavam com eles, que diziam: 
«Na verdade, o Senhor ressuscitou e 
apareceu a Simão». E eles contaram 
o que tinha acontecido no caminho 
e como O tinham reconhecido ao 
partir o pão.

i 1 de Maio: S. José Operário
Pio Xii, em 1955, colocou a «festa do trabalho» sob a 
protecção de S. José, na certeza de que ninguém melhor 
do que este trabalhador poderia ensinar a todos os 
trabalhadores a dignidade sublime do trabalho.

Sugestão de Cânticos

ent: nasceu o Sol da Páscoa / m. Luís
ofer: Porque ele está connosco / f. Santos
Com: aclamai o Senhor terra inteira / J. Santos
aG: Povos da terra louvai / m. Simões
finaL: rainha dos céus alegrai-Vos / f. Silva

A liturgia deste do-
mingo convida-nos a 
descobrir esse Cristo 
vivo que acompanha 
os homens pelos 
caminhos do mundo, 

que com a sua Palavra anima os corações 
magoados e desolados, que se revela 
sempre que a comunidade dos discípulos 
se reúne para “partir o pão”; apela, ainda, 
a que os discípulos sejam as testemunhas 
da ressurreição diante dos homens.
A primeira leitura mostra (através da 
história de Jesus) como do amor que se faz 
dom a Deus e aos irmãos, brota sempre 
ressurreição e vida nova; e convida a 
comunidade de Jesus a testemunhar essa 
realidade diante dos homens. A segunda 
leitura convida a contemplar com olhos 
de ver o projecto salvador de Deus, o 

amor de Deus pelos homens (expresso 
na cruz de Jesus e na sua ressurreição). 
Constatando a grandeza do amor de Deus, 
aceitamos o seu apelo a uma vida nova. É 
no evangelho, sobretudo, que esta mensa-
gem aparece de forma nítida. O texto que 
nos é proposto põe Cristo, vivo e ressusci-
tado, a caminhar ao lado dos discípulos, 
a explicar-lhes as Escrituras, a encher-lhes 
o coração de esperança e a sentar-Se com 
eles à mesa para “partir o pão”. É aí que 
os discípulos O reconhecem. Quando 
Lucas escreve o seu Evangelho (década 
de 80), a comunidade cristã defrontava-se 
com algumas dificuldades. Tinham decor-
rido cerca de cinquenta anos depois da 
morte de Jesus, em Jerusalém. A catequese 
dizia que Ele estava vivo; mas no dia a 
dia de uma vida monótona, cansativa e 
cheia de dificuldades, era difícil fazer essa 

experiência. As testemunhas oculares de 
Jesus tinham já desaparecido e os aconte-
cimentos da paixão, morte e ressurreição 
pareciam demasiado distantes, ilógicos e 
irreais. ”Se Jesus ressuscitou e está vivo, 
como posso encontrá-l’O? Onde e como 
posso fazer uma verdadeira experiência de 
encontro real com esse Jesus que a morte 
não conseguiu vencer? Porque é que 
Ele não aparece de forma gloriosa e não 
instaura um reino de glória e de poder, 
que nos faça triunfar definitivamente sobre 
os nossos adversários e detractores?” – 
perguntavam os crentes das comunidades 
lucanas. É a isto que o catequista Lucas 
vai procurar responder. A sua mensagem 
dirige-se a esses crentes que caminham 
pela vida desanimados e sem rumo, cujos 
sonhos parecem desfazer-se ao encontro 
da realidade monótona e difícil do dia 

a dia. Lucas diz: nós, homens, podemos 
ter devaneios de grandezas e sonhar com 
intervenções espectaculares e decisivas 
de Deus na história humana; mas esses 
não são os esquemas de Deus… Não será 
numa intervenção desse tipo que encon-
traremos Jesus, vivo e ressuscitado. No 
entanto, Ele está vivo e caminha ao nosso 
lado nos caminhos do mundo. Às vezes, 
não conseguimos reconhecê-l’O, pois os 
nossos corações estão cheios de perspec-
tivas erradas acerca do que Ele é, dos seus 
métodos e do que Ele pretende; mas, ape-
sar de tudo, Ele faz-Se nosso companheiro 
de viagem, caminha connosco passo a 
passo, alimenta a nossa caminhada com a 
esperança que brota da sua Palavra, faz-Se 
encontrar na partilha comunitária do pão 
(Eucaristia).

Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org

 a Igreja alimenta-se da palavra

 LITURGIA da palavra
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oPiniãoiGreJa em deStaque

Como ser mãe nos nossos dias? Não 
há uma escola para o aprender, o 
conhecimento vem da experiência e 
do que exemplo que temos das nossas 
mães. Para nós, cristãos, o exemplo de 
Maria é incontornável.
Tenho duas filhas. Tentei sempre (e 
continuo a fazê-lo) que todos os dias 
sejam vividos com alegria e como 
uma oportunidade de ser e fazer 
melhor. Tento vê-las como seres 
únicos e ver-me 
como alguém em 
quem Deus confiou 
para as criar e 
ensinar a voar. Sinto 
a responsabilidade 
de contribuir de 
forma ativa para o 
desenvolvimento 
das suas 
capacidades, dos 
seus dons. Espero ir 
colaborando para 
que sejam pessoas 
responsáveis, 
com valores, 
empenhadas na 
construção de um mundo melhor. 
Nunca me esqueço de que a melhor 
forma de o fazer é dando o exemplo. 
Uma vez, a minha filha mais nova 
disse-me: “Quando já cá não 
estiveres, lembrar-me-ei mais do que 
fizeste do que daquilo que disseste”. 
Questiono-me com frequência sobre 

o exemplo que as minhas atitudes e 
opções dão como ser humano e como 
cristã. 
Agradeço todos os dias a Deus a 
enorme graça que me deu ao permitir-
me tê-las como filhas. Desejo que 
sejam pessoas que construam o seu 
caminho, não à minha imagem e 
semelhança, não como uma projeção 
de um futuro passado que não tive, 
mas o que elas entendam que vai 

de encontro ao 
que Deus lhes 
pede. Eu só 
posso ajudá-las a 
discernir. Maria 
também aceitou 
a vontade de 
Deus em relação 
a Jesus, apoiou-O 
sempre, mesmo 
na distância, 
deixando-O seguir 
um percurso que 
era o Seu e não o 
dela, confiando 
sempre. Peço a 
Deus que me dê 

a Graça dessa sabedoria e que possa 
continuar a ver como as minhas filhas 
são jovens mulheres que sabem fazer a 
diferença onde estão por quem são.
Obrigada, Maria, pelo teu exemplo.

(na imagem: de Ivan Rupnik, ‘Maria, 
Sede de Sapiência’, Eslovenia)

“Tenho duas filhas. Tentei 
sempre (e continuo a 

fazê-lo) que todos os dias 
sejam vividos com alegria 
e como uma oportunidade 

de ser e fazer melhor. 
Tento vê-las como seres 
únicos e ver-me como 
alguém em quem Deus 
confiou para as criar e 

ensinar a voar.”

Como ser mãe
nos nossos dias?

Raquel Cortez
Professora no Colégio D. Diogo de Sousa

   Peregrinos Jovens da Arquidiocese à Canonização de João XXIII e João Paulo II

   Roma, 27/Abril/2014  (fotos: www.facebook.com/rover-b14)
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Leituras

título: Onde estás 
Senhor?

autor: G. Ravasi

Editora: Paulinas

Preço: 12,00 euros

Resumo: Partindo de 
uma reflexão sobre o 
símbolo, é abordado 
um tema que percorre transversalmen-
te as Escrituras: a dimensão do espaço 
e a sua constituição como horizonte 
de encontro entre Deus e o Homem, e 
que nele imprimem as marcas da sua 
presença. Decifrar essas marcas significa 
reconhecer nelas o sinal luminoso, em 
constante mutação, de uma realidade 
diferente e mais complexa.

título: Bioética Simples

autor: W. Osswald

editora: Verbo

Preço: 22,50 euros

resumo: Nesta segunda 
edição, revista e actualiza-
da, os Autores mantiveram o objectivo de se 
dirigirem a todos, ao apresentar os grandes 
domínios em que a Bioética intervém e as 
principais directrizes de acção que preco-
niza, numa expressão tão simples como 
rigorosa, acompanhada de quadros que 
acentuam o seu carácter didáctico.

A morte é dolorosa para todos. 
Mas acontece frequentemente 
que quem é atingido dura-
mente por grande dor chegue 

a dizer: Como poderei continuar a 
sofrer assim? É melhor partir! Não é pe-
cado pensar assim, mas devemos estar 
atentos a que não leve a um verdadeiro 
suicídio. Manifestar simplesmente a 
Deus o nosso desejo de que Ele nos 
leve depressa é lícito. Devemos, porém, 
habituar-nos a ter em conta tudo aquilo 
que é positivo. No caso da senhora 
que escreve a primeira carta, entrevejo 
muitas coisas positivas. Mas ela própria 
deve dar-se conta disso. O marido mor-
reu de cancro e certamente ela serviu-o 
com muito amor (...) No que diz respei-
to, pelo contrário, ao medo da morte, 
não existem soluções fáceis, não basta, 
por exemplo, impor a si mesmo não 
pensar nisso. Não conheço um método 
melhor do que aquele de se concentrar 
no presente. Assim se pode actualizar 
também o modo como Cristo venceu a 
morte, oferecendo-Se todo a Deus Pai. 
Mesmo morrendo de uma morte injusta 
e cruel, disse: “Pai, nas tuas mãos, en-
trego o meu Espírito”. Este é o segredo! 
Se não nos confiamos a Deus como 
crianças, deixando que Ele providencie 
o nosso futuro, nunca chegaremos a 
cumprir aquele gesto de total abandono 
de si mesmo, que constitui o núcleo da 
fé. Certamente, iremos rever aqueles 
que amámos...

Carlo Maria Martini, ‘Falar com o Coração’
ed. AO, Braga 2014

título: O Cristo Cigano

autor: Sophia M. Breyner

editora: Assírio&Alvim

Preço: 11,00 euros

Resumo: Publicado pela 
primeira vez em 1961, O 
Cristo Cigano é um livro 
absolutamente singular no 
conjunto da poesia de Sophia de Mello 
Breyner Andresen, ao que não será alheio 
o facto de ter sido escrito sob o signo do 
encontro da autora com um poeta que 
também tinha a paixão da geometria e do 
concreto e a mesma solidariedade com o 
sofrimento humano.

LiVRo

Esta Semana a entrevista será com  
Artur Pimenta, delegado em Braga da 
Associação de Famílias Numerosas.

sexta-feira, das 23h00 às 24h00FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

domingo, 4.5.2014
– DIA INTERNACIONAL DO EN-
FERMEIRO

- SEMANA DE ORAÇÃO 
PELAS VOACÇÕES

Início da Semana de oração 
pelas vocações, a decorrer até 
dia 11 de maio.

- DIA DA MÂE

quinta-feira, 1.5.2014
- ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES

Vigília de oração pelas vocações na 
igreja da Senhora-a-Branca (21H)

sábado, 3.5.2014 

– VIGILIA VOCACIONAL

Decorre a vigília vocacional em Terras 
de Bouro, na igreja de Moimenta (21H)

- FORMAÇÃO PARA OS MINISTÉRIOS 
LITÚRGICOS

Encontro de formação geral para os vá-
rios ministérios e serviços litúrgicos para 
o arciprestado de Terras de Bouro (9h30)

- EUCARISTIA _ FREI BARTOLOMEU 
DOS MÁRTIRES

Eucaristia solene evocativa dos 500 anos 
do nascimento de D. Frei Bartolomeu 
dos Mártires, na Sé Catedral (17h30)

- CONCERTO

Bênção do busto de D. Frei Bartolomeu 
dos Mártires, a expor à veneração dos 
fiéis na Sé Catedral, seguindo-se um 
concerto pelo “Choeur des Quatre 
Vents” de Rianc-Bretagne. (21h30)

- FÁTIMA JOVEM

«Rezamos com os nossos 
filhos, lemos a Escritura, 

às vezes vamos todos 
juntos à missa, ao 

domingo. Rezamos 
habitualmente pelas pessoas 

que conhecemos, sobretudo por 
aquelas que combatem contra 

alguma coisa, uma doença»

Bono Vox,

Vocalista dos U2, 

15 de abril (via SNPC).

O projeto nascera com o objetivo de registar o teste-
munho das vítimas, seus familiares, e sobreviventes de 
três décadas de regime repressivo na Indonésia, sob a 
presidência de Hadji Mohamed Suharto. Com cerca de 
um milhão e meio de mortos e desaparecidos estimados 
nesse negro período da história indonésia, resultado da 
tenebrosa ação dos esquadrões da morte criados para 
exterminar qualquer assumido defensor ou simpatizante 
de esquerda, a importância de um documento cinema-
tográfico seria fulcral e meritória. O inesperado desafio 
é aceite e eis que surge “O ato de matar”, documento 
impressionante e de dificílima digestão que nos obriga 
a pensar, da mais séria e dura forma, sobre os limites da 
(des)humanidade e, inevitavelmente, sem vislumbre de 
arrependimento, sobre a possibilidade de perdão. (M. 
Ataíde, Agência Ecclesia/SNPC)

Rezar com o cinema

sábado, 10.5.2014
– PRÉ-SEMINÁRIO

Decorre o encontro do pré-semi-
nário, para jovens entre os 10-17 
anos, no Seminário Menor entre as 
9:30h e as 17h.


