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A comissão arquidiocesana para a Pastoral Social e Mobilidade
organiza o V Fórum das Instituições Sociais, sob o tema: “Projeto
Educativo de Matriz Cristã. Protocolos e Acordos de Cooperação: Normas, Dúvidas e Dificuldades”. O evento decorre amanhã no Auditório da Faculdade das Ciências Sociais UCP - Braga.
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No próximo domingo, solenidade da Imaculada Conceição,
D. António Moiteiro preside à eucaristia das 11h30 na Sé Catedral, D. Manuel Linda, à eucaristia da Festa dos Seminários
Arquidiocesanos às 10h30, no Seminário Menor, e D. Jorge
Ortiga, à eucaristia das 11h no Santuário do Sameiro.

bênção das grávidas
Braga
preparação para o Matrimónio
No passado fim-de-semana, realizou-se em S. Lázaro mais um Encontro de
Preparação para o Matrimónio (EPM),
organizado pela equipa de Pastoral
Familiar das Paróquias da cidade de
Braga. Este encontro juntou 15 pares
de noivos, que se preparam para
celebrar o sacramento do Matrimónio,
para reflectirem sobre a importância
de viverem a sua relação em união
com Deus. Os noivos tiveram ainda a
oportunidade de trocar experiências
e dialogar acerca dos vários desafios
que hoje se colocam a uma família
cristã.

arcebispo concede indulgência parcial
e convida à oferta de enxovais a recém-nascidos

O

Evangelho da Vida, que
louva, aceita, promove e
defende o dom da vida humana desde a conceção até à
morte natural pode e deve manifestar-se
por gestos de confiança e de ternura para
com a vida nascente, na pessoa dos Pais
e Mães que esperam um filho. Ao mesmo
tempo, considerando a riqueza para a

Arquidiocesana a oferta de enxovais
ou roupa de criança para as crianças
recém-nascidas do Lar de S. José,
associação onde a Igreja de Braga
mostra a ternura e carinho pelas mães
solteiras. Deste modo podem sentir-se
mais concretamente membros duma comunidade que lhes agradece a coragem
de acolher os seus filhos.

Igreja e para a sociedade que representa
o nascimento de uma criança, desejo dar
mais ênfase e valorizar o sacramental da
“Bênção das Grávidas” a que se podem e
devem associar os Pais e Avós e, por isso,
desejo dar um sinal visível a quantos participam nesta celebração ou manifestam
o apreço pela vida através da generosidade e partilha solidária.

Estes dois sentimentos queremos significar
no dia 15 de Dezembro, na Eucaristia que
celebraremos, na Sé Catedral, às 11h30.
Sabemos que as indulgências não são
actos de magia, mas meios de que a

perdoados mediante o sacramento
da reconciliação (confissão), o mal
que produz o nosso pecado mitiga-se
com o dom da Indulgência. Esta pode
lucrar-se mediante algumas condições
inerentes ao desejo de a obter (confissão sacramental, comunhão eucarística e orações pelas intenções do Santo
Padre).

Fafe

inauguração em Arões
A paróquia de Arões S. Romão inaugurou, no passado domingo, as obras de
restauro e melhoria do salão paroquial
e espaço envolvente. A cerimónia
contou com a presença do Sr. Arcebispo, D. Jorge Ortiga, do presidente
da Câmara de Fafe, do presidente da
Junta de Freguesia e do pároco Manuel
Ferreira, que referiu e agradeceu a
generosidade de toda a comunidade
paroquial para a concretização desta
obra.

Braga
exposição de presépios
Inaugurou-se ontem, dia 4, no Tesouro-Museu da Sé de Braga, a já habitual
exposição de presépios, elaborados
por vários artesãos da região de Braga.
Esta exposição estará aberta até ao
dia 7 de Janeiro. Simultaneamente,
decorreu ontem o lançamento de um
produto exclusivo da Loja do Tesouro-Museu da Sé de Braga: Vinha de Missa
“Sé de Braga”.

Past. Universitária
caminhada de inverno

A pastoral universitária da Arquidiocese
de Braga realizou no passado domingo
a sua habitual caminhada de inverno,
participada por mais de 40 estudantes
que percorreram o trilho dos Currais,
no Gerês.

Faleceu D. António
natural de Famalicão

Faleceu no passado Domingo, no Brasil,
D. António Lino da Silva Dinis, Bispo da
Diocese de Itumbiara, Estado de Goiás,
que era natural da freguesia de Oliveira
S. Mateus, Vila Nova de Famalicão, e foi
ordenado como padre da Arquidiocese.

Ao mesmo tempo, a gratidão pelo
dom da vida não ignora as dificuldades que a maternidade pode proporcionar. Daí que, em tempo de Advento
e aproximando-nos do natal onde
deveremos pensar mais nos outros,
gostaria de solicitar à comunidade

HI-GOD _ 6.ª EDIÇÃO

«gostaria de solicitar a oferta
de enxovais para
as crianças recém-nascidas
do Lar de S. José »
Igreja se serve, como Mãe, para nos
remir do mal causado pelos nossos
pecados. Se os nossos pecados são

CICLO DE CINEMA
AUDITÓRIO VITA
A mensagem de Advento para este ano
pastoral já se encontra disponível na site
da arquidiocese, com o título: “Advento,
tempo de nevoeiro!”
Prosseguindo o objectivo pastoral de promover uma liturgia bela, D. Jorge Ortiga
lança quatro perguntas a todos os cristãos
para a viv|encia deste tempo.
Na próxima edição publicaremos na ínte

Assim, concedo
indulgência parcial
a todos os fiéis, grávidas, pais e avós que
cumpridas as condições necessárias,
participem na celebração da Santa Missa
com a celebração do sacramental da
“Bênção das Grávidas”, no dia Arquidiocesano desta celebração, assim como a
quem oferece roupas de criança como
sinal duma Igreja que pensa no valor e
importância da vida.”
† Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz
5 de dezembro de 2013,
Festa de S. Geraldo.

FESTA DE S. GERALDO
A Comissão organizativa da Festa de S.
Geraldo promove uma representação do
“Milagre da Fruta”, pela Escola EB 1 da Sé,
a decorrer às 10h30 na Sé Catedral. Da
parte da tarde realizar-se-á a missa festiva
(17h30), presidida pelo Arcebispo Primaz,
na qual participarão também os autarcas
da cidade. Após a celebração, decorrerá
a habitual cerimónia da entrega da fruta,
na Capela de S. Geraldo, seguindo-se um
concerto pela Capella Duriensis Ensemble
Vocal, que apresentará “Obras do Gradual
de Braga para o Rito Bracarense”.
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Os Bancos Alimentares Contra a Fome recolheram, este fim
de semana, em Portugal, 2.767 toneladas de géneros alimentares na campanha realizada em 1.895 superfícies comerciais
de norte a sul do país. As toneladas de alimentos doados na
campanha do saco vão ajudar mais de 400 mil pessoas.
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A próxima edição da campanha “10
milhões de estrelas”, promovida pela
Cáritas, neste Natal, vai servir para
apoiar o povo da Síria, atingido por
uma guerra civil sem fim à vista.

papa francisco propõe advento como horizonte de esperança
“Na vida de cada um de nós há sempre uma necessidade de recomeçar, de
levantar-se, de recuperar o sentido da
meta de sua existência”, referiu o Papa
Franciso que dedicou ao Advento a sua
alocução que precedeu o Angelus, no
passado domingo.
“Assim, para a grande família humana é
necessário renovar sempre o horizonte
comum para o qual estamos a caminho.
O horizonte da esperança! O tempo do
Advento dá-nos o horizonte da esperança, uma esperança que não desilude, porque é fundada sobre a Palavra de Deus”.
E pergunta: “A humanidade, portanto,
está a caminho, mas para onde? Há uma
meta comum? Qual é essa meta?”
Para o Papa Francisco, o que Isaías descreve na primeira leitura do I Domingo

do Advento é uma peregrinação universal
em direção a uma meta comum, que
no Antigo Testamento é Jerusalém, onde
surge o templo do Senhor, pois a partir

© DR

daí veio a revelação da face de Deus e da
Sua lei . A revelação encontrou em Jesus
Cristo a sua realização, e o “ templo do
Senhor “ tornou-se Ele mesmo, o Verbo
que se fez carne: é Ele o guia e a meta da
peregrinação do Povo de Deus; e para a

sua luz também os outros povos podem
caminhar em direção ao Reino da justiça
e da paz.
O Papa chama ainda a atenção para o
modelo do comportamento espiritual,
do modo de ser e de caminhar na vida,
com base na figura da Virgem Maria.
“Uma simples jovem do interior, que
carrega no coração toda a esperança
de Deus! No seu ventre a esperança de
Deus se fez carne, tornou-se homem, se
fez história: Jesus Cristo. O seu Magnificat é o cântico do Povo de Deus a caminho, e de todos os homens e mulheres
que esperam em Deus, no poder da sua
misericórdia. Deixemo-nos guiar por ela
neste tempo de espera e de vigilância
ativa”, conclui o Sumo Pontífice.

Bispo iraquiano denuncia perseguição religiosa
De visita a Portugal, D. Warduni recordou todo um historial de violência e intolerância
que se tem vindo a exercer sobre as comunidades cristãs no Iraque nos últimos anos.
“Deveis ter ouvido falar sobre os ataques contra os Cristãos em Bagdade, Mosul e outros
lugares. Queriam, à força, que os Cristãos deixassem as suas casas, ameaçaram-nos de
morte ou para que se tornassem muçulmanos. Depois ocorreu uma outra tragédia para os
nossos Cristãos de Mosul, onde foram assassinados alguns, e muitas famílias foram obrigadas a fugir da cidade com muito medo… Então, como podem viver os Cristãos nesta
situação trágica?” Defendendo um caminho de paz, alicerçado na oração, o Bispo iraquiano afirmou que “é preciso condenar todas as guerras, todas as formas de terrorismo
e, com amor, construir uma cultura onde o homem pode ser alvo e viver com dignidade”.

PASTORAL DA CULTURA EM TODAS
AS DIOCESES DO BRASIL

PORTUGAL REVELA SOLIDARIEDADE

A Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil quer implantar a Pastoral da Cultura nas dioceses de todo o país.«Não faz
muito tempo, havia a compreensão de
que a cultura não devia ser compreendida
como um campo de ação evangelizadora
da Igreja. Hoje, percebemos que a cultura
tem tudo a ver com o processo de transformação da vida da pessoa, do testemunho
cristão dentro da comunidade, na sociedade», frisou o presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Educação e Cultura,
o bispo D. Joaquim Mol.

«Pensamos sempre em Jesus
quando pregava, quando
curava, quando caminhava
pelas estradas, também
na cruz, na Última Ceia,
mas não estamos
tão habituados a
pensar em Jesus
sorridente, alegre»
4 de dezembro

O Papa Francisco nomeou a vice-reitora
da Universidade do Porto, Maria de Lurdes
Correia Fernandes, como membro do
Comité Pontifício de Ciências Históricas,
anunciou hoje o Vaticano.
A professora da Faculdade de Letras é
especialista nos temas da Cultura Portuguesa (séculos XV a XVIII), da História
do “sentimento religioso” e a literatura
hagiográfica.

ordenações diaconais

No próximo domingo, pelas 15h30 na
Sé Catedral de Viana, Ricardo Barbosa,
natural de S. Pedro de Parada (Paredes
de Coura), e Tiago Rodrigues, natural
de Santa Maria de Cubalhão (Melgaço),
serão ordenados diáconos numa
celebração presidida por D. Anacleto
Oliveira, bispo desta diocese.

Porto

reflectir a Ressurreição
A Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa (Porto) realiza
de 17 a 20 de fevereiro de 2014 as
suas próximas jornadas, dedicadas ao
tema “A ressurreição de Jesus e a nossa
ressurreição”. Bíblia, espiritualidade,
cultura e música são alguns dos temas
a refletir pelos convidados, entre os
quais D. António Couto, Arnaldo Pinho,
Pierangelo Sequeri (Milão) e Andres
Queiruga (Compostela).

Lisboa

Édito de Milão

PAPA VOLTA A FINTAR A
CÚRIA ROMANA
O Papa preside a partir de hoje ao segundo encontro com os oito cardeais dos
cinco continentes que nomeou em abril
para o aconselharem, abrindo caminho à
redação de uma nova constituição para
a Cúria Romana. O novo “Conselho de
Cardeais” tem como missão auxiliar o
Papa no governo da Igreja e promover o
aperfeiçoamento do documento que regulamenta atualmente a Cúria do Vaticano,
organismos centrais (dicastérios) da Santa
Sé, a constituição ‘Pastor bonus’, assinada
por João Paulo II a 28 de junho de 1988.

PAPA NOMEIA PORTUGUESA
PARA CONSELHO PONTIFÍCIO

Viana do Castelo

D. JOSÉ POLICARPO NA CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA
O papa Francisco confirmou este sábado
o cardeal D. José Policarpo, patriarca emérito de Lisboa, como membro da Congregação para a Educação Católica, um dos
dicastérios (departamentos) da Santa Sé.
Segundo a Sala de Imprensa da Santa Sé, o
papa também confirmou na função de prefeito daquele organismo o cardeal polaco
Zenon Grocholewski, tendo nomeado 11
novos membros de quatro continentes, entre os quais o cardeal Odilo Pedro Scherer,
arcebispo de S. Paulo.

A Universidade Católica Portuguesa e o Secretariado Nacional da
Pastoral da Cultura organizaram, no
passado dia 3, o colóquio ‘Do Édito
de Milão à atualidade: A Religião
no espaço público’, para assinalar
o 17.º centenário da publicação do
documento do imperador Constantino, que extinguiu a perseguição
religiosa aos cristãos no Império
Romano.

Aveiro

encerra Missão Jubilar
A Diocese está a viver o projeto pastoral “Missão Jubilar” que
assinala os 75 anos da sua restauração e que envolveu e percorreu a
comunidade desde as bases, termina
dia 11 de dezembro. “Durante este
ano fomos mais capazes de sair do
templo para nos encontrarmos com
o Homem de hoje na sua situação
atual. Ousamos ser mais Igreja fora
da igreja”, revela a Comissão organizadora.

“A Bíblia” em DVD
na Revista Visão

A revista Visão e o jornal Expresso
vão lançar a série “A Bíblia” em
DVD. Esta série, que conta com a
participação do actor português
Diogo Morgado, no papel de Jesus
Cristo, foi um dos programas mais
vistos nos Estados Unidos em 2013.
Da autoria de Roma Downey e Mark
Burnett, “A Bíblia” é uma grandiosa produção que percorre o texto
bíblico desde o livro do Génesis até
ao Apocalipse.
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É casado e tem três filhas. É licenciado em economia pela universidade
do Porto. Fez também a parte curricular do mestrado em economia na
mesma universidade e um curso avançado de estudos políticos na Universidade Católica em Lisboa. Sempre teve uma formação politizada, sendo
que o seu avô foi vereador na câmara de Braga.
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Inscreveu-se na JSD aos 16 anos e sempre teve uma vida associativa
muita ativa. Exerceu, pela primeira vez, um cargo de natureza partidária em 1997 e foi-se mantendo em várias comissões políticas na
concelhia de Braga. Em 2001 foi eleito pela primeira vez deputado
municipal, mandato que exerceu até 2005.

“é incontornável que a câmara
municipal e outros agentes
tenham com a Igreja uma relação
de colaboração contínua

Ricardo Rio

Presidente da Câmara Municipal de Braga
Texto e Fotos DACS

Hoje clebramos o padroeiro da cidade de Braga, S. Geraldo. Por isso, aproveitamos a
ocasião para entrevistar o novo presidente da Câmara Municipal de Braga, Dr. Ricardo
Rio. Da economia à educação, do desporto à política, sem esquecer a relação controversa entre o Munícipio e a Arquidiocese, fomos conhecer melhor a vida e os projectos
deste jovem economista, que coordenou o suplemento de economia do «Jornal Diário
do Minho», entre novembro de 1999 e outubro de 2009.
É economista de profissão. Corrobora
do princípio de que “com o dinheiro
não se brinca”?

Quando começou a sua vida política
e porque optou pelo Partido Social
Democrata?

R_ Não se deve brincar com o
dinheiro, principalmente se não for
nosso. Se for nosso, cada um deve
gastar como entender. Isto dentro de
um princípio de responsabilidade
que deve sempre existir para que não
tenhamos que ser confrontados com
situações de dificuldade, que muitas
vezes surpreenderam tantas e tantas
pessoas, que pela expansão do crédito
e a má gestão dos recursos, acabaram
por gastar aquilo que não deviam. Mas
quando se trata de gerir dinheiro que
não é nosso é, então, muito importante
não brincar porque aqueles que nos
confiam esse dinheiro, ou nos dão um
mandato para o gerir, esperam que o
façamos com rigor, sentido estratégico
e capacidade de o por ao serviço das
pessoas que ficaram, por essa via,
privadas dos seus recursos.

R_ Isso tem que ver com uma ligação
quase genética e familiar. Diria que a
maioria da minha família próxima é do
PSD. O meu avô tinha uma atividade
política ativa e eu próprio sempre gostei
muito do PSD e de algumas das suas
personalidades mais emblemáticas.

«Não se deve brincar com o
dinheiro, principalmente se
não for nosso. »
Recordo-me de Francisco Sá Carneiro,
para com quem, ainda muito pequeno,
nutria uma grande simpatia. Foi para
mim, aliás, um grande choque o dia em
que ele faleceu. Apesar de, na altura,

eu ter pouco mais de dez anos. O
PSD é, portanto, o partido no qual eu
me revejo em termos de ideologia, de
conduta, e das personalidades que, ao
longo dos anos, o foram liderando. É o
partido com que eu mais me identifico.
Um dos primeiros atos públicos como
Presidente da Câmara, foi reunir com
Domingos Bragança, presidente da
Câmara de Guimarães. Tem medo que
Guimarães roube o título de “capital
do Minho”?
R_ Não. Penso que não há aqui uma
questão de disputa de protagonismos
ou de preponderâncias entre os
vários concelhos. Independentemente
daquilo que é a dimensão que marca
a liderança de uns em detrimento de
outros, há algo que é positivo: o espírito
de cooperação, que deve ser cultivado.
Seja entre concelhos de dimensões
relativamente semelhantes, como é o
caso de Braga e Guimarães, quer no

caso de alargarmos isto ao quadrilátero
urbano, incluindo Barcelos e Famalicão,
ou até no caso da Comunidade
Intermunicipal do Vale do Cávado (onde
há municípios de menor dimensão),
à qual também presido por via desta
eleição, penso que é importante termos
esta cultura da colaboração. Acredito
piamente que este esforço é útil e que
dele podem resultar projetos de que
todos possam beneficiar.
O que acha que pode estar a falhar
na nossa sociedade, e em cada um de
nós, para que as pessoas se sintam, em
geral, tão insatisfeitas com a situação
do país?
R_ Em primeiro lugar, a insatisfação
é legítima. Estamos, de facto, a viver
circunstâncias muito difíceis que
exigem muitos sacríficos à esmagadora
maioria das portugueses. Há situações
confrangedoras em que está em causa
a capacidade de sobrevivência das
pessoas. Há situações de pessoas
habituadas a outro padrão de vida e
que neste momento vivem com fortes
restrições ao seu bem-estar. Isso cria
uma angústia que é tanto maior quanto
não se perspetiva, num horizonte
próximo, uma solução que permita
inverter este ciclo. Agora, esta situação
acaba por ser fruto da forma como
todos, coletivamente, nos deixamos
enredar numa lógica facilitista e
despesista, em que demos tudo como
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Em 2002 foi eleito presidente da concelhia do PSD. Foi candidato autárquico em todas as eleições desde 2005 até ser eleito, agora, em 2013. Esteve
também ligado à distrital do PSD e à comissão política nacional com a Drª
Manuela Ferreira Leite. Foi membro nacional dos autarcas sociais democratas (ASD), e é agora presidente da mesa do congresso dos ASD.

garantido sem questionar como é
que, do ponto de vista dos recursos
e da despesa pública, tudo isso era
financiado. Há aqui uma equação que
é incontornável: o estado só tem para
gastar aquilo que puder arrecadar. Ora,
aquilo que arrecada é dos contribuintes,
sejam pessoas ou instituições, e se
quisermos mais despesa do estado,
temos que a financiar. É isto, associado
à falta de crescimento económico, que
nos está a criar tantas dificuldades e a
fazer proliferar o desemprego.
Acredita numa cidade onde as pessoas
se sintam mais felizes? Como vê Braga
daqui a 10 anos?
R_ Esse seria um bom slogan. Se eu
daqui a dez anos conseguir que os
bracarenses sejam mais felizes, terei
cumprido integralmente a minha
missão. Apesar de, genericamente,
os bracarenses não estarem numa
situação de angústia, acho que estão
muito aquém do que seria o seu
potencial de felicidade. Precisamente
porque há determinadas circunstâncias
que não têm sido devidamente
acauteladas em termos de animação
cultural, dinamização económica,
sustentabilidade ambiental e da própria
componente urbanística. Tudo isto
pode ajudar-nos, no dia a dia, a ser
mais felizes. Penso que os bracarenses
depositaram a sua confiança nesta
maioria, com uma perspetiva de que ela
orientasse a sua ação para isso mesmo.

«há determinadas
circunstâncias que não têm sido
devidamente acauteladas em
termos de animação cultural,
dinamização económica,
sustentabilidade ambiental e
urbanística»
Como é que gostaria de ser lembrado,
depois de abandonar o cargo de
Presidente da Câmara de Braga?
R_ Em primeiro lugar há questões de
natureza quase imaterial, desde logo
em termos da atitude de relacionamento
com os cidadãos e com as instituições
que, no fundo, mudam a postura da
câmara municipal. Eu quero corporizar
essa mudança e que sejam essas as
coisas que fiquem, predominantemente,
na memória daqueles que comigo se
relacionarem durante o período em
que eu esteja em funções. Há, também,
questões de natureza mais material.
Espero criar condições para que Braga
possa, durante estes anos, ser um
alvo de investimento, de criação de
empresas e de empregos. Isso deixará,
naturalmente, marcas para o futuro.
A juntar a tudo isso há, também,
um reposicionamento estratégico do
próprio concelho. Acho que, se num
futuro próximo, as pessoas sentirem que

i

A cidade de Braga foi fundada pelos romanos há mais de 2000
anos, seguindo-se uma forte presença da Igreja Católica, repleto
de um vasto património constituído por santuários, mosteiros e
capelas espalhados por todo o concelho. Segundo os census de
2011, a cidade é habitada por 181.494 pessoas, sendo uma das
cidades da Europa com mais percentagem de população juvenil.

esta gestão municipal conseguiu retirar
Braga “debaixo do tapete” e voltar a
projetá-la nos planos regional, nacional
e internacional, isso é, também, cumprir
com a missão a que nos propusemos,
porque daí resultarão benefícios diretos
para todos os bracarenses.

a “marca” Braga. Posicionar um
património tão notável como é todo o
complexo do Bom Jesus e suscitar uma
outra atratividade, do ponto de vista
turístico, para este espaço é algo que
em que a autarquia, e eu pessoalmente,
tem que se empenhar fortemente.

Hoje celebramos o padroeiro da
cidade, S. Geraldo, um dos grandes
arcebispos da Arquidiocese de Braga.
O que espera da Arquidiocese? Conta
com a Igreja na construção desse
projecto?

Inscreveu as suas filhas no colégio
D. Diogo de Sousa, propriedade da
Arquidiocese de Braga. Porque optou
por esta instituição?

R_ Com certeza que sim. Passe a
terminologia, a Igreja está omnipresente
em tudo que é a nossa vida quotidiana.
Está presente na enormíssima
intervenção que tem do ponto de
vista social e que nos dá uma base de
tranquilidade em muitas das freguesias
do concelho, pelas respostas que
propiciam através das suas várias
organizações. Está presente, também,
do ponto de vista patrimonial. Quando
olhamos para Braga e para a afirmação
da nossa cidade, não podemos esquecer
o Bom Jesus, o Sameiro, a Sé de Braga
e tanto outro património. Está presente
do ponto de vista cultural e das suas
tradições, com a Semana Santa, o
São João, o São Geraldo, etc. Todas
as vivências que marcam a nossa
identidade e a nossa comunidade têm
uma traça e uma marca muito forte
daquilo que foi a presença da Igreja
no nosso conselho. Eu diria que é
incontornável que a câmara municipal
e outros agentes tenham com a Igreja
uma relação de colaboração contínua.
Só posso lamentar aquelas que foram
as situações vividas no passado e que
o Sr. D. Jorge Ortiga traduziu de forma,
eu diria simpática, dizendo que houve
algum sofrimento (mas que também
soube tolerar).
O seu avô fez parte da Confraria do
Bom Jesus, um ícone da cidade de
Braga. Vai empenhar-se na candidatura
deste monumento a Património
Mundial da Humanidade?
R_ Com certeza que sim. Acho que nós
precisamos desses ativos para valorizar
Na Arquidiocese de Braga estamos a
celebrar um ano pastoral dedicado à
liturgia. O que mais admira nas celebrações litúrgicas da Igreja?
R_ Eu nem sempre vou à missa. Mas
quando vou aquilo que mais me
agrada prende-se com dois fatores. O
primeiro é a componente da homilia.
Acho que é muito importante que
existam sacerdotes que sejam capazes
de pragmatizar e de transmitir numa
linguagem clara, e acessível a todos,
as mensagens do Evangelho. É preciso
reinventar as palavras da Bíblia e
enquadrá-las num contexto atual.
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R_ Optei pelo Colégio D. Diogo de
Sousa porque, quando inscrevemos
os nossos filhos numa instituição de

«o Colégio D. Diogo de
Sousa é uma instituição de
referência a nível nacional»
ensino, procuramos a qualidade do
projeto educativo, o rigor desse mesmo
projeto e os valores que serão incutidos
aos nossos filhos. Nesse sentido,
comecei por inscrever as minhas
três filhas na Quinta da Armada,
para terem uma experiência mais
eclética do ponto de vista cultural.
Depois, numa lógica de continuidade,
entendi que, para prosseguirem a
sua formação com estabilidade e
qualidade, o Colégio D. Diogo de
Sousa era a escolha acertada. É uma
instituição de referência a nível
nacional e que muito me orgulha que
esteja sediada em Braga. Tenho tido
com o colégio uma experiência que
me tem deixado muito satisfeito pela
abordagem tida do ponto de vista
educativo. Deixa-me perfeitamente
tranquilo. Isso é muito importante e
fico muito contente quando assim
sucede. Por outro lado, do ponto de
vista da própria celebração, quanto
mais ela seja reveladora da comunhão
a existir dentro das comunidades,
mais cumpre a sua missão: uma Igreja
que seja uma família integral.
No próximo dia 13 realizam-se as
eleições no Sporting de Braga. Se
pudesse, em quem votaria para melhor
jogador do mundo: Cristiano Ronaldo,
Messi ou Éder?
R_ O Éder é um excelente jogador.
Foi, no passado mais do que este ano,
um “abono de família” para o Sporting
Clube de Braga. Tem enormíssimo
potencial e estou certo que vai ser uma
das fontes de importantes rendimentos
futuros do Sporting Clube de Braga. A
escolha que me pede é difícil porque
Messi é de facto um jogador de uma
categoria muito significativa e Cristiano
Ronaldo tem, também, uma enorme
capacidade técnica e atlética. Penso
que temos que valorizar o que é
nosso e, portanto, votaria no Cristiano
Ronaldo.

“
Se eu daqui
a dez anos
conseguir que
os bracarenses
sejam mais
felizes, terei
cumprido
integralmente a
minha missão.

GOSTOS
ANTÓNIO LOBO
ANTUNES
Livro

BRUCE SPRINGSTEEN
Música

PAPAS DE SARRABULHO
Gastronomia

CINEMA PARADISO
Cinema

AVÔ

Personalidade

BOM JESUS
Lugar

SC BRAGA e sporting
Clube
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liturgia
Domingo III do Advento

LITURGIA da palavra
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i

S. Ambrósio nasceu em Tréveris, em 340, de uma família romana,
estudou em Roma e em 374, vivendo em Milão, foi inesperadamente
eleito para bispo da cidade, sendo ordenado a 7 de dezembro.
Distinguiu-se na caridade e na defesa corajosa da verdadeira
doutrina contra o arianismo, vindo a falecer a 4 de abril de 397. A
sua memória celebra-se a 7 de dezembro.

SALMO RESPONSORIAL
145 (146), 7.8-9a.9bc-10

LEITURA II Tg 5, 7-10
Leitura da Epístola de São Tiago

LEITURA I Is 35, 1-6a.10

Refrão: Vinde, Senhor, e salvai-nos.

Leitura do Livro de Isaías
Alegrem-se o deserto e o descampado,
rejubile e floresça a terra árida, cubra-se de flores como o narciso, exulte
com brados de alegria. Ser-lhe-á dada
a glória do Líbano, o esplendor do
Carmelo e do Saron. Verão a glória do
Senhor, o esplendor do nosso Deus.
Fortalecei as mãos fatigadas e robustecei os joelhos vacilantes. Dizei aos corações perturbados: «Tende coragem,
não temais: Aí está o vosso Deus, vem
para fazer justiça e dar a recompensa.
Ele próprio vem salvar-vos». Então se
abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Então o
coxo saltará como um veado e a língua
do mudo cantará de alegria. Voltarão
os que o Senhor libertar, hão-de chegar a Sião com brados de alegria, com
eterna felicidade a iluminar-lhes o
rosto. Reinarão o prazer e o contentamento e acabarão a dor e os gemidos.

Ou: Vinde salvar-nos, Senhor.
O Senhor faz justiça aos oprimidos,
dá pão aos que têm fome
e a liberdade aos cativos. Refrão
O Senhor ilumina os olhos dos cegos,
o Senhor levanta os abatidos,
o Senhor ama os justos. Refrão
O Senhor protege os peregrinos,
ampara o órfão e a viúva
e entrava o caminho aos pecadores.
Refrão

Irmãos: Esperai com paciência a vinda
do Senhor. Vede como o agricultor espera pacientemente o precioso fruto da
terra, aguardando a chuva temporã e a
tardia. Sede pacientes, vós também, e
fortalecei os vossos corações, porque a
vinda do Senhor está próxima. Não vos
queixeis uns dos outros, a fim de não
serdes julgados. Eis que o Juiz está à
porta. Irmãos, tomai como modelos de
sofrimento e de paciência os profetas,
que falaram em nome do Senhor.

EVANGELHO Mt 11, 2-11
O Senhor reina eternamente.
o teu Deus, ó Sião,
é rei por todas as gerações. Refrão

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Mateus
Naquele tempo, João Baptista ouviu
falar, na prisão, das obras de Cristo e
mandou-Lhe dizer pelos discípulos:
«És Tu Aquele que há-de vir, ou deve-

Diário do Minho

Sugestão de Cânticos

ENT: Confiarei no meu Deus / A. Espinosa
OFER: Vem Senhor Jesus / J. Santos
COM: Eu estou à porta / F. Silva
AG: Exulto de alegria Sl 144 (145) / M. Silva
FINAL: Nossa alegria Is 12 / J. Morais

mos esperar outro?». Jesus respondeu-lhes: «Ide contar a João o que vedes
e ouvis: os cegos vêem, os coxos
andam, os leprosos são curados, os
surdos ouvem, os mortos ressuscitam
e a Boa Nova é anunciada aos pobres.
E bem-aventurado aquele que não
encontrar em Mim motivo de escândalo». Quando os mensageiros partiram, Jesus começou a falar de João às
multidões: «Que fostes ver ao deserto?
Uma cana agitada pelo vento? Então
que fostes ver? Um homem vestido
com roupas delicadas? Mas aqueles
que usam roupas delicadas encontram-se nos palácios dos reis. Que fostes
ver então? Um profeta? Sim – Eu vo-lo
digo – e mais que profeta. É dele que
está escrito: ‘Vou enviar à tua frente
o meu mensageiro, para te preparar o
caminho’. Em verdade vos digo: Entre
os filhos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Baptista. Mas
o menor no reino dos Céus é maior do
que ele».

a Igreja alimenta-se da palavra
A liturgia deste
domingo lembra
a proximidade da
intervenção libertadora de Deus e acende a esperança no
coração dos crentes. Diz-nos: “não vos
inquieteis; alegrai-vos, pois a libertação
está a chegar”.
A primeira leitura anuncia a chegada de
Deus, para dar vida nova ao seu Povo,
para o libertar e para o conduzir – num
cenário de alegria e de festa – para a
terra da liberdade. A segunda leitura
convida-nos a não deixar que o desespero nos envolva enquanto esperamos
e aguardarmos a vinda do Senhor com
paciência e confiança.
O Evangelho descreve-nos, de forma

bem sugestiva, a acção de Jesus, o Messias (esse mesmo que esperamos neste
Advento): Ele irá dar vista aos cegos,
fazer com que os coxos recuperem o
movimento, curar os leprosos, fazer
com que os surdos ouçam, ressuscitar os
mortos, anunciar aos pobres que o “Reino” da justiça e da paz chegou. É este
quadro de vida nova e de esperança que
Jesus nos vai oferecer. O texto identifica
Jesus com a presença salvadora e libertadora de Deus no meio dos homens. Neste tempo de espera, somos convidados a
aguardar a sua chegada, com a certeza
de que Deus não nos abandonou, mas
continua a vir ao nosso encontro e a
oferecer-nos a salvação. Os “sinais” que
Jesus realizou enquanto esteve entre nós
têm de continuar a acontecer na história;
agora, são os discípulos de Jesus que têm

de continuar a sua missão e de perpetuar
no mundo, em nome de Jesus, a acção
libertadora de Deus. Os que vivem
amarrados ao desespero de uma doença
incurável encontram em nós um sinal
vivo do Cristo libertador que lhes traz
a salvação? Os “surdos”, fechados num
mundo sem comunicação e sem diálogo, encontram em nós a Palavra viva de
Deus que os desperta para a comunhão
e para o amor? Os “cegos”, encerrados
nas trevas do egoísmo ou da violência,
encontram em nós o desafio que Deus
lhes apresenta de abrir os olhos à luz?
Os “coxos”, privados de movimento e de
liberdade, escondidos atrás das grades
em que a sociedade os encerra, encontram em nós a Boa Nova da liberdade?
Os “pobres”, marginalizados, sem voz
nem dignidade, sentem em nós o amor

de Deus? Mais uma vez, somos interpelados e questionados pela figura vertical e coerente de João… Ele não é um
pregador da moda, cujas ideias variam
conforme as flutuações da opinião pública ou os interesses dos poderosos; nem
é um charlatão bem vestido, que prega
apara ganhar dinheiro, para defender
os seus interesses, ou para ter uma vida
cómoda e sem grandes exigências… Mas
é um profeta, que recebeu de Deus uma
missão e que procura cumpri-la, com
fidelidade e sem medo. A minha vida e o
meu testemunho profético cumprem-se
com a mesma verticalidade e honestidade, ou estou disposto e vender-me a
interesses menos próprios, se isso me
trouxer benefícios?
Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org
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Opinião
por Carlos Aguiar Gomes

no 65.º aniversário da declaração
dos direitos humanos
Em 10 de Dezembro de 1948, a Assembleia
Geral da ONU aprovou a Declaração
Universal dos Direitos Humanos que foi
sendo ratificado por quase todos os Estados
do mundo. Ratificada mas não cumprida.
Ainda hoje inúmeros Estados apresentam
falhas graves que atentam mais ou menos
gravemente contra esses mesmos direitos
que percorrem 30 artigos que compõem
este notável instrumento internacional.

No passado domingo realizou-se o 11.º encontro de coros da zona pastoral de Pevidém,
arciprestado de Guimarães/Vizela.

E o Artigo 18º, por exemplo? Satisfaz-nos
o seu cumprimento? Pessoalmente, penso
que temos uma caminhada a fazer pois até
me parece que tem havido estagnação ou
mesmo algum retrocesso. “ Toda a pessoa
tem direito à liberdade de pensamento,
de consciência e de religião; este direito
implica a liberdade de mudar de religião ou
de convicção, sozinho ou em comum, tanto
em público como em privado, pelo ensino,
pela prática, pelo culto e pelos ritos.”
Já vimos como nos querem cercear este
direito, a nós portugueses cristãos, quando
velada ou descaradamente nos querem
remeter para a “ sacristia” e nos insultam
de “ fundamentalistas” por defendermos
e propormos uma “ cultura da vida”,
património natural e identidade inalianável
da nossa Fé?

Não é necessário fazer um roteiro desta
Declaração, parando em cada artigo, para
se ver que há um muito longo caminho a
percorrer e que em muitas situações houve
mesmo retrocessos graves, mais ou menos
tolerados se não mesmo promovidos.
À sorte e sem grande critério, irei dar alguns
exemplos que podem ajudar-nos a perceber
que temos de aprofundar o conhecimento e
E já constatamos como é agredida a família,
sua aplicação, da Declaração Universal dos
como “ elemento natural e fundamental da
Direitos Humanos, neste aqui e agora, deste
sociedade”? Todos os dias! Forças poderosas
mundo em que vivemos e em que parece
têem introduzida modificações altamente
que nos estamos a devorar uns aos outros.
lesivas desta comunidade anterior ao Estado
Vejamos, por exemplo, logo o 1º Artigo
( o pior é que temos calado! ), comunidade
que diz : “ Todos os seres humanos nascem
que “tem direito à protecção “ da sociedade
livres e iguais em dignidade e em direitos.
e do Estado ! ( Art.
Dotados de razão
16º ).
e de consciência,
«Já vimos como nos
… E quanto ao
devem agir uns
Artigo 26º quando,
para com os outros
querem cercear este
com muita clareza
em espírito de
direito, a nós portugueses
e sem margem
fraternidade”.
para qualquer
Se estivermos
cristãos, quando velada
dúvida, se refere: “
minimamente
ou descaradamente nos
Aos pais pertence
atentos às notícias
que nos caem
a prioridade do
querem remeter para a
direito de escolher
na nossa frente,
“sacristia” e nos insultam
o género de
todos os dias e
de “ fundamentalistas” por
educação a dar aos
a todas as horas,
filhos” (nº 3).Sejaverificaremos quão
defendermos e propormos
me permitido
longe estamos deste
uma cultura da vida»
assinalar duas
primeiro, radical e
palavras muito
estruturante direito
importantes e o seu
humano ! Se , de
direito negado – a prioridade – e sonegado
facto, nascemos livres e iguais, não
– escolher - aos portugueses ou que, neste
nascemos todos igualmente. Uns nascem
momento merecem fortíssima contestação
em famílias desequilibradas, disfuncionais,
face ao silêncio apático de muitos pais:
onde falta o amor da Mãe E/ OU do Pai.
PRIORIDADE e ESCOLHER. Os Pais e não o
Outros nem sequer nascem por terem sido
Estado , é que têem a prioridade de escolher
assassinados antes de verem a luz do sol,
como querem educar os seus filhos! Podem
negando, de forma peremptória o Artigo
os pais portugueses, de facto, escolher
3º que afirma : “ Todo o indivíduo tem
a escola onde querem que seus filhos
direito à vida, à liberdade e segurança
continuem a ser educados, de acordo com
pessoal”! Continuando com o 1º Artigo,
os seus valores, sem serem penalizados?
questiono-me, com muita mágoa, onde está
o “ espírito de fraternidade”, neste tempo
Este artigo vai muito longo, para o meu
de hiper-individualismo egolátrico, do
género. Por isso, permitam-me os meus
descartável, como se convencionou chamar
eventuais leitores sugerir a leitura integral
esta cultura que descarta a pessoa que já
desta Declaração Universal dos Direitos
não serve os nossos caprichos? Este Artigo
Humanos. Se poderem, cruzem a sua leitura
1º daria para muitas e muito profundas
com a da Carta dos Direitos da Família, que
análises., sobretudo no que concerne à sua
está a celebrar 30 anos, e com a primeira
efectiva aplicação nos campos da política,
Encíclica do Beato João Paulo II , a “
da economia ou da cultura. Estamos,
Redemptoris homini”.
na realidade, ainda muito longe do seu
cabal cumprimento. Temos, todos, de nos
comprometermos em fazer tudo o que
estiver ao nosso alcance para tornar esta
sociedade mais fraterna, justa e solidária.

IGREJA BREVE
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U

- MISSA: Solenidade de S. Geraldo, na Sé de Braga (17:30h)

ma vez o pequeno André,
impressionado com as
notícias do telejornal,
perguntou ao pai:
- Como é que começam as guerras?
O pai respondeu:
- Meu filho, as coisas acontecem
mais ou menos assim. Se, por exemplo, a Inglaterra e os Estados Unidos
se põem em desacordo.
A mãe interrompeu:
- Não digas tolices. A Inglaterra e
os Estados Unidos estão sempre
de acordo, são dois países muito
amigos.
- Mas por que é que me interrompes,
mulher? Eu estava apenas a dar um
exemplo.
- E assim enches a cabeça da criança
de mentiras!
- Pelo menos meto-te alguma coisa
na cabeça, porque a tua está vazia.
- Por favor… Não vês que estás a ser
ridículo?
André concluiu:
- Obrigado. Já percebi como começam as guerras.

- ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES:
igreja de S. Vicente (Braga), às
21h.

sexta-feira, 6.12.2013
- V FORUM DAS INSTITUIÇÕES
SOCIAIS: a decorrer no Auditório
da Faculdade das Ciências Sociais
da UCP - Braga.
- CONCERTO DE ÓRGÃO: no
âmbito do restauro do órgão de
tubos, decorre um concerto na
igreja de Nossa Senhora da Oliveira de Guimarães (21h).

sábado, 7.12.2013
- FORMAÇÃO PARA OS MINISTÉRIOS LITÚRGICOS: para o
arciprestado de Famalicão, no
centro paroquial de Sto. Adrião
(Famalicão), com início às 9h30.
- DIA DO COORDENADOR:
encontro de formação para coordenadores a nível arquidiocesano,
no Auditório Vita (9h30).
- CONFERÊNCIAS VICENTINAS:
decorre a assembleia arquidiocesana no centro pastoral da
arquidiocese (9h30).

De facto, a guerra e a paz são realidades que existem em nossas casas.
Pais e filhos devem evitar as guerras
e ser construtores de paz. Felizes os
pacificadores.

domingo, 8.12.2013
Solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria,
padroeira principal de Portugal.

In “Nem só de pão”, Pedrosa Ferreira

LiVRo
Título: Rezar no Advento
Autor: Rui Alberto
Editora: Salesianos
Preço: 1 euro
Resumo: Livro de orações para o tempo do
Advento. Para cada dia, a partir da liturgia
propõe-se um momento de encontro com
Deus. Apresenta uma meditação, uma imagem para contemplar e uma oração.

Título: Nova Revista de
Música Sacra - 148
Autor: Comissão
Arquidiocesana
de Música Sacra
Preço: 5 euros
Resumo: Esta edição ao
tempo do Advento, apresenta cânticos da autoria
de F. Silva, A. Cartageno, Az. Oliveira,
David Oliveira e M. Carneiro. “O uso do
órgão na liturgia do advento”, é o artigo
desta edição em que o Maestro Azevedo de
Oliveira, partindo das perguntas frequentas
dos organistas litúrgicos, aponta algumas
sugestões para o canto litúrgico neste
tempo.

Título: Sopa de letras
católicas
Autor: Pe. Albano
Sousa Nogueira
Resumo: Com a finalidade de instruir e divertir, e
ajudar crianças, jovens e
adultos a aprender e saber
algumas coisas acerca da
Igreja Católica e da religião cristã, o Pe.
Albano redigiu este subsídio pastoral, que
pode ser aproveitado na catequese, escuteiros, grupos de jovens, etc, como refere no
prefácio. Depois de alguns princípios gerais
da catequese no início, apresenta cerca de
80 quadros de sopas de letras e frases bíblicas para completar.

- SEMINÁRIO MENOR: decorre a
festa dos Seminários Arquidiocesanos, com eucaristia (10h30) e
tarde cultural (14h30).
- VISITA PASTORAL: D. António
Moiteiro participa na eucaristia de
encerramento das visitas pastorais
ao arciprestado de Esposende
(16h).

quinta-feira, 13.12.2013
- CONFERÊNCIA: “Novos
caminhos para a Moral Cristã”,
pelo Professor Catedrático Sérgio
Bastaniel, a decorrer no Auditório
Vita (21h30).

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

«A violência
contra a mulher
envergonha a
sociedade que,
infelizmente,
ainda é sexista e
preconceituosa»
Dilma Rousseff,
Presidente do Brasil

O Programa desta semana entrevista
D. Jorge Ortiga, sobre a exortação apostólica
Evangelii Gaudium.

IGREJA.net
IGREJA.net
www.cm-braga.pt

A secção de Turismo do site da Câmara
Municipal de Braga é um excelente
guia de visita para a cidade de Braga.
Além de indicar os principais pontos
de interesse turístico, o site não deixa
de fazer alusão às mais ricas tradições
e eventos da cidade. Podemos ainda
encontrar sugestões gastronómicas,
mapas e roteiros a percorrer, referências
à arte bracarense, etc. Esta página é um
importante contributo para a descoberta
do que de melhor a cidade de Braga tem
para oferecer a quem a visita.
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