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“
 não existem 
jovens maus. 
os adultos é 
que não dão o 
acompanhamento 
que os jovens 
precisam
Pe. ALBAnO COSTA
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torais esperados durante este ano, fazendo 
ligação à temática pastoral que antecedeu 
este quinquénio pastoral: a Igreja alimen-
ta-se da Palavra (“Um povo que produza 
os seus frutos”). O fundo verde evoca a 

iGreja PriMaZ
d. antónio Couto, Bispo de Lamego e antigo Bispo 
auxiliar de Braga, vai orientar o último de três serões 
sobre leituras da escritura, que se estão a realizar em 
Braga. a derradeira sessão realiza-se hoje, dia 20 de 
junho, pelas 21h30, na faculdade de teologia. 

i

Depois de um ano pastoral a refletir 
na fé professada, o Conselho Pasto-
ral da Arquidiocese de Braga deba-

teu e aprovou o cartaz do novo ano pastoral 
focado na “Fé Celebrada”, tendo como mote 
bíblico a citação de Mateus: “onde dois ou 
três estiverem reunidos, em meu nome, Eu 
estou no meio deles!” (Mt 18,20). 
No âmbito da celebração do jubileu do 
Concílio Vaticano II, o Papa Bento XVI 
pediu-nos que esta ocasião seja uma opor-
tunidade para se intensificar a celebração 
da fé na liturgia, particularmente na 
Eucaristia, que é a meta para a qual 
se encaminha a ação da Igreja e a 
fonte de onde promana toda a sua 
força” (Porta Fidei, 9).
O cartaz apresenta, assim, algumas 
informações relativas à temática 
pastoral e ao respetivo enquadra-
mento no quinquénio pastoral. 
E porque a eucaristia é o ato 
litúrgico por excelência, na qual a 
fé é celebrada, a hóstia foi tomada 
como símbolo central do cartaz.
Além disso, se na liturgia se celebra co-
munitariamente a fé dos homens (“onde 
dois ou três estiverem reunidos”), sobre a 
hóstia estão gravados nomes de pessoas e 
ao centro, em destaque, o nome de Jesus 
(dado que, “reunidos em meu nome, eu 
Estou no meio deles”), do qual fazemos o 
memorial da Sua Última (Primeira) Ceia.
O logotipo da Arquidiocese representa a 
unidade pastoral de todas as comunidades 
paroquiais e o cacho de uvas no canto 
superior direito, representa os frutos pas-

Ano Litúrgico  

_________________________________

“
Segundo D. Jorge 

Ortiga, o próximo plano pastoral 
deve «incutir esperança» e fazer 
com que a celebração da fé «se 
torne ambiente retemperador e 

reconfortante».
_____________________________

Braga 
150 anos do Sameiro
no passado domingo, o santuário cele-
brou solenemente 150 anos de história, 
com uma eucaristia presidida por d. 
jorge ortiga e com a entrega de uma 
relíquia do Beato joão Paulo ii, que 
passou a estar em veneração na basílica. 
o Papa francisco enviou uma mensa-
gem, na qual pediu que a arquidiocese 
de Braga e Portugal sejam terra «onde 
impere a hospitalidade, a capacidade de 
dialogar, de compor mais do que opor».

Vila Nova Famalicão
celebrou Santo António
Vila Nova Famalicão assinalou a festa 
de Santo antónio, no passado dia 13 de 
junho, com uma grande procissão que 
percorreu as ruas da cidade durante a 
tarde. de manhã, após a missa solene 
presidida pelo arcipreste de Vila Nova 
de famalicão, padre Paulino Carvalho, 
realizou-se a tradicional bênção e dis-
tribuição do pão de Santo antónio. 

 
Barcelos
passeio do clero
o Bispo auxiliar d. antónio Moiteiro, 
juntamente com 27 sacerdotes do 
arciprestado de Barcelos, participou, 
nos passados dias 12 e 13, no habitual 
passeio anual do clero do arciprestado 
de Barcelos. o passeio contou com 
visitas às cidades de Miranda do douro, 
Zamora e Bragança.

Seminário
quatro dioceses em Braga
a arquidiocese de Braga vai acolher, a 
partir de setembro, os seminaristas das 
dioceses de Bragança-Miranda, Guarda, 
Lamego e Viseu. o seminário de Viseu 
era o que acolhia até agora os cerca 
de 30 seminaristas destas dioceses. o 
Seminário Maior de S. Pedro e S. Paulo 
passa a ser a casa destes seminaristas 
e a faculdade de teologia de Braga o 
local de formação académica.

o arcebispo Primaz, d. jorge ortiga, vai 
presidir domingo na igreja Matriz da vila, a 
partir das 15h30, à celebração do sacra-

mento do Crisma aos jovens e adultos 
do arciprestado de Póvoa de Lanhoso.

i

Sardinhada pelo Sameiro
o Santuário do SaMeiro vai ser 
palco, uma vez mais, de uma grande 
sardinhada para celebrar o dia de S. Pedro. 
Esta iniciativa, agendada para 29 de junho, 
insere-se no âmbito da campanha de anga-
riação de fundos para as obras do telhado 
da basílica do Sameiro que, recorde-se, 
ascende aos 550 mil euros. A sardinha-
da, realizada em conjunto pela Confraria 
de Nossa Senhora do Sameiro e pelos 
Voluntários do Sameiro, tem início pelas 
19h00, na colunata localizada nas traseiras 
da basílica do santuário. As inscrições para 
a sardinhada já estão disponíveis, podendo 
ser efetuadas até 26 de junho na Casa das 
Estampas, na secretaria do Sameiro, ou nos 
Serviços Centrais da Arquidiocese, situados 
na rua de S. Domingos. Para mais informa-
ções, contactar o telefone 253 603 620 ou 
o e-mail confraria.do.sameiro@gmail.com. 
O valor a despender é de 10 telhas.

Celebrações de São João
BraGa e ViLa do Conde estão a viver 
as suas celebrações em honra de S. João 
Batista, que têm como ponto culminante a 
próxima segunda-feira, feriado municipal 
nas duas cidades da Arquidiocese. Em 
Braga, no que concerne a celebrações re-
ligiosas, destaque-se, no dia 24 de junho, 
as eucaristias solenes na paróquia de S. 
João do Souto às 10h00, na capela de S. 
João da Ponte às 11h00 e na Sé Primaz às 
17h00, antecedendo a saída da procissão 
dos Santos do Mês de Junho, presidida por 
D. Jorge Ortiga. No mesmo dia, a partir 
das 09h00, vão ser exibidos a dança do 
Rei David e o Carro dos pastores, quadros 
de inspiração bíblica. Por sua vez, em Vila 
do Conde, o programa religioso é marcado 
pela Majestosa Procissão de S. João Batis-
ta, que sai da igreja Matriz pelas 17h00, à 
qual se segue uma eucaristia solene, agen-
dada para as 19h00 na mesma igreja. ©
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Conselho Pastoral 
da Arquidiocese 
apresentou cartaz do 
novo ano pastoral

cor deste ano litúrgico, do qual se espera 
que a oração litúrgica seja geradora de 
paz e esperança (verde) para o mundo, tal 
como podemos ler no Programa Pastoral 
da Arquidiocese.

ação Católica rural
a ação Católica rural, no âmbito das 
suas iV jornadas nacionais, vai realizar 
na arquidiocese de Braga, duas gran-
des iniciativas de índole nacional. No 
próximos dia 13 de julho vai decorrer em 
Caldelas, amares, a assembleia nacional 
de delegados. Para o dia 14 de julho, 
está agendado o encontro nacional deste 

movimento, a realizar no 
santuário do Sameiro. 
Esta iniciativa vai contar 

com a presença do 
arcebispo Primaz, 
d. jorge ortiga.

As encomendas 
de lonas poderão 

ser feitas nos 
Serviços Centrais da 
Arquidiocese ou pelo 

e-mail: gabinete.
episcopal@diocese-

braga.pt.
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Segundo o Santo Padre é necessário 
sublinhar a «importância primária de 
colocar a humanidade, cada homem 
e mulher, no centro de toda a ativida-
de política e económica, nacional e 
internacionalmente, porque o homem 
é o mais verdadeiro e profundo 
recurso para a política e a economia». 
O Papa refere ainda que o dinheiro 
e outros meios políticos ou econó-
micos devem «servir, não mandar», 

procurando que cada habitante do planeta 
tenha «o mínimo necessário para viver com 
liberdade e dignidade».

o presidente da Comissão europeia, 
josé Manuel durão Barroso, foi rece-

bido pelo Papa francisco numa audiência 
privada com a crise económica e a inte-
gração europeia na agenda do encontro. 
o contributo que a igreja pode oferecer à 
Europa foi outro dos temas discutidos. 

Creio no amor sequioso de jesus, que nos revela o 
amor do Pai, o deus de israel, que amava a sua esposa e 

dizia que tinha ânsias de mais amor, afirmando que mesmo 
que a mãe esquecesse o seu filho, ele, por amor, não esque-
ceria Israel.

Creio no amor sequioso de jesus, que não cessa de nos 
dizer “vinde a Mim”, que deseja a nossa presença, a nossa 
amizade, a nossa companhia, o nosso diálogo, a nossa inti-
midade, para nos fazer mais felizes.

Creio no amor sequioso de jesus, que veio trazer o fogo à 
terra, que o trouxe em seu ser e em seu Coração, e que só 
deseja que esse fogo seja ateado e incendeie sempre mais 
outros corações.

Creio no amor sequioso de jesus, que sente desejos de con-
quistar a nossa amizade, de estabelecer connosco uma vida 
de permanência no amor puro, no dom total, na dádiva 
generosa, porque nos quer com amor infinito.

Creio no amor sequioso de jesus, que passou no mundo 
fazendo o bem, que não se poupou a dom e a sacrifício, a 
fome e a sede, no desejo louco e apaixonado de Se dar sem 
cessar ao seu rebanho, com amor sem medida.

Creio no amor sequioso de jesus, que apesar de ser água 
viva, sempre a jorrar, continua a ter sede de nós, dos nos-
sos corações fracos e débeis, pois os quer para ele, num 

amor que a Bíblia chama de fogo, de paixão amoro-
sa.

 Creio no amor sequioso de jesus, que quis conquis-
tar o coração do jovem rico, chamou muitos para deixarem 
tudo e o seguirem, quis estabelecer amizade com pecado-
res, doentes, marginais, pois queria fazê-los felizes.

 Creio no amor sequioso de jesus, que teve pena e 
sofreu pela falta de companhia de Pedro e dos outros após-
tolos na noite da agonia, enquanto suava sangue, gemia e 
tinha pavor e sentia ardentemente a solidão dos amigos.

 Creio no amor sequioso de jesus, que no alto da 
Cruz clama: “tenho sede” e fica à nossa espera, deseja a 
conversão dos pecadores, a amizade de todos, a fidelidade 
dos seus escolhidos, a vida e o amor dos homens, a santida-
de e a paz para todos.

 Creio no amor sequioso de jesus, que acendeu o 
fogo no coração dos discípulos de emaús ao explicar-lhes 
as escrituras que falavam d’ele mesmo e continua, em igre-
ja, em comunhão de irmãos, a realizar o mesmo prodígio 
do seu amor. 

Creio no amor sequioso de jesus e quero saciá-lo, dar-me a 
ele, ser d’ele, crescendo na entrega, na fidelidade, no amor 
sem medida, e ajudando outros a entregarem-se para 
Lhe matarem a sede de amor.

iGreja uniVerSaL
decorre amanhã, em fátima, a 9.ª jor-
nada nacional da Pastoral da Cultura. o 
objetivo da iniciativa, que reúne alguns 
nomes da cultura, é dar voz aos jovens e ir 
encontro da primeira geração incrédula.

i

apelo aos líderes pela paz e pelos mais pobres
Algarve
jubileu episcopal
o Bispo emérito do algarve,              
d. Manuel Madureira dias, celebra 
25 anos da ordenação episcopal. 
a celebração solene, que decorre 
hoje em Portimão, vai contar com 
a presença de 20 prelados. o 
programa inclui ainda uma visita à 
exposição “Creio»”, patente no Museu 
de Portimão e um concerto pela 
orquestra do algarve.

Bragança/Miranda
unidades pastorais
nove meses após a implementação 
das unidades pastorais, a diocese de 
Bragança-Miranda está agora a avaliar 
o projeto. Segundo d. josé Cordeiro, o 
objetivo desta reformulação é «cons-
truir a comunhão». neste momento, 
alguns concelhos correspondem já a 
uma unidade Pastoral, como é o caso 
de alfândega da fé, Carrazeda de an-
siães e freixo de espada à Cinta.

Portalegre/C. Branco
peregrinação das crianças
a diocese Portalegre-Castelo Branco 
vai apostar na criação de centros de 
irradiação pastoral. Esta foi uma das 
conclusões do Conselho diocesano 
de Pastoral, que debateu a falta de 
vocações. esta diocese alentejana 
conta atualmente com apenas 60 
padres diocesanos e 9 religiosos para 
acompanhar as 161 paróquias existentes 
no vasto território diocesano.

Lisboa
musical “Wojtyla”
o musical Wojtyla, baseado em tes-
temunhos de pessoas que se cruza-
ram com o Papa joão Paulo ii, está 
em cena no teatro tivoli, em Lisboa, 
onde permanece até domingo, depois 
de ter passado por Braga e Porto. as 
receitas da bilheteira desta temporada 
revertem a favor da Associação para o 
tratamento das toxicodependências.

CREIO NO amOR SEQUIOSO DE JESUS   aNO Da Fé 34 Dário Pedroso, sj

o videoclipe do hino oficial do ano da fé 
“Credo domine”, divulgado pelo Conselho 
Pontifício Para a nova evangelização, atingiu já 
as 100 mil visualizações no Youtube. o hino foi 
traduzido e adaptado por antónio Cartageno.

i

O Papa Francisco enviou uma men-
sagem aos líderes dos oito países 
mais influentes do mundo, que se 

reuniram em Cimeira na Irlanda do Norte. 
Na sua missiva o Santo Padre pediu uma 
atenção «particular» aos mais pobres e um 
cessar-fogo para a Síria.
«Espero sinceramente que a cimeira ajude 

Papa pediu aos líderes mundiais para que a atividade política e económica «faça referência ao homem»

© DR

a obter um cessar-fogo imediato (na Síria) 
e duradouro e a trazer todas as partes no 
conflito à mesa das negociações», escreve. 
Num olhar para a situação no Médio 
Oriente, o Papa sublinha que a paz exige a 
renúncia a «certas reivindicações», numa 
visão a longo prazo, para que seja possível 
construir «uma paz mais equitativa e justa»

O combate à 
evasão fiscal, 
o estímulo ao 

comércio mundial 
e o conflito na 
Síria dominam 
a agenda da 

reunião do g8.
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ENtREVIstA
i o padre albano tem 67 anos e é natural de travassós, fafe. entrou para os 

seminários em 1957 e foi ordenado sacerdote em 1969. após a ordena-
ção foi enviado, a seu pedido, para a diocese da Beira em Moçambique, 
onde permaneceu durante três anos. em 1972 foi enviado para a paróquia 
de ribas, arciprestado de Celorico de Basto, onde presta serviço até hoje.

i

ribas, perdida numa encosta do interior da arquidio-
cese, apresenta uma obra social invejável. depois de 
três anos em Moçambique, o padre albano foi envia-
do para ribas onde, ao longo de 41 anos, se tem dedi-
cado a servir os mais desprotegidos da sociedade: as 
crianças e os idosos. num tempo em que as institui-
ções de educação de jovens e crianças são postas em 
causa, fomos conhecer um exemplo de dedicação.

A sociedade debate atualmente o tema 
da coadoção, e um dos argumentos do 
grupo defensor desta lei é a falta de quali-
dade de formação das instituições juvenis 
no apoio às crianças institucionalizadas. 
Concorda com isso?

R_ Claro que não. Se nós não trabalhásse-
mos com os olhos em Deus e nas crian-
ças, diríamos que  era uma injustiça. Não 
é fácil termos aqui 35 crianças, de diver-
sas proveniências, dois dois géneros, com 
todas as dificuldades inerentes a isso. Para 

“ quem diz que 
não há qualidade 
nas instituições 
juvenis manifesta 
grande falta de 
conhecimento

que tudo corra bem, nós temos aqui duas 
equipas técnicas. Temos ainda a psicólo-
gas e educadoras sociais. São, no total, 
23 funcionários. Eu costumo dizer que 
não há dinheiro que pague o trabalho que 
os funcionários desempenham. São mais 
que funcionários. São uma família para 
estas crianças. Não é a mesma coisa que 
a família, é certo, mas não falta carinho, 
educação e acompanhamento. Quem diz 
que existe falta de qualidade neste tipo de 
instituições manifesta uma grande falta de 

conhecimento. Todas as crianças e jovens 
estão integrados devidamente nas comu-
nidades. Frequentam a escola com os ou-
tros miúdos, e não faltam outras ativida-
des que desenvolvem fora da escola, seja 
desporto, música ou catequese. Apesar de 
sermos uma instituição da Igreja, nunca 
forçamos ninguém a frequentar a cateque-
se ou a disciplina de Religião. Isso é uma 
opção dos próprios e da família. A nossa 
principal preocupação é a transmissão dos 
valores, que sejam amigos uns dos outros 
e se ajudam mutuamente. 

e o que pensa a respeito da lei da coado-
ção?

R_Quanto à coadoção, ficam-me algumas 
questões. Esta lei trata-se de uma coa-
doção, é uma fuga à realidade ou é uma 
pedofilia encapotada? Temos que pensar 
primeiro nas crianças. As crianças devem 
ter sempre um pai ou uma mãe capazes. 
Porque não têm esse pai ou mãe capazes 
é que vêm parar a instituições como estas. 
Se, não tendo um pai e uma mãe capazes, 
vão ter dois homens ou duas mulheres 
como pai e como mãe, então acredito 

que esse crescimento não é harmónico 
nem salutar. Respeitamos a conduta e as 
opções individuais de cada um, mas não 
podemos impor a uma criança um estilo 
de vida que ela própria não aceite.

o que o levou a fundar uma instituição 
de apoio a jovens desfavorecidos?

R_ Tomei consciência que em Celorico de 
Basto não eram apenas os idosos que pre-
cisavam de auxílio, mas também muitas 
crianças. Eu apercebi-me que aqui, nesta 
zona, havia várias crianças abandonadas, 
que acabavam por estar dispersas em lares 
de Guimarães, Vila do Conde. Isto criava 
um distanciamento grande com as suas 
famílias. Fiz então um levantamento des-
sas crianças. Havia nas escolas situações 
muito complexas. Nessa altura contabili-
zei cerca de 40 crianças em situações de 
risco. Inspirado por uma experiência que 
tive em África, num projeto que envolvia 
também crianças  nessas situações, resolvi 
avançar. Na altura a negociação com a 
Segurança Social implicou que aqui não 
ficassem apenas crianças de Celorico, mas 
de outras zonas do país, porque muitas 
precisam de estar distantes dos seus con-
textos familiares. 

Sente que a instituição consegue cumprir 
a sua missão de formar homens prepara-
dos para se integrarem na sociedade?

R_ Desenvolvemos aqui atividades muito 
diferenciadas, particularmente para 
aqueles que têm que ficar cá durante o 
fim de semana. Muitos acabam por não 
ter grande contacto com as famílias, quer 
pelo desinteresse das mesmas, quer por 
entendermos que esse contacto pode não 
ser positivo. Contudo, a maioria vai a 
casa ao fim de semana. É importante que 
mantenham esse vínculo e nós fomenta-
mos esse contacto com as famílias. Temos 
também ajuda de muita gente que colabo-
ra connosco e são de uma grande gene-
rosidade para com o lar. Há uma ligação 
muito interessante e muito positiva com a 
população.

qual a maior dificuldade que sente nesta 
missão?

R_ Como é normal numa casa que 
desempenha uma missão deste género, 
temos êxitos extraordinários, mas também 
fracassos imprevistos. Nós fazemos tudo, 
no que depende de nós. Depois, quando 
querem deixar a instituição após a maio-
ridade, cada um toma as suas opções. Se 
alguém aqui quiser ir para a universidade, 
nós fazemos o possível para que tal suce-
da. Não é por causa dos títulos, porque 
isso não interessa para nada. O importan-
te é que cada um se realize e desenvolva 
as suas capacidades. Há situações em 
que parece que está tudo a correr bem, 
mas depois verificamos que não é assim. 
Nós sentimos mais isso, quando come-
ça a existir uma falha de contacto com 
a instituição. Quando eles começam a 
não telefonar ou escrever, começamos a 
pensar que algo não vai bem. Geralmente, 
mesmo depois de saírem da instituição, 

Pe. ALBAnO COSTA

Ribas pertence administrativa e eclesialmente a 
Celorico de Basto. Com cerca de 10 km² de área, a 
freguesia detém cerca de 1.068 habitantes. o ex-
libris de ribas é a igreja do divino Salvador, templo 
do século Xiii, integrado na rota do românico.
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gem. Atualmente, o importante são os re-
sultados e existe uma cultura de facilida-
de. É importante que os professores sejam 
educadores e não apenas professores. Ou-
tro problema são as famílias. Muitas não 
querem intervir e acompanhar os filhos. O 
mais fácil é não dizer nada e não querer 
saber. A desresponsabilização dos pais é 
o grande problema. Há pais que deixam 
muito a desejar, mas também há pais 
para quem os filhos são uma vocação. A 
solução para isto deve ser a formação e 
consciencialização das famílias.

desempenhando a sua missão num ar-
ciprestado distante do centro da arqui-
diocese pergunto-lhe como olha para a 
igreja de Braga?

R_ Há uma certeza: a Igreja é eterna. 
Podem vir tempestades e crises, mas se 
nos agarrarmos ao essencial tudo passa. 
Quando se diz que os jovens fogem da 
Igreja, temos que perceber porque é que 

isso acontece. Quando os casais deixam 
de frequentar as comunidades, também 
nos devemos questionar. Em termos de 
futuro, penso que o Papa Francisco foi um 
dom que Deus deu à Igreja no momento 
exato. Só o Espírito Santo é que pode ter 
conseguido esta graça. É a minha convic-
ção profunda que esta lufada de ar fresco 
que o novo Papa traz é um alerta e um 
toque a rebate aos cristãos, independe-
mente de serem padres ou leigos, para 
darem as mãos e perguntarem-se sobre o 
que Igreja é que queremos e o que que-
remos nós da Igreja. Logo na sua primeira 
intervenção, o Papa referiu que a Igreja 
não é uma Organização não-governamen-
tal, mas deve ser muito mais. Obriga-nos 
a pensar que quando alguém na Igreja 
falha, falhamos todos. Há situações que 

são muito complexas e que nos pedem 
uma mudança de atitude. Lembro-me do 
exemplo dos pais que nunca querem sa-
ber da educação cristã dos filhos e apenas 
fazem exigências quando é para fazer a 
primeira comunhão ou o crisma. É preciso 
mudança e renovação, mas sobretudo 
aprofundamento. 

está há 41 anos em ribas. Como se sente 
nesta missão?

R_ Gosto muito de estar aqui. Vim para 
Ribas em 1972. A pobreza desta gente e a 
incapacidade de respostas foi o que mais 
me tocou quando cheguei cá. Vinha de 
um realidade não muito diferente desta, 
dado que em África tínhamos os mesmos 
problemas. Passados dois anos de cá 
estar, D. Francisco Maria da Silva veio cá 
falar comigo e apanhou-me de surpresa, 
porque me queria numa das paróquias 
mais importantes da diocese, em Lousa-
do. Apesar de ser aliciante, pedi-lhe para 
ficar cá. Se me mandasse ir, eu ia, mas 
como me pediu opinião, eu fui sincero. 
Apesar de estar cá há quase 41 anos, não 
se pense que foi sempre fácil. Quando cá 
cheguei era hábito algumas pessoas irem 
jogar cartas para a torre da igreja quando 
o padre começava a homilia. Eu reagi e 
mandei fazer a subida para o coro sem ser 
pela torre, obrigando as pessoas a entrar 
por dentro da igreja. Isso levantou-me 
problemas. Chegaram a ir fazer queixa 
ao Arcebispo. Depois disto, não tive mais 
problemas. Iniciei então o lar de idosos, 
que é a maior obra da paróquia e foi aber-
to em 1985. Impressionava-me a vida que 
muitos idosos levavam, nomeadamente a 
solidão e a pobreza. Hoje, o lar é o centro 
da paróquia. As celebrações dominicais 
decorrem na capela do lar, que é maior 
que a igreja paroquial.

Como está a viver o ano da Fé?

R_ Estou a viver este ano com entusiasmo. 
Acho que foi um testamento muito impor-
tante do Papa Bento XVI. É uma oportu-
nidade para pensarmos em muitos temas, 
nomeadamente ao nível da exigência da 
vivência cristã. Acho que pode ser uma 
pedrada no charco. Gostei muito daquela 
adoração eucarística feita ao mesmo tem-
po em toda a Igreja. Aqui em Ribas houve 
uma grande adesão da população.

ENtREVIstA
ii a Casa da família juvenil de ribas foi fundado em 1996, com sete crianças naturais 

de Celorico de Basto. atualmente esta valência social alberga 35 
crianças e jovens, cujas vagas são determinadas pela Se-
gurança Social. o atual edifício que alberga o lar, com 
capacidade para 38 utentes, foi inaugurado em 2004. 

o lar integra um Centro de acolhimento temporário com 
20 jovens, 13 rapazes e 7 raparigas e a residência infanto-
juvenil, que tem responsabilidade sobre os restantes 15. 
as proveniências são variadas: esposende, Guimarães, Lis-
boa, Cabeceiras de Basto, fafe, Vizela e Celorico de Basto.

«Quando cá cheguei 
algumas pessoas 

iam jogar cartas para 
a torre da igreja»

todos gostam de manter o contacto con-
nosco. 

o estado tem apoiado o suficiente ou 
continua a desvalorizar estas instituições 
e respetivos alunos?

R_ Para o Centro de Acolhimento Tempo-
rário a mensalidade que o Estado confere 
é razoável e ajuda-nos bastante a equili-
brar as contas. Quanto ao auxílio finan-
ceiro ao lar infanto-juvenil, é insuficiente 
para fazer face aos custos.

o sucedido na Casa Pia manchou a serie-
dade destas instituições e a própria igreja 
também se viu envolvida no escândalo da 
pedofilia. entretanto, Bento XVi enfren-
tou este problema e pediu a colaboração 
dos bispos com as autoridades. acha que 
a igreja agiu bem assim?

R_ Penso que sim, até porque ultimamen-
te vemos que há intenções preversas por 
trás de algumas notícias. Por exemplo, no 
Patriarcado de Lisboa falaram-se de alguns 
casos na imprensa, e depois generalizou-
-se a todos os sacerdotes diocesanos. 
Admito que haja alguns casos, mas não 
se pode levantar a suspeição sobre toda a 
gente. Acima de tudo, era preciso que a 
justiça fosse mais rápida a julgar os casos 
para não se levantarem suspeitas sobre 
pessoas inocentes. Até haver juízos, não 
pode haver culpas. Como sabemos, a 
Igreja foi sempre um baluarte da ética. No 
passado, para aniquilar uma pessoa dizia-
-se que era alcoólica, que roubava ou que 
não era séria nas suas relações sexuais. 
Hoje em dia, para denegrir a Igreja utiliza-
-se o argumento da pedofilia. Naturalmen-
te, que estamos sempre sujeitos a falhas, 
mas não atirem poeira. Até porque o que 
não é bom para a Igreja, também não é 
bom para a sociedade. Por vezes, sinto 
que há falta de seriedade e até maldade 
na forma como se dão as notícias.

Como vê a atual juventude da nossa 
sociedade?

R_ Temos o muito bom. Também temos 
o muito mau. Aí sou da opinião do padre 
Américo, que não existem jovens maus. 
Nós, adultos, é que por vezes não damos 
o acompanhamento que os jovens preci-
sam. As escolas deixaram de ser centro de 
educação para serem centros de passa-

“
Hoje em dia, 

para denegrir a 
Igreja utiliza-se 
o argumento da 

pedofilia

    DISCURSO DIRETO

“CriMe e CaStiGo” 
Livro

9.ª Sinfonia de 
BeethoVen
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hortaLiça
GastronoMia

“MÚSiCa no 
Coração”
CineMa

joão PauLo ii
PersonaLidade 

tERRA sANtA
Lugar

RECREIO OS QUARTOS SALA DE TEMPOS LIVRES
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LiturGia

LEITURA I – 1 Re 
19,16b.19-21

Leitura do Primeiro 
Livro dos Reis

Naqueles dias, disse o 
Senhor a Elias:
«Ungirás Eliseu, filho 
de Safat, de Abel-Meola, 
como profeta em teu 
lugar». Elias pôs-se a 
caminho e encontrou 
Eliseu, filho de Safat, 
que andava a lavrar 
com doze juntas de 
bois e guiava a décima 
segunda. Elias passou 
junto dele e lançou 
sobre ele a sua capa. 
Então Eliseu abandonou 
os bois, correu atrás 
de Elias e disse-lhe: 
«Deixa-me ir abraçar 
meu pai e minha mãe; 
depois irei contigo». 
Elias respondeu: «Vai 
e volta, porque eu já 
fiz o que devia». Eliseu 
afastou-se, tomou uma 
junta de bois e matou-
-a; com a madeira do 
arado assou a carne, 
que deu a comer à sua 
gente. Depois levantou-
-se e seguiu Elias, fican-
do ao seu serviço.

SALMO RESPONSO-
RIAL – Salmo 15 (16)

Refrão: O Senhor é a 
minha herança.

Defendei-me, Senhor: Vós 
sois o meu refúgio.
Diga ao Senhor: «Vós 
sois o meu Deus».

Senhor, porção da minha herança e do 
meu cálice,
está nas vossas mãos o meu destino.
 
Bendigo o Senhor por me ter aconselhado,
até de noite me inspira interiormente.
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 fiel sofrer a corrupção.
 
Dar-me-eis a conhecer os caminhos da vida,
alegria plena na vossa presença,
delícias eternas à vossa direita.

LEITURA II – Gal 5,1.13-18
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo 
aos Gálatas

Irmãos: Foi para a verdadeira liberdade 
que Cristo nos libertou. Portanto, per-
manecei firmes e não torneis a sujeitar-
-vos ao jugo da escravidão. Vós, irmãos, 
fostes chamados à liberdade. Contudo, 
não abuseis da liberdade como pretexto 
para viverdes segundo a carne; mas, pela 
caridade, colocai-vos ao serviço uns dos 
outros, porque toda a Lei se resume nesta 
palavra: «Amarás o teu próximo como a 
ti mesmo». Se vós, porém, vos mordeis e 
devorais mutuamente, tende cuidado, que 
acabareis por destruir-vos uns aos outros. 
Por isso vos digo: Deixai-vos conduzir 
pelo Espírito e não satisfareis os desejos 
da carne. Na verdade, a carne tem dese-
jos contrários aos do Espírito, e o Espírito 
desejos contrários aos da carne. São dois 
princípios antagónicos e por isso não 

fazeis o que quereis. Mas se vos deixais 
guiar pelo Espírito, não estais sujeitos à 
Lei de Moisés.

ACLAMAÇÃO –1 Sam 3,9; Jo 6,68c
Falai, Senhor, que o vosso servo escuta.
Vós tendes palavras de vida eterna.

EVANGELHO – Lc 7,36 – 8,3

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas

Aproximando-se os dias de Jesus ser 
levado deste mundo, Ele tomou a decisão 
de Se dirigir a Jerusalém e mandou men-
sageiros à sua frente. Estes puseram-se 
a caminho e entraram numa povoação 
de samaritanos, a fim de Lhe prepara-
rem hospedagem. Mas aquela gente não 
O quis receber, porque ia a caminho 
de Jerusalém. Vendo isto, os discípulos 
Tiago e João disseram a Jesus: «Senhor, 
queres que mandemos descer fogo do 
céu que os destrua?» Mas Jesus voltou-Se 
e repreendeu-os. E seguiram para outra 
povoação. Pelo caminho, alguém disse a 
Jesus: «Seguir-Te-ei para onde quer que 
fores». Jesus respondeu-lhe: «As raposas 
têm as suas tocas e as aves do céu os seus 
ninhos; mas o Filho do homem não tem 
onde reclinar a cabeça».Depois disse 
a outro: «Segue-Me». Ele respondeu: 
«Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar 
meu pai». Disse-lhe Jesus: «Deixa que os 
mortos sepultem os seus mortos; tu, vai 
anunciar o reino de Deus». Disse-Lhe 
ainda outro: «Seguir-Te-ei, Senhor;
mas deixa-me ir primeiro despedir-me 
da minha família». Jesus respondeu-lhe: 
«Quem tiver lançado as mãos ao arado e 
olhar para trás não serve para o reino de 
Deus». 

“S. João Batista” (González y Serrano, 1621) In: Szépmûvészeti Múzeum, Budapeste (Hungria)

i A solenidade do naSCiMento de São joão BatiSta, celebrada a 24 de jun-
ho, recorda o nascimento do único santo, para além de nossa Senhora cujo nas-
cimento é celebrado na liturgia. filho de isabel e Zacarias, teve como missão abrir 
caminho à chegada do Messias, por isso é chamado de Precursor. Para o rito romano 
é solenidade desde 1970 e festa de 1.ª classe, na forma do rito vigente, até 1962.

Sugestão de Cânticos
ent: Louvai, louvai o Senhor (j. f. Silva, CeC ii, 60-62)
ofe: Cantai ao Senhor, nosso deus, cantai (nCt 244)
CoM: a minha alma louva o Senhor (a.f.Santos, CeC ii 67-68)
Said: ide por todo o mundo (j. Santos, CeC i 156)

DOMINGO XIII DO TEMPO COMUM – Ano C
30 de junho de 2013 

A   liturgia de hoje sugere que Deus 
conta connosco para intervir 
no mundo, para transformar e 
salvar o mundo; e convida-nos 

a responder a esse chamamento com 
disponibilidade e com radicalidade, no 
dom total de nós mesmos às exigências 
do “Reino”.

A primeira leitura apresenta-nos um Deus 
que, para atuar no mundo e na história, 
pede a ajuda dos homens; Eliseu (discí-
pulo de Elias) é o homem que escuta o 
chamamento de Deus, corta radicalmente 
com o passado e parte generosamente ao 
encontro dos projetos que Deus tem para 
ele. A história da salvação não é a história 
de um Deus que intervém no mundo e 
na vida dos homens de forma espalhafa-
tosa ou dominadora; mas é uma história 
de um Deus que, discretamente, sem se 
impor nem dar espetáculo, age no mundo 
e concretiza os seus planos de salvação 

através dos homens que Ele chama. O 
relato da “vocação” de Eliseu não é o 
relato de uma situação excecional, que 
só acontece a alguns privilegiados, eleitos 
entre todos por Deus para uma missão 
no mundo; mas é a história de cada um 
de nós e dos apelos que Deus nos faz, no 
sentido de nos disponibilizarmos para a 
missão que Ele nos quer confiar, quer no 
mundo, quer na nossa comunidade cristã.

A segunda leitura diz ao “discípulo” que 
o caminho do amor, da entrega, do dom 
da vida, é um caminho de libertação. 
Responder ao chamamento de Cristo, 
identificar-se com Ele e aceitar dar-se 
por amor, é nascer para a vida nova da 
liberdade. Para Paulo, só se é verdadei-
ramente livre quando se ama. Aí, eu não 
me agarro a nada do que é meu, deixo de 
viver obcecado comigo e com os meus 
interesses e estou sempre disponível – 
totalmente disponível – para me partilhar 

com os meus irmãos. É esta experiência 
de liberdade que fazem hoje tantas pes-
soas que não guardam a própria vida para 
si próprias, mas fazem dela uma oferta de 
amor aos irmãos mais necessitados.

O evangelho apresenta o “caminho do 
discípulo” como um caminho de exigên-
cia, de radicalidade, de entrega total e 
irrevogável ao “Reino”. Sugere, também, 
que esse “caminho” deve ser percorrido 
no amor e na entrega, mas sem fanatis-
mos nem fundamentalismos, no respeito 
absoluto pelas opções dos outros. A nós, 
discípulos de Jesus, é proposto que O si-
gamos no “caminho” de Jerusalém, nesse 
“caminho” que conduz à salvação e à 
vida plena. Trata-se de um “caminho” que 
implica a renúncia a nós mesmos, aos 
nossos interesses, ao nosso orgulho, e um 
compromisso com a cruz, com a entrega 
da vida, com o dom de nós próprios, com 
o amor até às últimas consequências. 

Jesus recusa, liminarmente, responder 
à oposição e à hostilidade do mundo 
com qualquer atitude de violência, de 
agressividade, de vingança. No entan-
to, a Igreja de Jesus, na sua caminhada 
histórica, tem trilhado caminhos de 
violência, de fanatismo, de intolerância 
(as cruzadas, as conversões à força, os 
julgamentos da Inquisição, as exigên-
cias que criam em tantas consciências 
escravidão e sofrimento…). Diante disto, 
resta-nos reconhecer que, infelizmente, 
nem sempre vivemos na fidelidade aos 
caminhos de Jesus e pedir desculpa aos 
nossos irmãos pela nossa falta de amor. É 
preciso, também, continuar a anunciar o 
Evangelho com fidelidade, com firmeza e 
com coragem, mas no respeito absoluto 
por aqueles que querem seguir outros 
caminhos e fazer outras opções.

Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org

 a Igreja alimenta-se da palavra
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oPinião

não precisamos de fazer um grande exercício de 
imaginação para contemplar jesus no meio de 
todas as personagens que povoam os espaços da 
nossa cidade ou que estão nas nossas igrejas. 

No passado domingo, realizou-se a tradicional Ronda da Lapinha, entre a paróquia de 
Calvos e a cidade de Guimarães. Uma vez mais, os vimaranenses aderiram em massa.         

(Fotos: DM)

Onde queres que 
preparemos a Eucaristia?” 
– a cada dia, a pergunta 
repete-se e Jesus diz-nos 

– como disse então: “Ide à cidade.” 
É aqui, nos lugares que habitamos, 
que O Senhor Se quer fazer presente. 
No nosso quotidiano. Naqueles com 
quem nos cruzamos diariamente. No 
pequenino pedaço de pão. É aqui, 
bem no meio da nossa vida, que Jesus 
quer que preparemos a Eucaristia. 
Que façamos memória agradecida 
do Seu amor por cada um de nós 
contado em cada detalhe da nossa 
história e de tudo quanto esse amor 
nos possibilita.

Não precisamos de fazer um grande 
exercício de imaginação para 
contemplar Jesus no meio de todas as 
personagens que povoam os espaços 
da nossa cidade ou que estão nas 
nossas igrejas. O mendigo de mão 
estendida. Os que estão doentes. 
A mulher curvada. Os que não 
praticam, mas ajudam de alguma 
forma. Os que criticam. Os que rezam 
no meio de todos ou discretamente. 
Os idosos como Simeão e Ana. As 
crianças. E  até a viúva que deixa as 
duas moedas. E, ao contemplá-Lo 
assim, outra das Suas questões ecoa: 
“Compreendeis o que vos fiz? Fazei-o 
vós também.” O convite de Jesus 
é muito claro. Temos de sair pelo 
mundo a dizer, com a nossa vida, que 
Ele está vivo. Entregando a nossa vida. 
A estes que reconhecemos da história 
da relação de Deus com os homens 
em Jesus. Mas, também, à vizinha 
que nos aborrece, pois fala sempre 
do mesmo. Ao senhor simpático que 
nos vende o jornal. Às crianças. Aos 
jovens. Àqueles que já perderam a 
esperança. Aos que estão sós. Aos 
que foram abandonados. Àqueles 
que nunca ouviram falar de Jesus 
ou que, entretanto, se esqueceram 
dEle. Temos de sair das nossas casas 
e pormo-nos a caminho ao encontro 
dos outros, dizendo, com alegria, que 
Jesus vive. Vivendo como alguém que 
Deus encheu de bem. Gratuitamente. 
Alguém feliz (fecundo!). Agradecido. 
Sendo, até, uma provocação para 
o mundo. Como pessoa amada por 

Deus. Porque, curiosamente, o amor 
de Deus por mim não é só para mim, 
é, também, para os outros. Mas, 
para vivermos assim, teremos de ir 
à fonte – a Eucaristia. Na Eucaristia, 
centramo-nos em Cristo, para nos 
descentrarmos de nós e partirmos em 
direcção às periferias. Continuamente. 
Com Ele. E, onde está Jesus, todas as 
proporções humanas desaparecem.

Jesus toma a forma de pão: para se dar 
inteiro tem que se partir. Com Jesus, 
queremos ser um povo que come o 
pão com as mãos, que o abençoa, o 
parte e o partilha. Queremos viver na 
pobreza em que nos sabemos donos 
de nada, recebendo tudo do Pai. 
Tudo agradecendo e tudo entregando. 
Como filhos. Olhando as nossas 
mãos, necessitadas e pecadoras, que 
se estendem, humildes e abertas, 
para receber, com fé, o próprio Jesus. 
Assim, a Eucaristia reenvia-nos e faz-
nos cair da segurança posta em nós e 
eleva o que em nós era pequeno. As 
nossas palavras, os nossos gestos vêm 
do silêncio. O dar tem o seu berço no 
receber. “Não fomos nós que amámos 
primeiro, foi Deus Quem nos amou!” 
Na Eucaristia, somos modelados 
para a atenção ao outro. A ouvir e a 
responder. E uma vida atenta é uma 
vida que se faz atenciosa. 

A memória da entrega de Jesus 
por cada um de nós remete-nos à 
memória do primeiro encontro com 
Ele – a memória do primeiro amor. A 
memória de Deus em Quem somos 
mergulhados em crianças e no qual 
vivemos, nos movemos e existimos. 
Neste Deus que não Se fez carne 
para nós apenas há muitos anos, num 
país muito distante, mas que Se torna 
alimento e bebida para nós, em cada 
Eucaristia, precisamente onde nos 
reunirmos. Porque Deus, O Senhor, 
quer fazer-Se próximo de mim. De 
nós. E tudo isto é tão simples. Tão 
vulgar. Tão óbvio. E, contudo, tão 
diferente!

E neste gesto, simultaneamente o 
mais humano e o mais divino que 
possamos imaginar que é a Eucaristia, 
Deus acompanha-nos, em silêncio, 
há dois mil anos. Na nossa própria 
realidade. Seja ela qual for.

ACOMPANHANDO-NOS, EM SILÊNCIO, 
HÁ DOIS MIL ANOS

iGreja eM deStaque

por Margarida Corsino
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flash 

«A Igreja deve 
sempre e cada vez 
mais assumir, falar 
com os outros, com 

os não crentes, falar 
com a sociedade em 

geral e falar não só de 
religião»

António Barreto,
sociólogo

Desde o passado domingo, que o santuário do Sameiro conta com uma relíquia de João Paulo II.

título: A primeira gera-
ção incrédula

autor: Armando Matteo

editora: Paulinas

Preço: 10,00 euros

Resumo: A sociedade atual está sujeita ao 
impulso de um juvenilismo desproposita-
do, de um lugar simplesmente insuportá-
vel para a maior parte dos jovens. Numa 
sociedade assim construída, o destino dos 
verdadeiros jovens parece estar marcado! 
Os adultos devoram tudo e não deixam 
nada aos jovens, com custos elevadíssi-
mos para estes. Não deixam espaços de 
futuro possível. 

LiVRo

quinta-feira 20.06.2013

> BRAGA: “Leituras da Escritu-
ra” por D. António Couto, na 
faculdade de Teologia (21h30).

Sábado 22.06.2013

> VILA VERDE: visita pastoral às 
paróquias de Gondiães e Mós, 
por D. António Moiteiro.

domingo 23.06.2013
> CABECEIRAS DE BASTO: 
visita pastoral às paróquias 
de Bucos e S. Nicolau, por D. 
Manuel Linda.

> VILA VERDE: visita pastoral 
à paróquia de Barbudo, por D. 
António Moiteiro.

> CABECEIRAS DE BASTO: vi-
sita pastoral a Refojos de Basto, 
por D. Jorge Ortiga (10h30).

> PÓVOA DE LANHOSO: ce-
lebração arciprestal do Crisma 
na igreja Matriz, por D. Jorge 
Ortiga (15h30).

> BARCELOS: Crisma na 
paróquia de Negreiros, por D. 
António Moiteiro (16h00).

Segunda-feira 24.06.2013
> BRAGA: missa campal em 
honra de S. João Batista, no 
parque da Ponte, por D. Jorge 
Ortiga (11h00).

> BRAGA: Missa solene de S. 
João na Sé Primaz (17h00) e 
procissão dos Santos do Mês de 
Junho (18h00).

> VILA DA CONDE: procissão 
de S. João (17h00) e missa sole-
ne na igreja Matriz (19h00).

terça-feira 25.06.2013

> BARCELOS: conferência de 
imprensa do Campeonato Na-
cional de Futsal do Clero), no 
Pavilhão Municipal (12h00).

quinta-feira 27.06.2013

> BRAGA: conferência de en-
cerramento do ano pastoral, no 
auditório Vita (21h30).

> Esta sexta-
-feira, entre as 

23h00 e as 24h00, o 
programa “Ser Igreja“, da Rádio 

SIM, entrevista Manuel Campos, 
da Ação Católica Rural.

FM 101.1 Mhz e AM 576 Khz
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No gabinete de um famoso 
psiquiatra apresentou-se, 
um dia, um homem aparen-

temente bem equilibrado, sério e 
elegante. Passados alguns instan-
tes, o médico percebeu que esse 
homem se encontrava mergulhado 
numa grande tristeza.
O psiquiatra iniciou o seu trabalho 
terapêutico, dialogando com o pa-
ciente a fim de descobrir as razões 
de uma tal depressão.
O paciente, apesar de tantas pala-
vras de ânimo, continuava mergu-
lhado numa grande tristeza.
O psiquiatra, no momento da des-
pedida, disse ao paciente:
- Por que é que não vai esta noite 
ao circo que acaba de chegar à nos-
sa cidade? No espetáculo exibe-se 
um palhaço muito famoso que faz 
rir a toda a gente. Todos falam dele. 
Verá que lhe faz bem à saúde. Se 
desejar, pago-lhe o bilhete!
Nesse momento, o paciente come-
çou a chorar, dizendo a soluçar:
- Esse palhaço sou eu!

As pessoas nem sempre são o 
que parecem por fora. Uma 
máscara qualquer pode escon-
der uma pessoa como ela é 
realmente. Nem sempre quem 
ri é feliz.

In “Nem só de pão”, Pedrosa Ferreira

título: Igreja, que dizes de 
ti mesma?

autor: Manuel Madureira 
Dias

editora: Paulinas

Preço: 11,00 euros

Resumo: A 50 anos do 
Concílio Vaticano II, a pergunta que Paulo 
VI formulou, no início da sua 2.ª Ses-
são – «Igreja, que dizes de ti mesma?» –, 
retine aos ouvidos dos fiéis de uma forma 
muito pertinente. Em certos momentos, 
o desnorte parece ameaçar e a busca de 
respostas torna-se estonteante. O autor 
dá aqui o seu contributo e sugere que se 
busquem algumas das respostas a partir 
da Constituição Lumen Gentium.

título: Horizontes para 
uma Nova Evangelização

autor: Raniero Cantala-
messa 

editora: Paulus

Preço: 11,00 euros

Resumo: Este livro reúne 
as meditações realizadas na Casa Pon-
tifícia, na presença do Papa Bento XVI, 
no advento de 2010 e de 2011. É um 
contributo para o esforço atual da Igreja 
em reevangelizar o mundo seculariza-
do. A primeira parte apresenta quatro 
momentos fundamentais na história da 
evangelização. Na segunda parte analisa 
os principais desafios para a evangeliza-
ção do mundo atual.


