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iGreja PriMaZ
ii no próximo dia 8 de fevereiro, realiza-se no 

auditório Vita um concerto em favor das obras de 
reabilitação do telhado da basílica do Sameiro. esta 
iniciativa, que tem início pelas 21h30, conta com a 
atuação do grupo “origens tradicional”.

Semana Bíblica de Barcelos

A  Conferência dos Institutos Religio-
sos de Portugal (CIRP), a partir do 
seu secretariado regional para a 

Arquidiocese de Braga, vai assinalar o Dia 
do Consagrado com uma eucaristia sole-
ne. Esta celebração, que vai ser presidida 
pelo Arcebispo Primaz, D. Jorge Ortiga, 
está agendada para o próximo dia 3 de 
fevereiro, pelas 15h30, e vai decorrer na 
basílica dos Congregados, em Braga.  
Segundo a responsável pelo secretariado 
regional da CIRP-Braga, a Irmã hospitaleira 
Fernanda Oliveira, «este ano não se vai rea- 
lizar o habitual encontro do prelado com 
os superiores das comunidades religiosas», 
centrando-se as celebrações na eucaristia. 
«Esta celebração não se destina apenas aos 
consagrados, mas a todos os fiéis que se 
queiram associar a esta data», afirmou. 
Recorde-se que o Dia do Consagrado 
assinala-se anualmente a 2 de fevereiro, 

diocese celebra consagrados

_________________________________

“
Pelo quarto ano consecutivo, 

assinala-se a Semana do 
Consagrado. Esta iniciativa vai 
decorrer entre 27 de janeiro e 
3 de fevereiro, e convida todas 

as comunidades eclesiais a 
associarem-se, disponibilizando 

materiais para oração e reflexão.
_____________________________

a XXii SeMana BÍBLiCa de BarCeLoS 
decorre a partir do próximo dia 28 e até 
2 de fevereiro. Esta iniciativa, que se vai 
realizar diariamente às 21h00 no salão 
das Franciscanas Missionárias de Ma-
ria em Arcozelo, tem como temática os 
“Desafios da Nova Evangelização”. Vão 
ser intervenientes nesta semana teólogos 
e biblistas como D. António Couto, Bispo 
de Lamego; D. António Moiteiro, Bispo 
Auxiliar de Braga; os capuchinhos biblistas 
frei Herculano Alves, frei Fernando Ventura 
e frei Acílio Mendes; e o diretor do Centro 
Regional de Braga da Universidade Católi-
ca Portuguesa, o teólogo João Duque. Para 
além das conferências, as sessões diárias 
vão contar com encenações ou propostas 
multimédias, orientadas por grupos ecle-
siais convidados. No último dia, a 2 de 
fevereiro, vai ser celebrada uma eucaristia, 
presidida por D. António Moiteiro.

Fafe vive Ano da Fé
o arCiPreStado de fafe está a promo-
ver iniciativas que visam dinamizar o Ano 
da Fé. Para além da distribuição de marca-
dores que recordam esta especial jornada 
anual que a Igreja está a viver, foram im-
pressas bandeiras com o objetivo de serem 
colocadas no exterior das casas. Nas ban-
deiras estão impressas duas frases, uma do 
padre António Vieira (“A Fé ou se apega ou 
se apaga”) e outra adotada pela Arquidio-
cese (“Sei em quem acreditei”). A paróquia 
de Fafe tem ainda agendados cerca de 13 
encontros mensais de formação sobre o Ano 
da Fé, a realizar no Salão Paroquial. Estão 
igualmente previstas outras iniciativas de 
formação acerca do Ano da Fé para o Corpo 
Nacional de Escutas (CNE), que mais tarde 
serão reveladas. Entretanto já se realizou, no 
passado dia 14 de janeiro, um encontro de 
oração e de formação para leigos de todo o 
arciprestado, que decorreu em Fafe.

Vila do Conde  
homenagem ao P. Arlindo Torres
realizou-se, na passada terça-feira, na 
igreja de Santa Clara de Vila do Conde, 
um concerto de homenagem ao padre 
arlindo Chaves torres, falecido a 13 de 
novembro do ano passado. o concer-
to, que teve lugar no dia do aniversá-
rio natalício do sacerdote, foi promo-
vido pelo Coro de Santa Cecília, de 
Vila do Conde, e pelo Coro Paroquial 
de areias de Vilar, Barcelos.

Braga
celebrou São Teotónio
a Basílica dos Congregados, em Braga, 
associou-se ao ano jubilar de São teo-
tónio, que comemora os 850 anos da 
morte daquele que foi o primeiro santo 
português canonizado. entre os dias 20 
e 23, realizou-se um tríduo comemora-
tivo, que culminou com uma eucaristia 
solene, presidida por d. jorge ortiga. 

 
Guimarães/Vizela
homenagem em Ronfe
a paróquia de São tiago de ronfe, do 
arciprestado de Guimarães e Vizela 
promoveu, no passado dia 12 de janei-
ro, a comemoração do nascimento de 
monsenhor Horácio de araújo, seu an-
tigo pároco. este sacerdote é reconhe-
cido pelo seu trabalhou na formação 
laical, pela edificação do Centro Social 
Paroquial de ronfe e pela realização de 
pregações por toda a diocese.

Cabeceiras de Basto
evocou Joaquim dos Santos
A vida e obra do compositor e sacerdo-
te joaquim Gonçalves dos Santos deu 
o mote a uma conferência realizada 
ontem, em Cabeceiras de Basto, com a 
presença de Vítor Hugo Matos (douto-
rando na Universidade de Évora e do-
cente na universidade do Minho). no 
final, o orador interpretou uma peça 
musical do homenageado. a iniciativa 
insere-se no Ciclo de Conferências 
“evocação internacional de joaquim 
Gonçalves dos Santos (1936-2008)”.

© ÁLVARO MAGALHÃES

O Arcebispo Primaz, D. Jorge Ortiga, vai marcar uma vez mais presença na celebração arquidiocesana do Dia do Consagrado, que decorre a 3 de fevereiro

© DR

Dia do Voluntariado
o outuBro MiSSionário, iniciativa 
do Centro Missionário da Arquidiocese 
de Braga, organismo criado há dois anos 
para promictus”. 

Nomeação Eclesiástica 

Tornando-se necessário prover de 
Vigário judicial adjunto, o tribunal 

eclesiástico Metropolitano de Braga,

dom jorge ferreira da Costa ortiga, por 
mercê de deus e da Santa Sé, nomeia o 
Padre doutor rui fernandes rodrigues, 
oCd.

Braga e Cúria arquiepiscopal, 
23 de janeiro de 2013

Festa da Apresentação do Menino Jesus no 
templo e da purificação de Nossa Senhora.
Entretanto, por ocasião desta data, 
assinala-se, pelo quarto ano consecutivo, a 
Semana do Consagrado. Esta iniciativa da 
Conferência Episcopal Portuguesa, vai de-
correr entre 27 de janeiro e 3 de fevereiro, 

e pretende abordar dioceses e paróquias, 
comunidades cristãs e religiosas, em todos 
os espaços eclesiais e com a qual CIRP 
colabora de forma particular.
O tema para este ano é “Peregrinos na fé, 
apóstolos na evangelização do mundo”.
Como nos anos anteriores, em coordena-
ção com a Comissão Episcopal das Voca-
ções e Ministérios e a Conferência Nacio-
nal dos Institutos Seculares de Portugal, a 
CIRP disponibiliza alguns materiais que 
podem ser aproveitados em momentos de 
oração, celebração e reflexão, disponíveis 
nas páginas da CIRP (www.cirp.pt) e da 
ECCLESIA, em dossier destacado (www.
ecclesia.pt/semanadoconsagrado2013). 
A CIRP-Braga tem ainda agendada para 
este ano, um dia de retiro para consagra-
dos, agendado para o dia 10 de março, 
na comunidade dos franciscanos, em 
Montariol, Braga.

a comunidade paroquial do divino Salvador de Vilar do Mon-
te, arciprestado de Barcelos, vai proceder à inaugração das 

obras de ampliação da sua igreja paroquial. a cerimónia 
vai decorrer no próximo domingo, pelas 15h00, com 

uma eucaristia solene presidida pelo arcebispo Primaz. 
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APaixão do filho, uma dimensão do seu Mistério pascal, é a 
grande revelação do Pai e do seu amor. que o ano da fé nos 
ajude a saborear este dom precioso. depois de termos inter-

rompido esta série com temas natalícios vamos agora terminá-la.
1.º o Pai, que ama o filho desde toda a eternidade, que a cada ins-
tante Lhe diz: “tu és meu filho muito amado” (cf. Mt 3, 17), deve 
ter olhado jesus sofredor com o Coração a “sangrar”. o Pai não é 
uma estátua fria e sem sentimento, é um deus de amor. Como con-
templaria ele a dor, a paixão, a cruz, a morte de jesus? Pressentir a 
dor e o sofrimento do Pai, pois no seu amor louco pelo filho, havia 
de “sangrar” seu Coração, seus olhos divinos haviam de chorar… 
que sentimentos teria o abba, o Paizinho, durante a paixão do seu 
amado, o seu Verbo, o seu filho? entrar nos sentimentos do Pai, no 
seu Coração. a loucura do amor deve correspon-
der muito à loucura da dor e da sua paixão. Pois o 
Pai não é um deus impassível e imutável. rezar ao 
Pai, conversar com ele, entrar em seus sentimen-
tos. Pedir-Lhe a sua compaixão e piedade, pedir 
a graça de participar nos seus sentimentos. Pedir 
muito para olhar jesus sofredor com os sentimen-
tos e o coração do Pai, o deus de amor e de compaixão infinita. 
dor e pena de tanto sofrimento.
2.º na Paixão, o filho reza ao Pai e entra em comunhão com ele. na 
agonia, “grita-Lhe”: “Pai, se é possível, passe de Mim este cálice, 
contudo a tua vontade e não a minha” (cf. Lc 22, 42). repete horas 
seguidas esta oração. entrar nos sentimentos de jesus e no misterio-
so silêncio do Pai. está em jogo a nossa salvação. Parece que gosta 
mais de nós do que do filho. Manda o anjo confortá-Lo, fortalecê-Lo, 
mas, por nosso amor, não o livra do poder das trevas, das insídias 
do Maligno, do poder do mal. entrar em oração com jesus e com o 
Pai. Como o Pai olhará o filho e acolherá a sua oração. fazê-la eu 
repetidas vezes. entrar nos sentimentos de jesus. assumir com âni-

mo a vontade do Pai, sobretudo nos momentos de dor, de sofrimen-
to, de incompreensão, de doença, de morte de familiar, etc. “Pai, 
a tua vontade e não a minha…”. não cessar de repetir esta oração 
que tomará conta de mim e do meu ser.
3.º na cruz, jesus proclama o Pai como deus de misericórdia. o Pai 
é revelado pelo filho, na eloquência da sua ternura: “Pai, perdoa-lhes 
porque não sabem o que fazem” (cf. Lc 23, 34). É o “grito” da 
misericórdia do filho, confiado na misericórdia do Pai. entrar neste 
mistério. o Pai não é um carrasco, um deus vingativo. o filho sabe 
o que é o Pai, conhece-o na mais profunda intimidade e pede-Lhe 
que use da sua misericórdia. e o Pai vai usá-la com magnanimida-
de, vai ser deus de perdão, vai abrir o seu coração para usar da 
misericórdia que implica ternura e carinho. o Pai perdoa, só sabe 

ser perdão e misericórdia. o filho sabe isso e con-
fia. Confia até ao limite. devo, em jesus, fazer o 
mesmo. entrar neste círculo de amor e ficar-me a 
pedir misericórdia para o mundo, para os pecado-
res, para… para… para mim, ingrato e pecador.
4.º outra maneira de revelar o Pai na sua Paixão 
é o “grito” de abandono confiante: “Pai, nas tuas 

mãos entrego o meu espírito” (cf. Lc 23, 46). o filho sabe quem 
é o Pai, sabe confiar n’ele, sabe entregar-Se, sabe revelar-nos que 
o Pai é amor em quem se pode confiar totalmente. e o Pai, na sua 
ternura, acolhe-o com amor infinito e vai dar-Lhe um nome que 
está acima de todos os nomes. olhar jesus na Cruz a ser acolhido 
pelo Pai, não descido da cruz, mas elevado pelo Pai, para a glória. 
o Pai acolhe-o no seu Coração e concede-Lhe a bem-aventurança, 
o gozo eterno. Confiar como jesus e com jesus. Perceber que é a 
única atitude digna perante o amor louco do Pai. Se ele é louco de 
amor, temos de, como jesus, ser loucos de confiança. entregar-nos, 
confiar até ao limite. rezar esta entrega e esta confiança no Pai. 
não querer, não desejar outra coisa.

O   Papa Bento XVI apelou ao fim da 
violência contra civis indefesos 
nos vários conflitos armados que 

afetam o mundo. Em plena semana de  
Oração pela Unidade dos Cristãos, que 
termina amanhã, o Santo Padre lançou o 

iGreja uniVerSaL
o secretário-geral da rede internacional de agências católicas de de-
senvolvimento saudou a aprovação de um imposto sobre as transa-
ções financeiras em 11 estados-membros da união europeia. esta 
medida vai permitir «um sistema financeiro mais estável e financiar 
os desafios do desenvolvimento e das mudanças climáticas». 

i

O Papa vai presidir amanhã a um momento da oração que encerra o oitavário pela unidade dos cristãos

PAPA ora pela paz e unidade dos cristãos
© DR

O oitavário teve 
como tema 

“O que exige 
Deus de nós”, 

proposto por um 
grupo ecuménico 

da Índia.

convite de oração pela paz.
«Caros amigos, à oração pela unidade 
dos cristãos, gostaria de acrescentar uma 
vez mais, a oração pela paz para que nos 
diversos conflitos, infelizmente em curso, 
cessem as tragédias dos civis desamparados 

para que terminem todos os tipos de 
violência e se encontre coragem para 
o diálogo e a negociação», pediu.
O Santo Padre lembrou ainda o mo-
mento de oração, que se realiza ama-
nhã, na Basílica de São Paulo extra-
muros, e quer que seja também um 
momento para pedir a paz. Esta oração 
vai contar com a presença de represen-
tantes de outras Igrejas e comunidades 

eclesiais da capital.

o Papa benzeu, esta semana, dois 
cordeiros brancos na memória 

litúrgica de Santa inês, seguindo uma 
tradição centenária. a lã destes animais 
será utilizada para a confeção dos pálios, 
faixa de lã branca com seis cruzes pretas 
de seda envergada pelos arcebispos 
metropolitas nas suas igrejas e nas da sua 
província eclesiástica.

Aveiro
esta diocese inaugurou, no museu 
da cidade de aveiro, uma exposição 
sobre a história das 101 paróquias 
do seu território e o património que 
possuem. “diocese de aveiro – presente 
e memória” é o título da exposição 
de arte sacra, promovida no âmbito 
da Missão jubilar dos 75 anos da 
restauração da diocese de aveiro, em 
curso ao longo deste ano. Esta iniciativa 
pretende «despertar as comunidades 
cristãs para o valor do património».

Évora
o instituto Superior de teologia de 
Évora organiza, até hoje, a atualização 
do clero da Província eclesiástica do 
Sul (dioceses de Évora, Beja e algarve) 
sobre “Concílio Vaticano ii: sinal dos 
tempos para os novos tempos”. a 
decorrer em Montemor-o-novo, esta 
iniciativa contou, entre outros, com 
intervenções de d. josé Policarpo  
e d. antónio Couto.

Leiria-Fátima
o Serviço de animação Vocacional 
da diocese de Leiria-fátima promove, 
dia 2 de fevereiro, a iniciativa “um dia 
com a vida consagrada”, dirigida aos 
adolescentes dos 14 aos 18 anos. nesse 
dia, os participantes podem viver um 
dia de atividades em contacto com 
várias comunidades religiosas de fátima 
e o encontro tem como lema “o que 
procuras?”. Para além das visitas, «inclui 
ações de voluntariado, caminhadas e 
outras atividades práticas».

Lamego
a diocese de Lamego celebrou, no 
passado domingo, o seu padroeiro 
principal, São Sebastião, com uma 
celebração na Sé que serviu também 
para assinalar o primeiro ano de  
d. antónio Couto neste território 
eclesial. Com esta iniciativa, a 
Vigararia Geral da diocese pretendeu 
agradecer o ministério episcopal de  
d. antónio Couto e confiar «ao 
altíssimo os projetos que tem, tendo 
em vista a urgente necessidade de uma 
nova evangelização».

Setúbal
o Papa concedeu a indulgência 
Plenária Perpétua ao Santuário de 
Cristo-rei, na diocese de Setúbal, 
conhecido pela imagem de jesus 
de braços abertos que domina o rio 
tejo junto a Lisboa. de acordo com 
o direito Canónico, para alcançar 
a indulgência requer-se, além da 
exclusão de qualquer afeto ao pecado, 
o cumprimento da obra prescrita pela 
igreja, os sacramentos da reconciliação 
e da eucaristia, bem como a oração 
pelas intenções do Papa.

CREIO EM DEUS PAI REVELADO NA PAIXÃO    ANO DA FÉ 14 Dário Pedroso, sj

«Assumir com ânimo a vonta-
de do Pai, sobretudo nos mo-
mentos de dor, de sofrimento, 
de incompreensão, de doença, 

de morte de familiar...»

Peru: missionárias de sorriso bondoso
nas montanhas do Peru há centenas de pessoas que vivem em 
absoluta pobreza, perdidas em recantos inóspitos onde não 
vai praticamente ninguém. estas pessoas estariam em total 
isolamento se não fosse um punhado de mulheres que lhes 
levam roupas, medicamentos, amor. elas são missionárias, 
mas também enfermeiras, parteiras. uma delas é a irmã Maria 
imaculada. a sua missão é levar a Palavra de deus a populações 

perdidas no meio das serras, às vezes mesmo a casas isoladas onde apenas vivem uma ou 
duas pessoas, especialmente idosos. estas irmãs são normalmente as únicas pessoas que 
se atrevem a ir até lá acima, onde a serra se esconde nas nuvens às vezes acima dos 5 mil 
metros. Mas a irmã Maria não se cansa. ela leva consigo o seu sorriso eterno e meigo, mas 
também roupa para distribuir e, principalmente, medicamentos. (www.fundacao-ais.pt)

Defender as famílias  
a PaStoraL da faMÍLia, pela voz da 
sua equipa nacional, está apostada em 
promover uma maior aproximação aos 
agregados familiares e a ser voz ativa na 
denúncia e resolução dos problemas que 
atualmente os afligem. D. Antonino Dias, 
presidente da Comissão Episcopal do Lai-
cado e Família, está consciente da «com-
plexidade» dos problemas que afetam a 
«vivência» das pessoas, a nível financei-
ro, humano e religioso, e quer ajudar a 
«abrir pistas» para um rumo novo.

de 9 a 12 de fevereiro a CirP organiza em 
fátima, no Centro Pastoral Paulo Vi, a 28.ª 
Semana de estudos sobre a Vida Consagra-
da, dedicada ao tema “fé e Vida Consagra-
da: renovação para a nova evangelização”.

i
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entreViSta
antónio Cândid do conselho pastoral paroquial. i É diretor e do Minho.i
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1. Perante os seus veredictos irónicos, mas sempre 
acertados, a tradição popular homenageou um 
militar francês do séc. XVI, promulgando uma 
expressão com o seu próprio nome: “uma verdade 
à La Palisse”. Passados alguns séculos, na semana 
passada o célebre ciclista Lance Armstrong, após ter 
negado vários anos as especulações que recaiam 
sobre si, não resistiu à pergunta do seu filho e, 
num acto de coragem, assumiu publicamente a sua 
derrota perante a verdade à La Palisse dos factos 
(ter tomado doping na Volta à França), confirmando 
assim a passagem bíblica de Jo 8,32 (“a verdade 
vos tornará livres”). Com base nestas duas estórias, 
certificamos como a verdade é deveras imutável e 
libertadora. Por isso, se o cristianismo já a assumia 
como tal, a experiência social fez o favor de 
“galardoar a verdade como um imperativo ético”, 
no dizer do humorista Ricardo Araújo Pereira. Ora, 
foi a partir deste imperativo que, desde há um ano, 
o Suplemento Igreja Viva pretendeu comunicar, de 
um modo renovado, uma Igreja que herdou a vida, 
que está viva e que apenas deseja promover o valor 
da vida. 

2. Neste sentido, alargamos a cobertura noticiosa 
sobre actividades pastorais da Igreja em Braga (Igreja 
Primaz) e da Igreja fora de Braga (Igreja Universal); 
sugerimos livros, filmes e sites; destacamos a foto 
(Flash) e a frase eclesial da semana; procuramos 
seduzir o público juvenil com os “Contos 
Exemplares”; apresentamos os principais eventos da 
agenda arquidiocesana; exigimos saber o parecer 
dos leigos através dos artigos de opinião; fizemos 
semanalmente a cobertura fotográfica de um evento 
(Igreja em Destaque); e continuamos a página 
da liturgia, com as leituras, reflexão, proposta de 
cânticos e breve biografia de um santo/beato. Por 
fim, e seguindo sempre o ritmo da pertinência do 
calendário litúrgico, pastoral ou social, nas páginas 
centrais do Suplemento esmiuçámos eventos, 
expusemos foto-reportagens e entrevistamos 
personalidades, não só do âmbito eclesial, mas 
também de outros âmbitos. A título de exemplo: 
da cultura (Teresa Salgueiro, Capital Europeia da 
Cultura, Capela Árvore da Vida e Átrio dos Gentios), 
da política (Francisco Mota), da acção social (Rui 
Barreira, Cáritas, Casa de Saúde de S. João de 
Deus e Casa de Saúde do Bom Jesus), da educação 
(Colégio D. Diogo de Sousa), da juventude (Hi GOD 
e Capital Europeia da Juventude), do empresarial 
(António Barros) e do universitário (Prof. António 
Cândido de Oliveira). Contudo, o Suplemento 
comporta actualmente um grande defeito: o 
centralismo noticioso da zona de Braga. Apesar da 
escassez dos nossos recursos humanos, a riqueza 
dos novos meios tecnológicos possibilitam a permuta 
de muitas notícias paroquiais/arciprestais doutras 
zonas da Arquidiocese, que poderão enriquecer o 
conteúdo de informações a serem comunicadas. 
Além disso, com base no n.º 12 da Lumen Gentium, 
gostaríamos de receber ainda as vossas críticas e 
sugestões, através do nosso e-mail, para podermos 
crescer e ir de encontro às exigências dos leitores. 
Pois, como afirma o poeta Fernando Pessoa, “tudo o 
que chega, chega sempre por uma razão”.

3. Para terminar, com o evento Aldeia das Religiões 
(Priscos) confirmámos a importância e a beleza do 
diálogo com os outros crentes e com o evento átrio 
dos Gentios, do diálogo com os não-crentes. Logo, 
o primordial objectivo deste Suplemento é somente 
mostrar a diferença do Deus em quem acreditamos. 
Embora a IURD (Igreja Universal do Reino de Deus) 
se prepare para inaugurar no Porto o seu maior 
templo da Europa, como pudemos ler num recente 
artigo da Revista Sábado, sabemos, porém, que neste 
simples “templo de papel” (e agora também em 
formato digital) a Igreja mostra a sua vida, revelando 
a presença de Deus nos diversos pormenores da 
trama humana. E não adianta resistir ou protestar, 
porque Ele continuará sempre presente no meio 
de nós: é esta verdade à La Palisse que somos 
incumbidos de transmitir!
Por tudo isto, se nem o mítico Lance Armstrong 
resistiu à verdade, então resta-nos apenas continuar 
a confiar n’Aquele que, afinal, é autenticamente “o 
caminho, a verdade e a vida”: Jesus, o Cristo.

                                     Pe. josé Miguel Cardoso

«comunicar, de um modo renovado, uma igreja que herdou a vida, 
que está viva e que apenas deseja promover o valor da vida» 
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LiturGia

LEITURA I – Jer 1,4-5.17-19

Leitura do Livro de Jeremias

No tempo de Josias, rei de Judá, a palavra 
do Senhor foi-me dirigida nestes termos: 
«Antes de te formar no ventre materno, 
Eu te escolhi; antes que saísses do seio 
de tua mãe, Eu te consagrei e te constituí 
profeta entre as nações. Cinge os teus rins 

e levanta-te, para ires dizer tudo o que Eu 
te ordenar. Não temas diante deles, 

senão serei Eu que te farei temer a 
sua presença. Hoje mesmo faço 

de ti uma cidade fortificada, 
uma coluna de ferro e 

uma muralha de bronze, 
diante de todo este país, 
dos reis de Judá e dos 
seus chefes, diante dos 
sacerdotes e do povo 
da terra. Eles combate-
rão contra ti, mas não 
poderão vencer-te, 
porque Eu estou con-
tigo para te salvar».

SALMO RESPONSO-
RIAL – Sl. 70 (71)

Refrão: A minha 
boca proclamará a 
vossa salvação.

Em Vós, Senhor, me 
refugio,
jamais serei confun-
dido.
Pela vossa justiça, 
defendei-me e salvai-
me,
prestai ouvidos e 
libertai-me.

Sede para mim um 
refúgio seguro,
a fortaleza da minha 
salvação.
Vós sois a minha de-
fesa e o meu refúgio:

meu Deus, salvai-me 
do pecador.

Sois Vós, Senhor, a minha esperança,
a minha confiança desde a juventude.
Desde o nascimento Vós me sustentais,
desde o seio materno sois o meu protector.

A minha boca proclamará a vossa justiça,
dia após dia a vossa infinita salvação.
Desde a juventude Vós me ensinais
e até hoje anunciei sempre os vossos prodígios.

LEITURA II – 1 Cor 12,31-13,13
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo 
São Paulo aos Coríntios

Irmãos: Aspirai com ardor aos dons espi-
rituais mais elevados. Vou mostrar-vos um 
caminho de perfeição que ultrapassa tudo: 
Ainda que eu fale as línguas dos homens e 
dos anjos, se não tiver caridade, sou como 
bronze que ressoa ou como címbalo que 
retine. Ainda que eu tenha o dom da pro-
fecia e conheça todos os mistérios e toda 
a ciência, ainda que eu possua a plenitude 
da fé, a ponto de transportar montanhas, 
se não tiver caridade, nada sou. Ainda 
que distribua todos os meus bens aos 
famintos e entregue o meu corpo para ser 
queimado, se não tiver caridade, de nada 
me aproveita. A caridade é paciente, a 
caridade é benigna; não é invejosa, não é 
altiva nem orgulhosa; não é inconvenien-
te, não procura o próprio interesse; não 
se irrita, não guarda ressentimento; não se 
alegra com a injustiça, mas alegra-se com 
a verdade; tudo desculpa, tudo crê, tudo 
espera, tudo suporta. O dom da profecia 
acabará, o dom das línguas há-de cessar, 
a ciência desaparecerá; mas a caridade 
não acaba nunca. De maneira imperfeita 
conhecemos, de maneira imperfeita profe-
tizamos. Mas quando vier o que é perfeito, 
o que é imperfeito desaparecerá. Quando 
eu era criança, falava como criança, sentia 
como criança e pensava como criança. 
Mas quando me fiz homem, deixei o que 
era infantil. Agora vemos como num espe-
lho e de maneira confusa, depois, veremos 
face a face. Agora, conheço de maneira 
imperfeita, depois, conhecerei como sou 

conhecido. Agora permanecem estas três 
coisas: a fé, a esperança e a caridade; mas 
a maior de todas é a caridade. 

ACLAMAÇÃO DO EVANGELHO - Lc 4,18
O Senhor enviou-me a anunciar a boa nova aos 
pobres, a proclamar aos cativos a redenção.

EVANGELHO – Lc 4,21-30

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas

Naquele tempo, Jesus começou a falar na 
sinagoga de Nazaré, dizendo: «Cumpriu-se 
hoje mesmo esta passagem da Escritura 
que acabais de ouvir». Todos davam teste-
munho em seu favor e se admiravam das 
palavras cheias de graça que saíam da sua 
boca. E perguntavam: «Não é este o filho 
de José?» Jesus disse-lhes: «Por certo Me 
citareis o ditado: ‘Médico, cura-te a ti mes-
mo’. Faz também aqui na tua terra o que 
ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum». 
E acrescentou: «Em verdade vos digo: Ne-
nhum profeta é bem recebido na sua terra. 
Em verdade vos digo que havia em Israel 
muitas viúvas no tempo do profeta Elias, 
quando o céu se fechou durante três anos 
e seis meses e houve uma grande fome em 
toda a terra; contudo, Elias não foi envia-
do a nenhuma delas, mas a uma viúva de 
Sarepta, na região da Sidónia. Havia em 
Israel muitos leprosos no tempo do profeta 
Eliseu; contudo, nenhum deles foi curado, 
mas apenas o sírio Naamã». Ao ouvirem 
estas palavras, todos ficaram furiosos na 
sinagoga. Levantaram-se, expulsaram Jesus 
da cidade e levaram-n’O até ao cimo da 
colina sobre a qual a cidade estava edifi-
cada, a fim de O precipitarem dali abaixo. 
Mas Jesus, passando pelo meio deles, 
seguiu o seu caminho.
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i S. toMáS de aquino celebra-se a 28 de janeiro. É o autor da Suma 
teológica. Pertenceu à ordem dos padres dominicanos. Costuma ser indicado 

como o maior teólogo da idade Média, como também, mestre dos teólogos 
até aos dias de hoje. declarado “doutor da igreja”, em 1567, e Padroeiro 
das universidades, academias e Colégios católicos, em 1880. 

i Sugestão de Cânticos
entrada: Salvai-nos Senhor (a.a. oliveira, CeC ii 23/24)
ofertÓrio: deus é amor (M. Luís, CeC ii 54)
CoMunHÃo: apareceu entre nós (a.f. Santos, BML 29, 15)
SaÍda: Senhor, tu és a luz (a. a. oliveira, CeC ii 182)

DOMINGO IV do tempo comum - Ano C
3 de FEVEReiro de 2013 

O   tema da liturgia deste domin-
go convida a reflectir sobre 
o “caminho do profeta”: 
caminho de sofrimento, de 

solidão, de risco, mas também caminho 
de paz e de esperança, porque é um 
caminho onde Deus está. A liturgia de 
hoje assegura ao “profeta” que a última 
palavra será sempre de Deus: “não temas, 
porque Eu estou contigo para te salvar”.

A primeira leitura apresenta a figura do 
profeta Jeremias. Escolhido, consagrado e 
constituído profeta por Jahwéh, Jeremias 
vai arrostar com todo o tipo de dificulda-
des; mas não desistirá de concretizar a 
sua missão e de tornar uma realidade viva 
no meio dos homens a Palavra de Deus. 
a vocação é um desígnio divino: foi Deus 
que escolheu, consagrou e constituiu 
Jeremias como profeta. Dizer que Deus 
“escolheu” o profeta é dizer que Deus, 

por sua iniciativa, estabeleceu desde sem-
pre com ele uma relação estreita e íntima.

A segunda leitura fala do amor, apresen-
tando-o como a essência da vida cristã. 
Antes de mais, convém dizer que o amor 
de que Paulo fala é o amor (em grego, 
“agape”) tal como ele é entendido pelos 
cristãos: não é o amor egoísta, que pro-
cura o próprio bem, mas o amor gratuito, 
desinteressado, sincero, fraterno, que se 
preocupa com o outro, que sofre pelo 
outro, que procura o bem do outro sem 
esperar nada em troca. Desse tipo de re-
lacionamento, nasce a Igreja – a comuni-
dade dos que vivem o “agape”. O nosso 
texto desenvolve-se em três estrofes. Na 
primeira (13,1-3), Paulo sustenta que, sem 
amor, até as melhores coisas (a fé, a ciên-
cia, a profecia, a distribuição de esmolas 
pelos pobres) são vazias e sem sentido. Só 
o amor dá sentido a toda a vida e a toda 

a experiência cristã. Na segunda estrofe 
(13,4-7), Paulo apresenta literariamente 
o amor como uma pessoa e sugere que 
ele é a fonte e a origem de todos os bens 
e qualidades. A terceira estrofe (13,8-13) 
estabelece uma comparação entre o amor 
e o resto dos carismas. A questão é: este 
amor de que se disseram coisas tão boni-
tas é algo imperfeito, temporal e caduco 
como o resto dos carismas?

O evangelho apresenta-nos o profeta 
Jesus, desprezado pelos habitantes de 
Nazaré (eles esperavam um Messias es-
pectacular e não entenderam a proposta 
profética de Jesus). O episódio anuncia a 
rejeição de Jesus pelos judeus e o anún-
cio da Boa Nova a todos os que estiverem 
dispostos a acolhê-la – sejam pagãos ou 
judeus. Nenhum profeta é bem recebido 
na sua terra”. Os habitantes de Nazaré 
julgam conhecer Jesus, viram-n’O crescer, 

sabem identificar a sua família e os seus 
amigos mas, na realidade, não perce-
beram a profundidade do seu mistério. 
Trata-se de um conhecimento superficial, 
teórico, que não leva a uma verdadeira 
adesão à proposta de Jesus. Na realidade, 
é uma situação que pode não nos ser to-
talmente estranha: lidamos todos os dias 
com Jesus, somos capazes de falar algu-
mas horas sobre Ele; mas a sua proposta 
tem impacto em nós e transforma a nossa 
existência? “Faz também aqui na terra o 
que ouvimos dizer que fizestes em Cafar-
naum” – pedem os habitantes de Nazaré. 
Esta é a atitude de quem procura Jesus 
para ver o seu espetáculo ou para resolver 
os seus problemas pessoais.Supõe a pers-
petiva de um Deus comerciante, de quem 
nos aproximamos para fazer negócio.

Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org

 a Igreja alimenta-se da palavra
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oPiniÃo

No passado domingo, dia 20, a paróquia de S. Vicente, em Braga, antecipou a festa do 
padroeiro. O Arcebispo Primaz presidiu à eucaristia solene, tendo ocorrido também a 
inauguração do núcleo museológico da igreja.                              (Fotos: Avelino Lima)           

1 A Igreja é, segundo o concílio 
Vaticano II, o povo de Deus em 
comunhão. A sua dimensão mais 
tangível é a comunidade da Igreja 

local, comunidade dos cristãos, a qual não 
sabemos circunscrever. Atribuímos-lhe 
bem um contorno tracejado, permeável à 
margem difusa da comunhão por desejo 
tão disseminada entre os homens quanto 
discreta. As metáforas bíblicas desta 
comunhão são o corpo e o templo, nas quais 
a teologia continua a exprimir-se de modo 
antropológico e arquitectónico. “Corpo 
de Cristo” é a comunidade como corpo, a 
realidade social diversificada e alargada à 
dimensão inefável e escatológica, que em 
Cristo encontra a unidade de um família. 
“Templo do Espírito Santo” remete para a 
construção do acolhimento, a interioridade 
apetecida do lugar, o habitar enquanto 
acto poético e lugar do encontro. Estas 
imagens comunicam entre si, na medida 
em que é o Espírito que gera o corpo de 
comunhão, e é também assim que o corpo 
que é Templo. O Espírito não precisa de 
outro templo senão a pessoa humana e a 
comunidade, e sabe também como habitar 
a cidade e o cosmos. O corpo social é que 
tem necessidade de um lugar de encontro, 
lugar de acolhimento humano, de trabalho 
e de celebração da fé – necessita de um 
edifício na cidade. A comunidade está assim 
antes do edifício, e o edifício é expressão 
da comunidade de comunhão, e di-lo à 
cidade numa linguagem não-verbal que 
ela entende. A vida da comunidade pede 
um espaço e este pede uma arquitectura. 
O espaço de celebração pede um lugar de 
encontro, tal como um teatro ou uma aula 
pedem um lugar de encontro. A organização 
do espaço interior da igreja é dada pelo 
caracter e especificidade do encontro, que 
depois do concílio Vaticano II se entende 
a partir da comunidade reunida em torno 
de Cristo, que repetidamente desde o 
primeiro dia da ressurreição “se vem colocar 
no meio dos discípulos”. Esse modo de 
presença do ressuscitado é evocado pelas 
mesas do altar e da palavra, revelado pela 
acção litúrgica, encarnado na comunidade 
reunida em comunhão. Esta torna-se assim 
sacramento da Igreja que é sacramento de 
Cristo. A arquitectura enquanto espaço, 
ordem, luz, atmosfera, cor, ressonância, 
participa como mediação sensível necessária 
desta sacramentalidade da igreja, e 
manifesta-a como edifício na cidade. Tanto a 
funcionalidade como a forma simbólica do 
edifício-igreja derivam da comunhão cristã 
que é fundamentalmente abertura ao Outro. 
Ao outro da transcendência de Deus, e ao 
outro da vida da cidade. Esta abertura opõe-
se ao gueto ou à seita, que são fechamento, 
separação. A Igreja não tem sentido sem 
relação com a cidade. Uma relação 
específica que não se caracteriza pelo poder 
mas pelo serviço (Lc 20,25-26), que não 
exclui mas acolhe na comunhão, que não se 
impõe mas se propõe. Estas qualidades da 
igreja-comunidade caracterizam a igreja-
edifício como prolongamento de si na cidade 
– num desafio extremo ao arquitecto-artista.

2Por outro lado, a cidade 
contemporânea está em processo 
acelerado de transformação urbana 
e cultural. No passado a Catedral 

ocupava o centro, desde aí definia e 

organizava o território geográfico e o território 
dos valores e do sentido. Hoje, o centro 
histórico tende a ser um lugar do passado, 
esvaziado de habitantes, itinerário pitoresco 
de turistas, absorvendo neste conceito as suas 
igrejas. O estatuto da igreja na cidade vê-se 
alterado na sociedade plural, onde culturas, 
valores e formas de vida diversas partilham o 
espaço comum. Nele, a igreja-instituição já 
não representa o todo cultural, mas ocupa o 
espaço público, a par de outras instituições 
de significados desiguais. A igreja-edifício 
não tem porque ocupar o lugar do poder, 
o centro, ou a extrema dominante das 
avenidas. O edifício constrói-se a partir da 
comunidade, como sua casa, domus ecclesia, 
à escala das suas necessidades espirituais e 
capacidade de serviço. A igreja sobrevive 
como sinal e lugar de uma comunidade 
de identidade espiritual forte. Só quando 
esta enfraquece ou se ensoberbece é que 
volta a nostalgia da monumentalidade. 
Outro aspecto é a crise da cidade como 
lugar humano. A cidade descentralizou-se, 
multiplicando os seus centros, diluindo as 
suas periferias no suburbano. A complexidade 
crescente da cidade contemporânea 
organiza-se por valores ligados quase 
exclusivamente às leis do mercado, valores 
pragmáticos e não espirituais. O predomínio 
do económico e do material gera o desejo 
do espiritual, a saturação da informação e 
da imagem gera o desejo da escuta e do 
silêncio, a fragmentação da vida gera a busca 
de sentido. O urbanismo e a arquitectura são 
valores espirituais que promovem a cidade 
como lugar humano. Um desafio semelhante 
põe-se à presença da igreja nos novos forums 
disseminados da cidade, nas periferias e não-
lugares. Saberá a igreja recriar aí tempos de 
paragem e reflexão? Reforçar centralidades, 
lugares de encontro e celebração? Recuperar 
espaços de identidade e de pertença, na 
precariedade e vulnerabilidade da cidade em 
mutação?

3Finalmente, que linguagem 
arquitectónica para o edifício-igreja 
na cidade? Percorremos aspectos 
sociais, culturais e espirituais que 

condicionam o desenho da igreja-edificio na 
sua relação com a cidade. Em última instância 
a arquitectura dá-lhes um valor formal 
definitivo, a igreja reconhece-se finalmente 
pela sua forma. Mas será que esta forma 
sobrevive reconhecível às rupturas próprias da 
arquitectura como disciplina, nomeadamente 
ao questionamento do modernismo? Não 
redefiniu, a igreja-instituição também, no 
último Concílio, a compreensão de si e da 
sua relação com o mundo? O resultado, 
ainda que prometedor, é, actualmente, 
uma grande experimentação de formas e 
tipologias. Os arquitectos cultivados lêem 
na história das formas, seleccionadas pelo 
tempo, a reflexão de cada época sobre a 
igreja e a cidade. Há no entanto que traduzi-
la para hoje. Só uma reflexão aprofundada 
na comunidade cristã, em conjunto com o 
mundo da arquitectura como disciplina, pode 
consolidar as boas práticas. A igreja-edifício é 
uma metáfora na cidade secular, pronunciada 
na linguagem do seu tempo. A sua estrutura 
poética e paradoxal deve surpreender crentes 
e descrentes, conduzi-los ao silêncio do 
mundo, despertar uma atenção inhabitual. 
Tem portanto necessidade do talento artístico 
do arquitecto.

A igreja e a cidade
por João Norton sj (sacerdote e arquiteto)

iGreja eM deStaque
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O portal da Confederação dos Institutos 
Religiosos de Portugal é indispensá-
vel para consultar as propostas de 
reflexão, celebração e oração dis-
ponibilizadas para esta semana do 
consagrado. Para além de informações 
institucionais, o site detém informação 
sobre as diversas áreas de intervenção. 
O portal dispõe ainda de uma base de 
dados de todos os institutos religiosos 
e congregações com comunidades 
religiosas em Portugal. É possível con-
sultar ainda uma secção com notícias 
e tomar conhecimento de publicações 
de interesse sobre a vida consagrada. 

www.cirp.pt

flash 

«Qualquer lei que 
ponha em questão 

a vida é uma lei que 
pela sua falta de 

valor moral deve ser 
alterada. É necessário 
eliminar situações em 
que o aborto apareça 
como um mal menor»

D. Ilídio Leandro,
Bispo de Viseu

No passado dia 20 de janeiro, S. Sebastião foi celebrado em muitos lugares da 
Arquidiocese de Braga.     (Foto: Arquivo DM)
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U m dia, um velho sábio perguntou 
aos seus alunos como é que se 

pode distingiur a noite do dia. Um 
dos jovens respondeu: 
- Talvez quando se pode distinguir 
com facilidade um cão de uma ove-
lha.
- Não.
Um outro jovem respondeu:
- Quando se distingue uma figueira 
de uma oliveira.
- Também não.
Os alunos, sem saber que dizer, 
perguntaram-lhe então:
- Diz-nos, mestre, em que momento é 
que se pode distinguir a noite do dia?
O sábio respondeu:
- É quando, olhando para o rosto de 
uma pessoa qualquer, reconhecemos 
nela um irmão ou uma irmã. Enquan-
to não vires nos outros um irmão ou 
uma irmã a amar, ainda é noite no teu 
coração.

Este sábio parece ter lido o Evan-
gelho de Jesus Cristo, onde o único 
mandamento consiste em amar os 
outros como irmãos, filhos do mesmo 
Deus Pai.
 

In “Nem só de pão”, Pedrosa Ferreira

título: Perguntas à Vida 
Consagrada

autor: Ignacio Iglesias

editora: Apostolado da 
Oração

Preço: 8,00 euros

Resumo: Esta obra é 
facilmente aplicável a todos os batizados 
consagrados para uma vocação particu-
lar na Igreja. Elas têm origem na nossa 
história imediata de crentes um tanto 
desconcertados, nervosos, preocupados. 
É preciso transformar essa tempestade em 
perguntas que o próprio Deus nos faz, 
quando chama a viver como Jesus. 

LiVRoS

título: Vida Consa-
grada para o Terceiro 
Milénio - da renovação 
à refundação

autor: Jesús Álvares 
Gómes, cmf

editora: Paulus 

Preço: 14,00 euros

Resumo: Este livro 
convida os leitores, nomeadamente os 
religiosos, a uma reflexão sobre a vida 
religiosa na atualidade e os desafios 
encontrados no terceiro milénio relacio-
nados com a vida consagrada.

título: Abrir o coração

tradução: Juan Carlos 
Martos

editora: Paulinas

Preço: 14,00 euros

Resumo: Vivemos tem-
pos difíceis e, ao mes-
mo tempo, fantásticos, 
no que se refere à animação vocacional. 
O problema da escassez vocacional tem 
muitas causas e explicações; e não há 
nem receitas nem respostas claras. Este 
livro pretende ser um convite à reflexão 
e um contributo para uma ação pastoral 
mais decidida e renovada.

Sexta-feira 25.01.2013

> encerramento do oitavário 
de oração pela unidade dos 
cristãos

> VILA VERDE: visita pastoral à 
paróquia de Atiães, por D. Antó-
nio Moiteiro (15h00-22h00).

> BARCELOS: ciclo itinerante de 
tertúlias sobre o Ano da Fé, no 
salão paroquial da Várzea  
(21h00).

Sábado 26.01.2013

> CABECEIRAS DE BASTO: Dia 
Arciprestal do Catequista, com 
a participação de D. António 
Moiteiro (14h00-17h00).

> V.N. FAMALICÃO: Encontro 
Arciprestal de catequistas, no 
centro cívico e pastoral (14h00-
17h30).

> P. VARZIM/V. CONDE: 
encontros descentralizados de 
catequistas em Aver-o-mar.

domingo 27.01.2013

> início da Semana do Consa-
grado
> BARCELOS: eucaristia e bên-
ção da primeira pedra do Centro 
Social de Areias de Vilar, por  
D. Jorge Ortiga (09h45).
> VILA VERDE: encerramento da 
visita pastoral a Atiães, por  
D. António Moiteiro (10h30).
> BARCELOS: inauguração das 
obras de ampliação da igreja 
de Vilar do Monte, por D. Jorge 
Ortiga (15h00).

Segunda-feira 28.01.2013

> BRAGA: Assembleia Geral 
da Fraternidade Sacerdotal das 
Dioceses de Braga e Viana do 
Castelo , no Centro Pastoral da 
Arquidiocese de Braga. (14h00).

> BARCELOS: início da Semana 
Bíblica de Barcelos, na casa das 
Irmãs Franciscanas Missionárias 
de Maria, em Arcozelo (21h00).

> Esta sexta-
-feira, entre as 

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

da Rádio SIM entrevista as Irmãs 
Cistercienses, no âmbito da Sema-
na do Consagrado.

FM 101.1 Mhz e AM 576 Khz

Nossa senhora das candeias

Nossa Senhora das Candeias (também conhecida como Nossa Senhora da Luz, da 
Apresentação, da Candelária ou da Purificação) é um dos títulos pelos quais a Igreja 

Católica evoca a Virgem Maria. Esta festa é celebrada anualmente pela Igreja Católica 
a 2 de fevereiro, assinalando a festa da Apresentação do Menino Jesus no Templo e da 
Purificação de Nossa Senhora, quarenta dias após o Natal. De acordo com a lei judaica, 
as parturientes, após darem à luz, ficavam impuras, devendo inibir-se de visitar o Templo 
até quarenta dias após o parto; nessa data, deviam apresentar-se diante do sumo-sacerdote 
a fim de apresentar o seu sacrifício (um cordeiro e duas pombas ou duas rolas) e, assim, 
purificar-se. Desta forma, José e Maria apresentaram-se no templo (Lucas 2:29-33).


