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na visita aos doentes, 

com situações de pessoas 
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iGreJa Primaz
no próximo domingo, na eucaristia das 11h30 da 
Sé Catedral, será dada, pelo presidente da celebra-
ção, a bênção das grávidas, com indulgência par-
cial. recorda-se ainda o convite feito à oferta de 
enxovais para os recém-nascidos do Lar de S. José.

i a Confraria de nossa Senhora do Sameiro e o Grupo de Vo-
luntários de nossa Senhora do Sameiro promovem a apre-
sentação do segundo volume do livro “Estórias e Pensamen-
tos”, da autoria do Cón. José Paulo abreu, na Sé Catedral 
de Braga, às 21:30h do próximo dia 13 de dezembro.

i

A palavra “presépio” tem origem no latim 
(praesepe, is) e significa “manjedoura”, 
“estábulo” ou “redil”. Segundo o Evange-
lho de Lucas, quando Jesus nasceu, Maria 
recostou-o numa manjedoura. Por isso, 
desde muito cedo, os cristãos sentiram 
necessidade de representar de forma 
visível o nascimento de Jesus, recriando 
as condições do nascimento do Salvador 
naquela noite de Belém.

As primeiras imagens da Natividade, re-
presentando a Sagrada Família, aparecem 
em mosaicos ou esculpidas nas paredes, 
em igrejas, templos e catacumbas. Algu-
mas fontes indicam que a representação 
mais antiga data de 380 e está situada 
numa sala mortuária de uma família cristã 
nas catacumbas de S. Sebastião.

Mas, efectivamente, foi a partir de 1223, 
com o impulso de S. Francisco de Assis, 
que os presépios se tornaram mais vulga-
res e se passou a encontrar frequentemen-
te estas representações iconográficas em 
conventos e casas particulares. De forma 
a poder vivenciar a mesma humildade 

roteiro de presépios

das circunstâncias do nascimento de 
Jesus, Francisco decidiu fazer um presé-
pio ao vivo na vila italiana de Gréccio 
na noite de 24 para 25 de Dezembro.
Mandou, para isso, preparar apenas uma 
manjedoura de feno e colocar lá um boi e 
um jumento – a tradição dos dois animais 
não vem de S. Francisco, mas deriva de 
tradições mais antigas que se baseiam em 
escritos apócrifos. Convidou, depois, para 
a solenidade, todos os habitantes das re-
dondezas, e por fim, num altar colocado 
sobre a manjedoura, celebrou-se a Missa 
de Natal.

A partir dessa noite, a construção do 
presépio nas casas das famílias cristãs 
tornou-se uma tradição que perdura até 
hoje. «O presépio é expressão da nossa 
expectativa, mas também acção de graças 
àquele que decidiu partilhar a nossa con-
dição humana, na pobreza e na simplici-
dade» (Bento XVI), por isso, esta tradição 
natalícia incita-nos a viver, na realidade 
do nosso quotidiano, aquilo que ela 
representa: a humildade de Cristo.

D. Eurico Nogueira
49 anos de episcopado 
O arcebispo emérito de Braga,  
D. Eurico Dias Nogueira, celebrou no 
passado dia 6 de dezembro, 49 anos 
de vida episcopal. A data celebrou-se 
com uma missa de ação de graças,  
no seminário conciliar de Braga.  
D. Eurico Nogueira, que esteve 
durante 22 anos como arcebispo de 
Braga, fez uma breve declaração no 
final da missa, revelando o desejo de 
“celebrar os 50 anos de episcopado”. 

Vieira do Minho 
missa a 400m de profundidade
Foi celebrada no passado dia 4 de 
dezembro, uma missa a 400 metros 
de profundidade em honra de Santa 
Bárbara, padroeira dos mineiros.  
A Eucaristia, presidida pelo pe. 
Martinho Araújo, pároco de Ruivães, 
arciprestado de Vieira do Minho, de-
correu no túnel da obra de reforço de 
potência da barragem de Venda Nova 
e contou com a participação de cente-
nas de trabalhadores e convidados.

Braga
V Fórum das Inst. Sociais
Realizou-se no passado dia 6 de 
dezembro, o V Fórum das Instituições 
Sociais, promovido pela Comissão 
Arquidiocesana para a Pastoral Social. 
Lembrando que para muitos a fé e as 
convicções cristãs pertencem apenas 
ao domínio do privado, D. Jorge Orti-
ga insistiu que é indispensável que as 
instituições sociais da Igreja assumam 
um projeto próprio, realçando a cons-
ciência cristã dos seus membros.

Póvoa de Varzim
Laúndos inaugura restauro
a paróquia de Laúndos, no arcipresta-
do de Vila do Conde/Póvoa de Varzim, 
inaugurou e benzeu as obras de restau-
ro da sua igreja matriz, em cerimónia 
realizada no passado domingo, dia con-
sagrado à imaculada Conceição e no 
momento em que se viveu o lausperene 
paroquial.

 
Famalicão
formação litúrgica
realizou-se, no passado dia 7, um 
encontro de formação destinado aos 
Leitores e ministros extraordinários da 
Comunhão (meC) das diferentes paró-
quias do arciprestado de Vila nova de 
famalicão. este encontro, uma iniciativa 
da Comissão arquidiocesana da Litur-
gia, através do departamento arcipres-
tal da Pastoral Litúrgica, teve lugar no 
Centro Pastoral de famalicão.

LaPinHa CeLeBra
imaCuLada COnCeiÇÃO

d. JOrGe reCOrda d. antÓniO diniS na miSSa de S. GeraLdO

Comunidades expõem presépios temáticos
Ao aproximar-se a época de Natal, apre-
sentamos um roteiro onde poderá visitar 
presépios temáticos expostos ao público, 
espalhados pelas comunidades da Arqui-
diocese de Braga.

- Amares: Lago.

- Braga: Priscos (Presépio vivo); Ca-
breiros; Mire de Tibães; Montariol (S. 
Victor); Patronato da Sé; Palmeira; Dume 
(presépio movimentado, junto ao adro 
da igreja; Sequeira (tem um presépio mo-
vimentado, no salão paroquial); S. Lázaro 
(Capela de Sta. Justa); Lomar (Capela do 
Senhor dos Milagres) e no Tesouro-Museu 
da Sé Catedral.

- Barcelos: Rota dos Presépios no centro 
histórico da cidade; Centro Paroquial de 
Galegos (Santa Maria); e Vilar de Figos.

- Guimarães/ Vizela: Ronfe; Briteiros 
(Santa Leocádia); Cerzedo e Pevidém 
(Presépio ao Vivo).

- Fafe: Jardim do Calvário (centro da 
cidade).

- Póvoa de Lanhoso: Garfe (Aldeia de 
Presépios).

- Póvoa de Varzim / Vila do Conde: Argi-
vai; Bagunte; Amorim (casa particular) e 
Beiriz (casa particular).

- V. N. Famalicão: Arnoso (mosteiro de 
Santo Amaro); Castelões; e Ribeirão (ex-
posição e venda).

- Terras de Bouro: Largo do Município.

- Vila Verde: Cervães e Carreira S. Miguel.

“Perante uma missão a interpretar por cada um, o cristão vive-a em qualquer lugar (...) 
Quero, com emoção e saudade, recordar um dos nossos sacerdotes que cedo partiu 
para o Brasil em missão de compromisso com um povo que não conhecia mas amou. 
Depois de alguns anos de serviço eclesial ainda tentou regressar à sua terra. Mas 
maiores necessidades chamaram-no, e ele não resistiu ao convite para partir, depois 
de ter trabalhado somente três anos em duas paróquias da nossa Arquidiocese. Mais 
tarde, chamado ao episcopado, exerceu o seu serviço até à entrega da vida. Já o ano 
passado foi acometido de doença grave durante o período de férias a gozar entre nós. 
Só se tranquilizou quando regressou para o meio do seu povo. Faleceu no dia 1 de 
Dezembro com 70 anos. Quero recordá-lo, não só pela amizade pessoal e eclesial, 
mas por este testemunho de missão e paixão que deixa ao seu presbitério de Braga. 
Que D. António Lino da Silva Dinis, junto de Deus, questione a Igreja de Braga sobre 
a sua consciência de missão. E que os leigos acreditem que vale a pena gastar-se pelo 
bem da humanidade.”
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iGreJa uniVerSaL
a revista norte-americana time elegeu 
o Papa francisco como ‘Homem do ano 
2013’, pela seu “foco na compaixão” e 
por ser “uma nova voz de consciência”.

iO compositor João madureira e José tolentino mendonça, 
diretor do Secretariado nacional da Pastoral da Cultura, são 
dois dos convidados da segunda edição do “fora do Lugar”, 
festival internacional de músicas antigas organizado pela 
Câmara municipal de idanha-a-nova, a decorrer amanhã.

i

Nelson MAndela: “ícone mundial da reconciliação” 
Viana do Castelo
1000 anos da igreja de Sta. 
Leocádia de Geraz do Lima
as comemorações do milenário da 
paróquia de Santa Leocádia de Geraz 
do Lima encerraram no domingo, dia 
8, com uma missa e uma procissão 
presididas pelo Bispo da diocese de 
Viana do Castelo, d. anacleto Oliveira, 
que considerou este dia «maravilhoso» 
e projetou um novo milénio. «nós 
queremos que daqui a 1000 anos se volte 
a celebrar a fundação desta igreja. 

Guarda
Banda Jota celebrou 10 anos
a Banda Jota, grupo de música de 
inspiração cristã da diocese da Guarda, 
comemorou dez anos com o lançamento 
de “não Vou Parar”, o seu quarto álbum, 
no passado domingo. O Cd é compos-
to por treze temas de evangelização e 
oração e “sintetiza a atitude” com que 
a Banda Jota encara a sua “missão de 
evangelizar através da música”, revela 
o padre Jorge Castela, mebro do grupo.

Setúbal
ciclo de cinema católico: 
“Revelar-Te”
a Pastoral universitária da diocese 
de Setúbal vai promover a quarta 
edição do “revelar-te - Ciclo de Ci-
nema Católico”, em almada, entre os 
dias 11 e 14 de dezembro. “diário 
de um Pároco de aldeia”, de ro-
bert Bresson, “Confesso”, de alfred 
Hitchcock, “Os miseráveis”, de Bill 
august, e “quem deseja ser ama-
do?”, de anne Giafferi, são alguns 
dos filmes a serem exibidos no fórum 
municipal romeu Correia.

Aveiro
8000 pessoas 
no Dia da Missão
a diocese de aveiro promoveu este 
domingo, dia 8, um «dia da missão» 
com o qual encerrou a missão Jubi-
lar, nos 75 anos da sua restauração, 
a que se associou o Papa francisco, 
com uma mensagem. a celebração 
conclusiva desta iniciativa reuniu 
cerca de oito mil pessoas no Parque 
Aveiro-Expo.

Bragança
presépios de 
Maria Cavaco Silva
a primeira-dama maria Cavaco Silva 
inaugurou, no dia 8, a sua colecção 
de presépios no museu abade de Ba-
çal, em Bragança, que estará exposta 
até dia 26 de Janeiro. a exposição 
reúne mais de 150 peças de diversas 
proveniências. as receitas desta mos-
tra reverterão a favor de uma institui-
ção de solidariedade social da região.

No passado dia 5 de Dezembro, o mun-
do recebeu a noticía (já esperada há 
alguns meses) do falecimento do líder 
mundial Nelson Mandela. De imediato, 
surgiram nas redes sociais e nos meios 
de comunicação social, mensagens de 
condolências e de homenagem por par-
te das mais variadas figuras públicas.
O Papa Francisco, como representante 
da Igreja Católica, também enviou um 
comunicado ao presidente sul-africano, 
Jacob Zuma, manifestando profunda 
tristeza pela morte de Mandela e soli-
darizando-se com a sua família e com 
toda a nação sul-africana. No telegrama 
divulgado pela Sala de Imprensa da 
Santa Sé, pode ler-se a homenagem de 
Francisco ao ex-presidente sul-africano: 
«presto homenagem ao compromisso 
firme demonstrado por Nelson Mande-
la na promoção da dignidade humana 

de todos os cidadãos da nação e na 
construção de uma nova África do Sul, 
edificada sobre os fundamentos sólidos 
da não-violência, da reconciliação e da 
verdade».

Além destas sentidas palavras, o Papa 
Francisco afirma ainda a sua esperan-
ça de que o exemplo de Mandela seja 
seguido por todos os sul-africanos, de 

 Perseguição religiosa denunciada por Bispo da Síria
D. Samir Nassar, arcebispo maronita de Damasco, esteve em Portugal a convite da Fun-
dação AIS. Deu uma conferência na Universidade Católica de Lisboa, diversas entrevis-
tas, participou numa vigília de oração pela paz na Síria e Médio Oriente, nos Jerónimos, 
e foi à Capelinha das Aparições para consagrar o povo sírio a Nossa Senhora de Fátima. 
Em todas as ocasiões falou da necessidade de haver paz, pediu as nossas orações pelo 
fim da guerra civil que está a destruir o seu país, mas não disfarçou o enorme receio de 
que se está a viver o fim de uma era. “Se a guerra continuar”, disse, “pode ser o fim dos 
Cristãos no Oriente”. E falou em cidades mortas, abandonadas, em escombros. “Um dia 
vai ser assim, vamos passear pelo país e dizer: ‘ali havia Cristãos’”. 

José Câmnate e D. Pedro Zilli, bispos 
de Bissau e de Bafata, na Guiné-Bissau, 
convidaram as comunidades a dedicarem 
o dia 13 de dezembro ao “jejum e oração 
pela paz no Mundo, África e na Guiné-Bis-
sau”. Os bispos pediram também a todas 
as comunidades paroquiais que “o fruto 
do jejum” seja “destinado às vítimas do 
tufão Haiyan” que atingiu as Filipinas a 8 
de novembro. Na mensagem, os prelados 
recordam ainda que a Igreja Católica “pro-
move uma coleta de fundos” para o povo 
Filipino até ao dia 22 de dezembro.

BiSPOS da GuinÉ-BiSSau
COnVidam aO JeJum PeLa Paz

O Papa Francisco apelou, na passada 
segunda-feira, à paz no Médio Oriente e 
pediu que se respeite o direito à liberda-
de religiosa das comunidades cristãs da 
região, numa celebração que levou ao 
Vaticano o patriarca egípcio de Alexandria 
dos coptas católicos, D. Ibrahim Isaac 
Sidrakno. Francisco pediu “imaginação 
criativa” para promover “caminhos de en-
contro, estradas de fraternidade, de paz”. 
O responsável copta encontrou-se pela 
primeira vez com o actual Papa, numa 
demonstração de comunhão eclesiástica.

Foi apresentado no sábado, dia 7, na Ba-
sílica de São João de Latrão, o primeiro de 
dois volumes da Obra Completa de Joseph 
Ratzinger, publicados pela Livraria Editora 
Vaticana durante 2013. A obra apresenta-
da intitula-se “Anunciadores da Palavra e 
servidores da sua alegria”, e é totalmente 
dedicada ao sacerdócio. No dia 10, foi 
apresentado, na Pontifícia Universidade 
Lateranense, o outro volume escrito pelo 
Papa emérito, intitulado “Jesus de Nazaré: 
sua figura e Mensagem”.

A confederação internacional da Cáritas 
lançou no passado dia 10, Dia Internacio-
nal dos Direitos Humanos, uma campa-
nha internacional contra a fome, intitulada 
‘Uma só família humana, alimento para 
todos’. A iniciativa promovida pela ‘Cari-
tas Internationalis’ conta com o apoio da 
Conferência Episcopal Portuguesa e tem 
como objetivo “alertar os governos, as 
Nações Unidas e todos os cidadãos para o 
Direito à Alimentação”. O Papa Francisco 
também se associou à iniciativa com uma 
mensagem de apoio.

PaPa e PatriarCa eGÍPCiO aPeLam 
À Paz nO mÉdiO Oriente

aPreSentada OBra
COmPLeta de BentO XVi

CÁritaS LanÇa CamPanHa GLOBaL 
COntra a fOme«A santidade não 

significa fazer coisas 
extraordinárias, mas fazer 
as coisas ordinárias com 

amor e fé.»

5 de dezembro

forma a porem sempre os valores da jus-
tiça e do bem-comum à frente das suas 
ambições políticas.

Nelson Mandela, o primeiro presidente 
negro da África do Sul, liderou o país 
entre 1994 e 1999, depois de anos de 
luta contra o regime do apartheid. E 
após 27 anos na prisão, Mandela pôs 
em prática o seu projecto de edificar 
uma África do Sul mais unida, mul-
tiracial e pacífica. Em 1993, foi-lhe 
atribuído o Prémio Nobel da Paz, pelos 
seus esforços na fundação de uma nova 
África do Sul mais democrática.
Nelson Mandela, que foi caracterizado 
pelo bispo sul-africano Desmond Tutu 
como o “ícone mundial da reconcilia-
ção”, ensinou-nos, com a sua vida,  a 
radicalidade do ideal cristão de “perdo-
ar 70x7”.

© DR

JOrnaLiSta JOaquim franCO
diStinGuidO em itÁLia

© DR
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entreViSta
i i entrou para o Seminário com 10 anos, e foi ordenado sacerdote a 25 de março de 1973, 

na paróquia de delães (famalicão), juntamente com outros 8 colegas. estagiou como 
diácono na paróquia de maximinos (Braga), pároco de ribeirão (famalicão) desde 
1978, arcipreste de famalicão entre 1996 e 2008 e nomeado monsenhor em 2009.

natural de requião (famalicão), nasceu a 30 de outubro 
de 1948, filho de antónio fernandes (101 anos) e de maria 
Lurdes Carvalho da rocha (91 anos). e tal como ele próprio 
se definiu, pertence à “Confraria dos filhos Únicos”.

 Texto e Fotos DACS

a acção social tem sido um dos pilares da igreja. no 
passado dia 6 de dezembro, a Comissão arquidiocesana 
para a Pastoral Social organizou o V fórum das institui-
ções Sociais. Por isso, hoje deslocamo-nos até à periferia 
da arquidiocese, nomeadamente à paróquia de ribeirão, 
para conhecermos melhor a obra social que o mons. 
manuel Joaquim tem desenvolvido naquela comunidade, 
bem como tentar descobrir o segredo da sua campanha 
de angariação de fundos.

A paróquia de Ribeirão afinal marca o 
início ou o fim da região limítrofe do 
Minho?
Depende da direcção que nós 
trouxermos. Se viermos do Porto começa, 
é o início: «portão de entrada para o 
verde Minho», assim diz o poema do 
nosso hino, o hino da freguesia. Ou 
então é o final se viermos em direcção 
ao Porto, de Braga para o Porto. 
Curiosamente, noutros tempos, quando 
vinha alguma autoridade importante a 
Braga, um chefe de estado ou algum 
membro do governo, era aqui, na ponte 
de Ribeirão sobre o Rio Ave, que eram 
recebidos pelas autoridades do distrito. 

A paróquia situa-se no coração do 
Vale do Ave, uma zona marcada pela 
industrialização, mas também infectada 

também está atento às dificuldades 
que existem: todas aquelas que nós 
vamos conhecendo, vamos ajudando. 
Temos também uma Delegação da 
Cruz Vermelha que colabora com a 
Conferência Vicentina na angariação 
de alimentos. E depois há também as 
iniciativas individuais das pessoas. 
Além disso, também aqui no Centro 
Social estamos a dar trabalho a bastante 
gente. Temos celebrado protocolos com 
o Centro de Emprego. Empregamos 
cerca de 80 colaboradores; e esta 
nova estrutura, cuja actividade agora 
começou, quando estiver a funcionar em 
pleno vai ter cerca de 30 colaboradores. 

Por último, nas mensalidades dos pais 
com filhos no Centro Social, que estão 
em situação de desemprego, tentamos 
rever essas mensalidades, colaborando 
assim com a situação de desemprego das 
famílias. Graças à iniciativa dos párocos 
em edificar centros sociais (com as 
respectivas valências, nomeadamente Lar 
de Idosos), muitas pessoas puderam ter 
um fim de vida com qualidade. 

Na passada sexta-feira realizou-se o V 
Fórum das Instituições Sociais, e por isso 
surge a pergunta: qual a diferença que 
deve pautar um centro social de cariz 
católico? 
Na nossa política de qualidade, 
nos nossos valores e missão, temos 
lá referido, e tentamos que seja 
uma realidade, apresentar e viver o 
humanismo cristão. Tentamos incutir 
nos colaboradores, e de alguma maneira 
também nos utentes, a importância de 
tratar as pessoas com carinho, como 
Jesus faria se estivesse no nosso lugar. 
Fizemos já algumas acções de formação, 
pedi a dois colegas sacerdotes que nos 
viessem aqui fazer alguns encontros com 
os colaboradores, para ajudar a marcar 
este humanismo cristão que desejamos 
seja vivido. Não andamos aqui a deitar 
água benta por todo lado, nem com 
altarzinhos aqui e acolá. Temos uma 
imagem de Nossa Senhora, mãe do 
Redentor, a presidir à entrada do Centro 
Social, lá em cima, na parte da Infância, 
desde o princípio. Uma imagem original, 
esculpida por um artista bracarense no 
ano da Redenção. Não temos capela, 
nem celebro aqui eucaristia, embora 
todos os domingos vêm trazer a sagrada 
comunhão ao Lar, e à semana vem um 
ministro extraordinário da comunhão 
trazer a comunhão às pessoas do Centro 
de Dia. Eu passo por aqui regularmente 
para confessar as pessoas. No Centro de 
Dia rezam o terço por iniciativa deles, 
no Lar vêem a missa ao domingo, e até 
procurei contratar o canal da Canção 
Nova, para eles poderem ver e rezar 
o terço todos os dias (os que quiserem 
rezar). Aqui, no Lar, só se celebrou 
uma Eucaristia até hoje, no dia da visita 
pastoral, com o D. António Francisco dos 
Santos.

Na arquidiocese de Braga existem 
cerca de 250 centros sociais erectos 
canonicamente, e a paróquia de Ribeirão 
acaba de inaugurar mais uma nova 
valência, neste caso de apoio às pessoas 
portadoras de deficiência. Como surgiu 
esta ideia?
Esta valência foi das primeiras a 
surgir como preocupação, porque 
eu confrontava-me, na visita aos 
doentes, com situações de pessoas com 
deficiências e incapacidades. Aqui na 
freguesia quando fiz as candidaturas 
para estas obras, contabilizei e 
apresentei aos serviços competentes 30 
casos de pessoas com deficiência ou 
incapacidades. Alguns deles estavam  
retidos em casa há anos. Dois vieram 
para o lar de idosos, não que fosse o 
sítio mais apropriado para eles, mas foi 
a forma de os acolher e tirar de casa, 
porque estavam confinados a um quarto. 
Um deles estava limitado ao espaço do 
seu quarto, em casa, há 45 anos; desde 
os 8 anos de idade. Foi este tipo de 
situações que me provocaram esta ideia. 
Esta ideia surge, portanto, pela análise da 
realidade.

O Secretário de Estado da Solidariedade 
e Segurança Social reconheceu há 
poucos dias em Braga que, se não 

pelo desemprego. Como é que a 
paróquia tem ajudado a responder 
a esse drama social do desemprego? 
Tem recebido muitos pedidos de 
apoio? De facto, aqui há bastantes 
empresas, algumas de dimensão 
importante. Frisaria por exemplo o 
centro de distribuição do “Lidl” para 
o Norte e Galiza; a Salsa; o Centro de 
comércio “Lago Discount”; Caixiave; 
Cabelauto e Cabelte, Ricon, Tesco, 
etc. Mas também há desemprego, pois 
havia muita indústria têxtil, e muitas 
empresas deixaram de funcionar. Nós 
temos tentado ajudar. Candidatamo-
nos a uma cantina social para o nosso 
Centro Social, e actualmente estamos 
a fornecer refeições a 65 famílias. Há 
um grupo da Conferência Vicentina 
que se reúne todos os 15 dias e que 

«é menos um bocadinho que 
vai para o Estado mas é uma 

grande ajuda para nós.»

“tentamos incutir nos nossos 
colaboradores a importância de 

tratar os utentes com carinho
Mons. Manuel Joaquim Fernandes

Pároco de Ribeirão (Famalicão)
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outra ajuda, por exemplo nos Focolares, 
e damo-nos perfeitamente bem, 
não há aqui problema nenhum de 
espiritualidades sacerdotais (risos). Esta 
sociedade sacerdotal ajuda-me a viver 
como sacerdote; acho que se não fosse 
isto podia já ter dado muitos trambolhões 
pelo caminho, e por isso devo-lhe muito 
esta minha perseverança na vocação 
sacerdotal.

A nível pastoral, a paróquia de 
Ribeirão é conhecida pelo seu carácter 
penitencial, na qual há uma adesão 
extraordinária ao Sacramento da 
Reconciliação nos tempos litúrgicos 
fortes (sobretudo no Advento, Natal e 
Quaresma). Qual a explicação para este 
fenómeno pastoral?
Parece-me que uma possível explicação 
é nunca ter interrompido o serviço de 
confessionário, com um horário fixo. Eu 
agora estou sozinho, mas quando éramos 
dois sacerdotes na paróquia tínhamos 
mais horários. Agora, pelo menos duas 
vezes na semana, tenho horário público 

marcado no boletim semanal para este 
sacramento. Inclusivamente, vêm pessoas 
confessar-se de outras paróquias, mesmo 
até da Trofa; mas também noto uma 
grande diminuição em relação a outros 
tempos. Eu conservo, desde 1978, desde 
que sou pároco aqui, todas as listas de 
confessores que passaram por aqui, e é 
curioso ver quantos já partiram e que nos 
ajudaram. Eu penso que esta regularidade 
ainda vai motivando as pessoas. Também 
nunca aderi às “absolvições colectivas” 
que, onde existem, destroem a Confissão 
individual que a Igreja e os Papas tanto 
recomendam. A Capela do Senhor dos 
Perdões, sita aqui na paróquia, também 
pode ser um incentivo a isso.

entreViSta
i iribeirão é uma vila do concelho de Vila 

nova de famalicão, com 10,91 km² de área, 
situada na margem do rio ave e, segundo o 
census de 2011, habitada por 8 828 pessoas.

oferecemos um conjunto de produtos 
para esses bebés que a equipa entrega à 
família, juntamente com um postal com 
uma mensagem em nome da paróquia, 
felicitando o nascimento, e mostrando-se 
disponível para ajudar.

Ordenou-se sacerdote em 1973. 
Qual a maior alegria que já teve 
enquanto pároco?
Fui ordenado sacerdote em 1973, 
na época em que o estágio pastoral 
começou por ser  um “castigo”. Terminei 
o Seminário em 1972 e fomos a Roma 
celebrar os 400 anos do Seminário de 
Braga. Foi uma aventura. Eu e o padre 
Domingos das Caxinas organizamos essa 
viagem a Roma, na qual participaram 
cerca de 40 pessoas, durante 21 dias, em 
campismo. A maior alegria se calhar não 
é só uma, pois era capaz de identificar 
pelo menos três alegrias. Uma, foi a 
ordenação sacerdotal e missa nova de 
3 jovens ribeirenses (um de uma ordem 
religiosa e dois diocesanos). Outra, foi a 
criação de melhores condições para as 
celebrações litúrgicas e para a catequese, 
através da ampliação da igreja paroquial 
e a criação de salas para catequese na 
cripta da igreja. E outra, são as alegrias 
que se sentem no confessionário.

É também membro da Sociedade 
Sacerdotal de Santa Cruz (Opus Dei). 
Porque ingressou nesta sociedade 
sacerdotal?
Eu já pertenço à Sociedade Sacerdotal 
da Santa Cruz desde que era diácono. 
Eu descobri a Sociedade Sacerdotal 
da Santa Cruz e Opus Dei através da 
amizade com outros sacerdotes que 
já pertenciam a essa instituição. E ao 
constatar o quanto me ajudava a ser 
sacerdote, nomeadamente na direcção 
espiritual regular, confissão semanal, 
conversa fraterna,  formação doutrinal, 
litúrgica e espiritual permanente. Tenho 
muitos amigos meus que procuram 

fosse a Igreja, o Estado gastaria três 
vezes mais se fosse ele próprio a gerir 
os centros sociais existentes. Sabemos 
que os tempos estão difíceis, o Estado 
tem cortado no financiamento aos 
Centros Sociais, mas mesmo assim o 
Centro Social e Paroquial de Ribeirão 
conseguiu arrecadar alguns milhares de 
euros que as pessoas doaram mediante 
0,5% do seu IRS, um donativo previsto 
na lei portuguesa. Qual o segredo deste 
sucesso?
O segredo é simples: divulgar.
Divulgamos aqui na paróquia.
Imprimimos uns pequenos calendários, 
que entregamos em cada casa 
juntamente com o Boletim Semanal. 
Tinha a fotografia da maqueta do 
projecto e a mensagem a pedir ajuda. 
Depois é ter uma rede: de amigos, de 
conhecidos de amigos, os colaboradores, 
os Fornecedores, os familiares dos nossos 
utentes, os amigos dos familiares, a 
comunidade… Para chegar aos valores 
que chegamos, foi preciso milhares de 
pessoas a contribuir com o seu donativo. 
No entanto, ainda é preciso esclarecer as 
pessoas, porque algumas ainda pensam 
que ficam prejudicadas se contribuírem 
dessa maneira, e é preciso tentar 
desmistificar isso. E depois, contactamos 
gabinetes de contabilidade; espalhamos 
esses calendários de bolso nos gabinetes 
de contabilidade por Famalicão, 
Barcelos, Porto. Divulgamos ainda isto 
bem no nosso site. E acho que a causa 
da deficiência chama as pessoas a 
contribuir. Mas de facto é um fenómeno 
curioso, porque foi preciso milhares de 
pessoas a colaborar. Colaboram sem 
ser prejudicadas em nada: é menos um 
bocadinho que vai para o Estado mas é 
uma grande ajuda para nós.

Uma das epidemias da sociedade é a 
destruição da célula familiar, como 
referiu o Papa Francisco. Na edição 
de 28 de novembro, a «Revista Visão» 
apresentou uma peça jornalística 
brilhante sobre várias histórias de 
interajuda entre membros da mesma 
família para superar as dificuldades 
da crise, com o slogan: “quem tem 
uma família, tem tudo”. Uma pastoral 
familiar assertiva pode ajudar a superar 
a crise?
A pastoral familiar, realmente, é um 
sector muito importante da pastoral, 
que pode ajudar a superar a crise; 
isso é cem por cento verdade. Nós, 
aqui na paróquia, temos tentado fazer 
algum trabalho a esse nível, não apenas 
através dos CPM (que todos os anos, 
há mais de 40 anos, se fazem aqui para 
a zona pastoral), mas também através 
do CAF (Centro de Aconselhamento 
Familiar), onde temos sempre técnicos 
disponíveis que vão ajudando as famílias 
quando surge algum problema. Temos 
também uma equipa de pastoral familiar 
paroquial que prepara as actividades 
do dia da mãe, do pai, das famílias, 
dos avós, as celebrações das bodas 
matrimoniais, … E nesse âmbito da 
pastoral familiar temos a iniciativa 
do “kit bebé”: tentamos conhecer os 
bebés que vão nascendo na paróquia e 

O estado português gastou apenas 1,5% do seu PiB em medidas de apoio familiar, quando 
a média da OCde é de 2,3%. desde há três anos para cá, existem menos 46 342 famílias a 
receber o rendimento social de inserção e 546 mil crianças perderam o direito ao abono de 
família. O acesso ao subsídio de desemprego está mais dificultado, e a taxa tende a chegar 
aos 18%. no primeiro trimestre de 2013, foram devolvidas aos bancos 1346 casas.

R_ Celebrar como a Igreja manda, é 
uma coisa que me parece importante. 
Não como cada um lhe parece. Depois, 
celebrar pondo o coração, a cabeça, 
todo o meu ser, naquilo que estamos a 
celebrar. Não podemos ser funcionários 
nem burocratas. Lembrar-me que estou 
a emprestar a minha palavra, os meus 
gestos, as minhas atitudes a Jesus Cristo, 
que através de mim continua a sua obra 
de salvação, essa ideia é de São José 
Maria, mas também é de João Paulo 
II. Depois, é preciso cuidar a música 
litúrgica, os acólitos, os intervenientes, 
os leitores, a decoração, a limpeza, os 
espaços e os objectos litúrgicos. Graças 
a Deus, também se vai incutindo em 
algumas pessoas o gosto de ter tudo 
arranjado, ter os cálices limpos, os 
sanguíneos lavados, as galhetas lavadas, 
as coisas limpas e ser-se asseado. 

Na Arquidiocese estamos a celebrar 
um ano pastoral dedicado à liturgia. 
Que sugestões aponta para melhorar  
a qualidade litúrgica das celebrações?

«conservo, desde 
1978, todas as listas de 

confessores que passaram 
por aqui»

    GOSTOS

en LaS afueraS de JeriCÓ
Livro

mOzart
Música

tudO menOS BaCaLHau
GastronoMia

Ben-Hur
cineMa

JOSemarÍa eSCriVÁ
PersonaLidade 

PÃO de aÇÚCar (BraSiL)

taJ maHaL (Índia)

LuGar

Gd riBeirÃO e BenfiCa
cLube

O centro social e paroquial de riberião abar-
ca três edifícios para as valências socias da 
infância, terceira idade e pessoas portadoras 
de deficiência, num total de 400 utentes.
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LiturGia
dOminGO iV dO adVentO

LEITURA I Is 7, 10-14

Leitura do Livro de isaías

Naqueles dias, o Senhor mandou ao 
rei Acaz a seguinte mensagem: «Pede 
um sinal ao Senhor teu Deus, quer nas 
profundezas do abismo, quer lá em 
cima nas alturas». Acaz respondeu: 
«Não pedirei, não porei o Senhor à 
prova». Então Isaías disse: «Escutai, 
casa de David: Não vos basta que 
andeis a molestar os homens para que-
rerdes também molestar o meu Deus? 
Por isso, o próprio Senhor vos dará um 
sinal: a virgem conceberá e dará à luz 
um filho e o seu nome será Emanuel».

SALMO RESPONSORIAL 
23 (24), 1-2.3-4ab.5-6 (R. 7c e 10b)

refrão: Venha o Senhor: é ele o rei 
glorioso.
Ou: O Senhor virá: ele é o rei da 
glória.

Do Senhor é a terra e o que nela exis-
te,
o mundo e quantos nele habitam.
Ele a fundou sobre os mares
e a consolidou sobre as águas.

Quem poderá subir à montanha do 
Senhor?
Quem habitará no seu santuário?
O que tem as mãos inocentes e o cora-
ção puro,
que não invocou o seu nome em vão 
nem jurou falso.

Este será abençoado pelo Senhor
e recompensado por Deus, seu Salva-
dor.
Esta é a geração dos que O procuram,
que procuram a face do Deus de Ja-
cob.

LEITURA II Rm 1, 1-7

Leitura da epístola do apóstolo São 
Paulo aos Romanos

Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo 
por chamamento divino, escolhido 
para o Evangelho que Deus tinha de 
antemão prometido pelos profetas 
nas Sagradas Escrituras, acerca de seu 
Filho, nascido, segundo a carne, da 
descendência de David, mas, segundo 
o Espírito que santifica, constituído Fi-
lho de Deus em todo o seu poder pela 
sua ressurreição de entre os mortos: 
Ele é Jesus Cristo, Nosso Senhor. Por 
Ele recebemos a graça e a missão de 
apóstolo, a fim de levarmos todos os 
gentios a obedecerem à fé, para honra 
do seu nome, dos quais fazeis parte 
também vós, chamados por Jesus Cris-
to. A todos os que habitam em Roma, 
amados por Deus e chamados a serem 
santos, a graça e a paz de Deus nosso 
Pai e do Senhor Jesus Cristo.

EVANGELHO Mt 1, 18-24

evangelho de nosso Senhor Jesus Cris-
to segundo São mateus
O nascimento de Jesus deu-se do se-
guinte modo: Maria, sua Mãe, noiva de 
José, antes de terem vivido em comum, 
encontrara-se grávida por virtude do 
Espírito Santo. Mas José, seu esposo, 
que era justo e não queria difamá-la, 
resolveu repudiá-la em segredo. Tinha 
ele assim pensado, quando lhe apare-
ceu num sonho o Anjo do Senhor, que 
lhe disse: «José, filho de David, não 
temas receber Maria, tua esposa, pois 
o que nela se gerou é fruto do Espíri-
to Santo. Ela dará à luz um Filho e tu 
pôr-Lhe-ás o nome de Jesus, porque 
Ele salvará o povo dos seus pecados». 
Tudo isto aconteceu para se cumprir o 
que o Senhor anunciara por meio do 
Profeta, que diz: «A Virgem conceberá 
e dará à luz um Filho, que será cha-
mado ‘Emanuel’, que quer dizer ‘Deus 
connosco’». Quando despertou do 
sono, José fez como o Anjo do Senhor 
lhe ordenara e recebeu sua esposa.

i S. João da Cruz nasceu em fontiveros, província de Ávila 
(espanha), pelo ano de 1542. ingressando na Ordem dos 
Carmelitas, empenhou-se, a partir de 1568, na reforma da 
Ordem. morreu em Úbeda no ano 1591, com grande fama de 
santidade e sabedoria, de que dão testemunho os seus escritos 
espirituais. a sua memória celebra-se a 14 de dezembro.

Sugestão de Cânticos

ent: a vida que estava junto do Pai / a. Cartageno
Ofer: Cantai um cântico novo / J. Santos
COm: O pão que comemos / f. Santos
aG: a minha alma canta jubilosa / a. mendes
finaL: deus está diante do homem / f. Santos

A liturgia deste 
domingo diz-nos, 
fundamentalmente, 
que Jesus é o “Deus-
-connosco”, que 
veio ao encontro dos 

homens para lhes oferecer uma proposta 
de salvação e de vida nova.
Na primeira leitura, o profeta Isaías 
anuncia que Jahwéh é o Deus que não 
abandona o seu Povo e que quer percor-
rer, de mãos dadas com ele, o caminho 
da história… É n’Ele (e não nas sempre 
falíveis seguranças humanas) que deve-
mos colocar a nossa esperança
Na segunda leitura, sugere-se que, do 
encontro com Jesus, deve resultar o tes-
temunho: tendo recebido a Boa Nova da 
salvação, os seguidores de Jesus devem 

levá-la a todos os homens e fazer com 
que ela se torne uma realidade libertado-
ra em todos os tempos e lugares.
O evangelho apresenta Jesus como a 
incarnação viva desse “Deus connosco”, 
que vem ao encontro dos homens para 
lhes apresentar uma proposta de salva-
ção. Contém, naturalmente, um convite 
implícito a acolher de braços abertos a 
proposta que Ele traz e a deixar-se trans-
formar por ela.
Esse Jesus que esperamos é – de acor-
do com a catequese que a primitiva 
comunidade cristã nos apresenta por 
intermédio de Mateus – o “Deus que 
vem ao encontro dos homens”, para lhes 
oferecer a salvação. A festa do Natal que 
se aproxima deve ser o encontro de cada 
um de nós com este Deus; e esse encon-

tro só será possível se tivermos o coração 
disponível para O acolher e para abraçar 
a proposta que Ele nos veio fazer. É isto 
que acontece? Com frequência, o Natal 
é a festa pagã do consumismo, das pren-
das obrigatórias, da refeição melhorada, 
das tradições familiares que têm de ser 
respeitadas mesmo quando não signifi-
cam nada… O meu Natal – este Natal 
que estou a preparar no meu coração – é 
uma celebração pagã ou um verdadeiro 
encontro com esse Deus libertador, cuja 
proposta de salvação estou interessado 
em escutar e acolher? A figura de Maria 
é uma figura incontornável para quem 
prepara o Natal: é a figura que está sem-
pre disponível para escutar os apelos de 
Deus e que lhes responde com um “sim” 
de disponibilidade total… É esse “sim” e 
essa disponibilidade que tornam pos-

sível a presença salvadora de Deus no 
mundo. Estou na mesma atitude de dis-
ponibilidade aos desafios de Deus? Sou 
capaz de dizer todos os dias “sim”, de 
forma a que, através de mim, Deus possa 
nascer no mundo e salvar os homens? 
Outra figura que nos interpela e ques-
tiona neste tempo de Advento é a figura 
de José… Ele é o homem a quem Deus 
envolve nos seus planos – planos que, 
provavelmente, lhe parecem misteriosos 
e inacessíveis – mas que tudo aceita, 
numa obediência total a Deus. Sou 
capaz de acolher os projectos de Deus 
– mesmo quando eles desorganizam os 
meus projectos pessoais – com a mesma 
disponibilidade de José, na obediência 
total aos esquemas de Deus?

Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org

 a Igreja alimenta-se da palavra

 LITURGIA da palavra
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OPiniÃOiGreJa em deStaque

Realizou-se no passado dia 6 de dezembro o 
V Fórum das Instituições Sociais. Aceitando 
o desafio de escrever um artigo a pretexto, 
gostaria apenas de partilhar aquilo que, a 
partir do Evangelho, me parece que um Centro 
Social Paroquial deve ser. Olho a parábola 
do Bom Samaritano (Lc 10, 29-37), onde 
ele se aproxima do homem espancado e 
assaltado, cuida dele e de seguida o confia 
a uma estalagem, a um estalajadeiro para 
que trate bem dele. Sem dúvida que este 
Samaritano nos interpela e apaixona, nele 
encontramos um ótimo modelo para a atitude 
de um Centro Social Paroquial; contudo, 
centro-me na estalagem e no estalajadeiro. 
Foi ali, naquele espaço que aquela pessoa 
foi recebida, acarinhada, tratada e amparada 
na respeitabilidade humana, até que voltasse 
revestido da dignidade à vida pública e civil. 
Aqui encontro um bom modelo para um 
Centro Social Paroquial. Assim, apresento 10 
“componentes” que me parecem importantes 
para se concretizar a dimensão social e 
caritativa a que Jesus nos convoca. O Centro 
Social Paroquial deve ser:

acolhedor – Como aquela estalagem que 
não descriminou a entrada, pelo contrário, 
recebeu aquele que ali apareceu (foi levado). 
Também um Centro Social Paroquial terá de 
ser um espaço onde as pessoas se sentem 
acolhidas quando lá se dirigem. Acolhidas e 
bem tratadas pelo trato de quem as recebe. 
Independentemente da possibilidade de se 
pode responder à questão colocada. Sentirem-
se sempre e sempre acolhidas por todos que lá 
se encontram.
Alegre – A alegria é um elemento central 
da vida. Não sei viver sem a alegria. Está cá 
dentro, tem de estar na “composição da vida”. 
A falta da alegria apresenta-se como uma 
ferida bem funda, cuja cura não se resolve com 
“analgésicos”. Na estalagem, aquele homem 
ficou curado, certamente curado das amarguras 
e tristezas que a vida o tinha conduzido pela 
maldade dos assaltantes. Importa que entre os 
colaboradores/funcionários, órgãos sociais e 
utentes/clientes exista um verdadeiro espirito de 
alegria contagiante; uma atenção constante de 
uns para com outros, de modo que as pessoas, 
que se apresentem feridas pela tristeza, sejam 
confortadas e tratadas.
amável – “Pouca coisa é necessária para 
transformar inteiramente uma vida: amor no 
coração e sorriso nos lábios” (Martin Luther 
King). É necessário que se sinta o “tecido” da 
densidade das relações humanas no Centro 
Social Paroquial com a marca da amabilidade. 
Amabilidade no trato, nas palavras e nos 
sentimentos. Amabilidade entre todos, sem 
exceção. Para “devolvermos alguém à “vida”, 
como o estalajadeiro fez, precisamos de o fazer 
com a marca da amabilidade. Esta amabilidade 
será fermento de uma nova sociedade. 
Competente – A competência profissional 
é indispensável nestas instituições. Se 
anteriormente falava da competência humana, 
refiro-me aqui à competência profissional 
e técnica no trabalho se realiza. Sem esta 
competência, as feridas daquela pessoa 
assaltada, certamente que teriam outra 
dificuldade em serem curadas. Um trabalho 
que é feito com saber, doação e abnegação.
Comunidade – O Centro Social Paroquial não 
surge como uma estrutura que existe à margem 
da Comunidade Paroquial; pelo contrário, nela 
se insere, dela brota e em função dela existe. A 
estalagem também existe inserida nas relações 

com a localidade em que está inserida. O 
“útero” do Centro Social Paroquial é a Paróquia 
no seu todo. É importante que as relações 
sejam intensas e continuas entre os diversos 
movimentos e grupos da Paróquia, nos quais se 
inserem os Centros Sociais Paroquiais.
Cooperador – Por norma, os Centros Sociais 
Paroquiais vivem inseridos na Sociedade, 
cooperando e protocolando com a Entidade 
Civil, realizando contratos para a prestação 
de diversos serviços. A estalagem certamente 
que também necessitava (necessita) de bases 
solidas, a nível de protocolos e cooperação, 
para funcionar normalmente. Os Centros 
Sociais Paroquiais estarão sempre abertos a 
uma relação franca e sincera com a Tutela, para 
que se encontrem as melhores soluções, dentro 
dos princípios centrais de subsidiariedade e da 
solidariedade.
Criativo – Não podemos esquecer que um 
centro Social Paroquial deverá estar atento 
ao meio que o envolve, de modo a poder 
encontrar soluções para as situações que se 
apresentem. A estalagem não era um hospital, 
mas tratou e cuidou. Além dos serviços pré 
estabelecidos, importa existir uma criatividade 
capaz de responder às situações novas que se 
patenteiem.
Espiritual – A espiritualidade não deverá ser um 
ilustre desconhecido nem um apêndice da vida 
do Centro Social Paroquial. Pelo Evangelho, 
entendemos o ser humano como um ser aberto 
ao transcendente, capaz de Deus; como um 
ser que necessita da relação pessoal com 
Deus para se sentir preenchido e realizado. A 
falta da espiritualidade, segundo o Evangelho, 
apresenta-se como uma ferida que precisamos 
de tratar. Respeitando e cuidando de todos, 
nomeadamente daquele que tenha outros 
credos ou até a ausência de credo, um Centro 
Social Paroquial há de trabalhar, desenvolver e 
aprofundar a matriz cristã que lhe é identitária 
na programação das atividades do seu dia-a-
dia.
Fraterno – A expressão da fraternidade (o 
termo original vem de Frater: irmão) convoca-
nos para nos entendermos como irmãos. 
Relações fraternas e de amizade entre todos 
os órgãos sociais colaboradores/funcionários 
e utentes/clientes. Relações de verdadeira 
amizade, onde não se está a olhar unicamente 
o interesse pessoal mas o bem comum de 
todos, nos laços que a todos congrega. Sem 
esta amizade fraterna entre os membros da 
“família” do Centro, como poderá acontecer 
“família” – amizade com quem dali se 
aproxima? Na estalagem aquela pessoa foi 
acolhida familiarmente, assim se deduz, porque 
certamente tinham essa fraternidade no seu 
interior. 
Sustentável – Aquele que levou o homem 
ferido e maltratado à estalagem, pedindo que 
cuidassem bem dele, também referiu que 
depois pagaria mais o fizesse falta, tendo 
entregue duas moedas (dois denários). Os 
Centros Sociais Paroquiais igualmente precisam 
que a gestão do seu funcionamento se traduza 
por opções de sustentabilidade, contando com 
a colaboração da sociedade, da comunidade, 
dos que lá são tratados, dos que lá levam 
quem precisa de ser tratado… para poder tratar 
também aqueles que não podem.

Estamos todos numa “estalagem” comum: 
de mãos dadas, com amabilidade e alegria, 
sejamos fermento de um mundo cada vez 
melhor.

o que espera jesus 
dos centros sociais paroquiais? por Cón. Roberto, 

Com. Arqu. para a Pastoral Social

No passado domingo realizou-se a Festa das Famílias dos Seminários Arquidiocesanos de Bra-
ga, no Seminário de Nossa Senhora da Conceição.

(fotos: Seminários Arquidiocesanos)        



AGENDA

hoje, 12.12.2013
- CONFERÊNCIA: “Novos cami-
nhos para a Moral Cristã”, pelo 
Professor Catedrático Sérgio Bas-
taniel, a decorrer no Auditório 
Vita (21h30)

sexta-feira, 13.12.2013
- APRESENTAÇÃO DE LIVRO: 
Apresentação do segundo volume 
“Estórias e Pensamentos”, da au-
toria do Cón. José Paulo Abreu, na 
Sé Catedral de Braga. (21h30)

sábado, 14.12.2013
- PRÉ-SEMINÁRIO: decorre o 
encontro do pré-seminário, para 
jovens entre os 10-17 anos, no 
Seminário Menor (9:30h).

- CONFERÊNCIA: A Associa-
ção Católica de Enfermeiros e 
Profissionais de Saúde (ACEPS) 
realiza-se a reflexão mensal sobre 
“Gestos de solidariedade e des-
prendimento”.

- OPERAÇÃO 10 MILHÕES DE 
ESTRELAS: A Cáritas organiza 
uma Manifestação Pública desta 
Operação, no largo da Senhora à 
Branca, em Braga (21h).

domingo, 15.12.2013
- VISITA PASTORAL: D. Jorge 
Ortiga realiza a visita pastoral a S. 
Martinho de Sande (Guimarães).

- VISITA PASTORAL: D. António 
Moiteiro realiza a visita pastoral a 
Sta. Eufémia de Prazins  
(Guimarães).

quarta-feira, 18.12.2013
CEIA DE NATAL: A Pastoral Uni-
versitária de Braga organiza sua 
tradicional Ceia de Natal.

iGreJa BreVe
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IGREJA.net
«Por exemplo, não 
se quer construir 
o presépio, mas 

aposta-se no 
Pai-Natal, não se 

quer falar de todos os 
Santos, mas acolhe-se 

o Halloween»

D. Jorge Ortiga,

discurso de abertura do V Fórum das 

Instituições Sociais
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título: As palavras da 
Palavra

autor: Gonçalo Portocar-
rero Almada e Zita Seabra

editora: Aletheia

Preço: 18 euros

Resumo: Uma entrevista 
de Zita Seabra ao padre 
Gonçalo Portocarrero de Almada sobre as 
parábolas de Jesus, pequenas histórias do 
Novo Testamento, espaços de liberdade, 
de livre interpretação, que não são factos, 
são histórias, em alguns casos poéticas, 
noutros cheias de humor, algumas com 
rasteiras ao nosso pensamento. A par da 
entrevista, as parábolas são acompanha-
das por notas exegéticas do biblista Pe. 
Geraldo Morujão.

título: En las afueras  
de Jericó

autor: Julián Herranz

editora: RIALP

Resumo:  O cardeal Herranz conviveu 22 
anos com São Josemaría Escrivá. Trabalhou 
na Santa Sé ao serviço de vários papas. É, 
pois, uma testemunha qualificada de muitos 
sucessos da vida da Igreja e do desenvolvi-
mento apostólico da Sociedade Sacerdotal 
de Santa Cruz. Neste livro evoca com bri-
lhantismo, simplicidade, fidelidade e amor, 
os anos do Concílio e do pós-concílio, e os 
encontros com protagonistas da história da 
Igreja.

Era uma vez duas sementes 
lançadas num terreno fértil. A 
primeira disse à segunda:
- Quero crescer! Quero 

aprofundar as minhas raízes e fazer 
com que os meus rebentos comecem 
a germinar na terra, anunciando a 
chegada da primavera. Quero sentir 
o calor do sol.
E foi crescendo lentamente.
A outra semente disse:
- Que triste destino o meu! Tenho 
medo. Se estendo as minhas raízes, 
não sei o que vou encontrar no 
escuro da terra. Se tento que nos 
meus delicados rebentos comecem 
a germinar, temo que venha algum 
verme comê-los. Se cresço e dou flo-
res, tenho receio que venha alguma 
criança colhê-las. O melhor é para já 
ficar aqui abrigada debaixo da terra.
E esperou pacientemente, sem ousar 
crescer.
Uma galinha que andava por ali a 
esgaravatar, encontrou a semente e 
comeu-a.

Viver é um desafio. A cada 
momento surgem situações que 
exigem esforço, coragem, espe-
rança. Mas só os audazes conse-
guirão viver como humanos.

In “Nem só de pão”, Pedrosa Ferreira

IGREJA.net
O site do Centro Social e Paroquial de 
Ribeirão é uma plataforma que pretende 
divulgar os serviços prestados e as activi-
dades realizadas por esta instituição. Além 
de apresentar a história e a organização do 
projecto, a página oferece uma visão global 
das suas valências e respectivos objectivos. 
Podemos ainda encontrar uma galeria de fo-
tos de todos os espaços do Centro e consul-
tar a revista “Educar e Apoiar”, editada pela 
instituição, que contém diversos artigos de 
opinião e de informação relacionados com 
pedagogia e que dá a conhecer os trabalhos 
realizados ao longo do ano no CSPR.

www.cspr.pt

O Programa desta semana entrevista  
Cón. José Paulo abreu, sobre a celebração da 

bênção das grávidas.

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

título: Quando Ele nos 
abre as Escrituras

autor: D. António Couto

editora: Paulinas

Preço: 20 euros

Resumo: Colectânea, em 
livro, dos textos do blog 
mesadepalavras.wordpress.
com, relativos ao Ano Litúrgico A que 
iniciamos há pouco. O autor, actual Bispo 
da diocese de Lamego, percorre os textos 
sugeridos pela liturgia, com o objectivo 
de ajudar sobretudo aqueles «que têm a 
responsabilidade de, domingo após domin-
go, abrir as Escrituras à compreensão dos 
homens e mulheres, jovens e crianças, que, 
domingo após domingo, entram nas nossas 
igrejas».

LiVRo

Na semana em que o mundo se despede de Nelson 
Mandela, sugerimos o filme Invictus (2009), baseado 
em factos reais, realizado por Clint Eastwood. O filme 
retrata a transição do regime apartheid para a democra-
cia na África do Sul, durante a presidência de Nelson 
Mandela. Com o objectivo de unir todos, brancos e ne-
gros, à volta de um mesmo símbolo e espírito nacional, 
Mandela serve-se do Campeonato Mundial de Rugby 
de 1995, ambicionando uma vitória da selecção na-
cional que fosse celebrada por todos os sul-africanos. 
Este filme testemunha, assim, que é possível mudar 
mentalidades através de uma via não-violenta, como o 
desporto.

Pensar com o cinema


