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fidelidade e da 
Família como Igreja 
Doméstica e tam-
bém ela vocação», 
refere D. Jorge Or-
tiga, numa missiva 
enviada a todos os 
párocos da Arquidiocese.

Inicialmente programada para o santuário 
do Sameiro, esta celebração foi forçada a 
realizar-se na catedral bracarense, devido 
à organização da Rampa da Falperra que 

iGreJa PrimaZ
o santuário de S. Bento da Porta aberta acolhe, este 
sábado, uma peregrinação pelos cristãos perseguidos 

em todo o mundo. a iniciativa, organizada pelo 
Círculo “Shahbaz Bhatti”, consta de uma eucaristia, 
pelas 10h30, e da plantação de um medronheiro.

i

AArquidiocese de Braga continua a 
apostar em iniciativas que visam 
valorizar o papel da família na so-

ciedade. Depois de, no último advento, ter 
recuperado a festa de Nossa Senhora do 
Ó, típica da liturgia bracarense, na qual foi 
promovida uma bênção de grávidas, o Ar-
cebispo Primaz, D. Jorge Ortiga, decidiu 
incluir também no plano pastoral uma 
celebração de bodas matrimoniais. 
Pela primeira vez, a Arquidiocese de 
Braga vai realizar uma grande celebra-
ção para comemorar as bodas de prata 
e ouro matrimoniais destinada a casais 
provenientes de todos os arciprestados 
diocesanos.
Esta celebração, que está agendada para 
o dia 12 de maio, pelas 11h30, na Sé de 
Braga, vai ser presidida pelo Arcebispo 
Primaz, D. Jorge Ortiga.
«Quer a nossa Arquidiocese celebrar 
festivamente as bodas de ouro e pra-
ta matrimoniais dos casais das nossas 
comunidades, para, em Igreja Diocesana, 
valorizarmos e agradecermos o valor da 

ARQUIDIOCESE 
PROMOVE GRANDE 
CELEBRAÇÃO 
DE BODAS 
MATRIMONIAIS

_________________________________

“
Quer a nossa Arquidiocese celebrar 

festivamente as bodas de ouro e 
prata matrimoniais dos casais das 

nossas comunidades, para, em 
Igreja Diocesana, valorizarmos e 

agradecermos o valor da fidelidade 
e da Família

_____________________________

Vila Verde  
visitas pastorais
no passado dia 21 de abril, d. Jorge 
ortiga visitou a paróquia de freiriz, 
arciprestado de Vila Verde, pedindo 
aos fiéis para que o objetivo da vida 
cristã seja a fé professada nas diferentes 
atividades da vida. durante a visita, 
o prelado administrou o Crisma a 18 
jovens. entretanto, d. antónio moiteiro 
continua a visitar as paróquias deste 
arciprestado até ao final de junho.

Braga
bênção de grávidas
a Pastoral familiar da cidade de Braga 
e associação “famílias” promoveram, 
no passado domingo, uma bênção de 
grávidas, na festa litúrgica de Santa 
Joana Beretta mola, que morreu ao 
tentar salvar uma gravidez de risco. 
Presidindo à celebração, d. Jorge 
ortiga criticou o estado por «arranjar 
dinheiro para realizar abortos», mas 
«não arranjar dinheiro para que os pais 
possam educar os seus filhos».

 
V. N. Famalicão
igreja renovada em Lousado
no passado sábado, dia 27 de abril, o 
arcebispo Primaz inaugurou solene-
mente a renovada igreja de Lousado, 
arciprestado de Vila nova de famali-
cão. durante a celebração, o prelado 
bracarense convidou os presentes a 
entrarem na «porta da fé» e a trabalha-
rem por uma igreja renovada.

Barcelos
bênção de peregrinos
Cerca de uma centena de peregrinos de 
S. tiago rumou, no passado domingo, 
até ao templo do Senhor do Bom Jesus 
da Cruz, em Barcelos, para receber a 
bênção, um ritual integrado no progra-
ma da festa das Cruzes. esta iniciativa, 
realizada pelo segundo ano consecu-
tivo, foi promovida pela associação 
Confraria de S. tiago e pela autarquia.

d. antónio Couto, Bispo de Lamego e antigo Bispo 
auxiliar de Braga, vai orientar um conjunto de três 
serões sobre leituras da escritura, que se vai realizar 
em Braga, na faculdade de teologia. o primeiro dos 
três serões realiza-se hoje, dia 2 de maio, pelas 21h30. 
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condicionará o acesso automóvel ao 
Sameiro.
A Arquidiocese apela a todos os párocos 
para passarem a informação a respeito 
desta celebração, nomeadamente «os 
casais das comunidades que celebrem 
este ano as bodas de prata e ouro matri-
moniais».

7.ª edição da Noite UP’S
o GruPo de PereGrinoS, que reúne 
diversos movimentos juvenis da Arquidio-
cese de Braga, apresentou o programa para 
a próxima edição da Noite UP’S (Upa para 
o Sameiro), mais conhecida como uma 
Direta com Deus. Esta iniciativa, que se re-
aliza pelo sétimo ano consecutivo, vai de-
correr na noite de 17 de maio, tendo como 
ponto de partida a capela de S. Frutuoso, 
em Real (Braga). O objetivo da organiza-
ção é explorar as raízes de fé da Arquidio-
cese, a partir da temática “On Fire”, que 
recorda a descida do Espírito Santo sobre 
Maria e os apóstolos. O Arcebispo Primaz 
vai presidir a uma celebração no início, 
estando o momento alto reservado para o 
largo de S. Paulo, onde vai descer o fogo. 
Este percurso de índole mariana, que termi-
na no Sameiro, conta ainda com passagens 
pelo parque da Ponte e pelo Bom Jesus do 
Monte. As inscrições podem ser feitas no 
site: www.noite-ups.blogspot.com.

Cruzes na vila de Cerzedelo
a ViLa de CerZedeLo, no arciprestado 
de Guimarães e Vizela, vive, este fim de 
semana, 4 e 5 de maio, a Festa das Cruzes, 
uma tradição de origem medieval que 
congrega toda a comunidade. O momento 
alto das celebrações vai ser a Via Lucis, 
realizada na tarde de domingo, e que 
vai contar com a presença do Arcebispo 
Primaz, D. Jorge Ortiga. Esta festa, que se 
realiza no domingo mais próximo do dia 3 
de maio, festa da invenção da Santa Cruz, 
conta com uma curiosa tradição de apre-
sentação de 16 cruzes floridas, decoradas 
pelas famílias da paróquia. No domingo, 
para além da Via Lucis, celebra-se uma 
eucaristia às 8h00 na igreja paroquial, 
seguida da procissão do Senhor aos Do-
entes. O percurso deste préstito encontra-
-se totalmente adornado com tapetes de 
flores. Estas festas terão tido origem na 
celebração homónima que se realiza em 
Barcelos, cujo termo Cerzedelo integrava. ©
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Por uma questão logística, a or-
ganização apela aos interessados 
e aos párocos responsáveis pelas 
comunidades para inscreverem os 
casais participantes nos Serviços 
Centrais da arquidiocese, via email 
(geral@arquidiocese-braga.pt) ou 
telefonicamente (253 203 180).

aLerta  
a arquidiocese de Braga lançou um alerta 
a respeito de um indivíduo que se tem 
feito passar por sacerdote.

Segundo a informação prestada, o falso 
padre «denomina-se agostinho Coutinho 
Caridade» e «está de novo a aparecer nas 
nossas igrejas, tendo, inclusive, roubado já 
alguns objetos valiosos». 

a arquidiocese de Braga apela, desta 
forma, à divulgação desta informação de 
forma a que «os colegas no sacerdócio, os 
sacristães, as zeladoras, o povo em geral 
sejam colocados sobre aviso».

Realiza-se, pela primeira vez, 
no próximo dia 12 de maio 
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«não há dificuldades, tribulações, 
incompreensões que possam meter-
-nos medo, se permanecermos 
unidos a Deus como os ramos estão 
unidos à videira, se não perdermos 
a amizade com Ele, se lhe dermos 
cada vez mais espaço na nossa 
vida».
Também no passado domingo, o 
Papa Francisco lembrou as vítimas do 

colapso de um edifício no Bangladesh. O 
Papa exprimiu solidariedade para com as 
famílias e lançou um apelo à dignidade e 
segurança dos trabalhadores.

o Papa acaba de ultrapassar o total 
de seis milhões de seguidores na sua 

conta da rede social twitter, ‘@pontifex’, 
disponível em nove línguas, incluindo o 
português. a conta tem mais de 280 mil 
seguidores em português e as mensagens 
são publicadas ainda em oito línguas.

Creio na igreja, nascida no Cenáculo, em quinta-
-feira Santa, no sacramento do amor, que é a eucaristia, 

e no sacramento da ordem que Jesus instituiu para per-
petuar a sua vida, o seu dom e o seu amor na comunhão do 
seu Corpo místico.

Creio na igreja, nascida do lado aberto de Cristo, no símbolo 
da água e do sangue, o Baptismo e a eucaristia, qual esposa 
santa que nasce do Coração trespassado do esposo que dá a 
vida por Ela.

Creio na igreja, nascido do amor que é o espírito Santo, des-
cido em línguas de fogo, em dia de Pentecostes, amor que 
continua a animá-la, a vivificá-la através dos sacramentos, 
dos seus dons, dos carismas.

Creio na igreja, que o amor quer unir e quer que viva em 
comunhão plena, apesar das legítimas diferenças, modos de 
pensar distintos, culturas e gostos diversos, mas sempre igre-
ja una pelo amor do esposo e pela ação do espírito.

Creio na igreja, católica porque universal, feita de milhões 
de batizados de todas as raças, cores, línguas, culturas, mas 
unida pelo mesmo dom do Pai, pelo mesmo Jesus, pelo espí-
rito e pela eucaristia, que faz a unidade de todos.

Creio na igreja, santa apesar de constituída por homens e 
mulheres pecadores, esposa amada de Jesus, Corpo místico 
do qual ele é a Cabeça, santa porque animada sem cessar 
pelo espírito Santo, amor de santidade.

Creio na igreja, que, gerada pelo amor e alimentada 
pela eucaristia, tende a ser cada vez mais comunhão de 
vidas, de carismas, de corações, de mentalidades, não desis-
tindo de construir sempre mais unidade e mais comunhão.

Creio na igreja, que também é hierárquica, que tem os po-
deres que Jesus lhe conferiu, que age segundo os critérios do 
espírito e para quem a autoridade é serviço para a comunhão 
mais plena e para a santidade mais total.

Creio na igreja, mãe e mestra, que em nome de Jesus ensina 
e evangeliza, santifica e ora, cuida do rebanho do Senhor, é 
missionária na sua mais profunda essência e quer dar teste-
munho vivo do amor de Jesus, Bom Pastor e Bom Samarita-
no.

Creio na igreja, que quer ser cada vez mais serva humilde da 
humanidade, que quer continuar a servir como Jesus, a fazer 
o bem, a cuidar dos mais pobres, mais doentes, mais desfavo-
recidos, mais carenciados.

Creio na igreja, apesar dos pecados dos seus membros, mes-
mo dos que estão constituídos em autoridade e receberam o 
ministério do amor sacerdotal e episcopal, creio apesar do 
mau testemunho que muitos damos.

Creio na igreja, amo-a como mãe, aprecio o seu esforço de 
dom e de amor, de evangelização e de renovação, de serviço 
dedicado, na busca crescente da Verdade suprema, no meio 
de dores e sofrimentos, da oferta de muitos mártires. 

iGreJa uniVerSaL
as relações entre cristãos e muçulmanos estão a ser 
objeto de reflexão no Conselho das Conferências epis-
copais da europa, num encontro que está a decorrer em 
Londres. os 32 participantes representam 20 conferên-
cias episcopais, organizações culturais e eclesiásticas.

i

coragem para ir contra a corrente
Angra
bispo pede coadjutor
o bispo de angra, d. antónio de Sousa 
Braga, vai pedir um bispo coadjutor 
para diocese açoriana, onde se encon-
tra desde 1996. o prelado confirmou 
que já transmitiu a sua intenção ao 
núncio apostólico em Lisboa, e vai 
apresentar o «pedido formal» ao Papa. 
d. antónio Sousa Braga completou 72 
anos de idade em março e em 2016 
vai atingir a idade limite imposta pelo 
direito Canónico, podendo a partir 
daí apresentar a sua renúncia.

Bragança/Miranda
bispo escreveu aos idosos
d. José Cordeiro escreveu aos idosos da 
sua diocese. agradece-lhes o teste-
munho de vida e encoraja-os a serem 
«sentinelas do mundo». o Bispo de 
Bragança-miranda, que tem contactado 
muitos idosos durante a visita pastoral 
que está a cumprir à diocese, afirma-se 
interpelado e solidário com os sofri-
mentos e apreensões que tem acolhido 
e a todos assegura afecto e oração.

Leiria/Fátima
missa às escuras
a Paróquia de fátima promoveu, 
no passado sábado, uma missa “às 
escuras”, com o objetivo de sensibilizar 
a comunidade para a situação das 
pessoas que convivem todos os dias com 
algum tipo de deficiência visual. nesta 
celebração, os fiéis foram convidados 
a participar nela de olhos vendados. 
alguns membros da organização leram a 
liturgia da palavra em braille.

Lisboa
escuteiros celebraram S. Jorge
os agrupamentos do Corpo nacional 
de escutas da diocese de Lisboa 
uniram-se, no passado domingo, 
para celebrar a memória do patrono 
mundial do escutismo, São Jorge. 
esta iniciativa, que se realizou em 
odivelas, terá juntado perto de 8 
mil escuteiros. o momento alto foi a 
celebração eucarística presidida por 
d. Joaquim mendes, Bispo auxiliar do 
Patriarcado de Lisboa. 

Viana do Castelo
ordenou presbítero
a diocese de Viana do Castelo conta, 
desde o passado mês de abril, com 
mais um sacerdote no seu presbitério. 
o diácono Christopher Vaz de Sousa, 
de 25 anos de idade. este jovem 
seminarista, nascido nos estados 
unidos da américa, é oriundo da 
paróquia de refoios, arciprestado de 
Ponte de Lima. 

CREIO NO amOR qUE gERa a IgREja     aNO da Fé 27 Dário Pedroso, sj

o Papa emérito Bento XVi já regressou ao 
Vaticano, passando a viver no mosteiro “mater 

ecclesiae”, um edifício situado nos jardins 
do Vaticano a centenas de metros da casa 

Santa marta, onde vive o Papa francisco.

i

OPapa Francisco desafiou os jovens, 
que receberam o sacramento do 
crisma no passado domingo, a 

permanecerem no caminho da fé. Na Praça 
de São Pedro, em Roma, o Santo Padre 
pediu aos presentes para seguirem contra a 
corrente e sem medo das dificuldades.
«Permaneceis firmes no caminho da fé, 

O Papa Francisco apelou aos jovens para arriscarem a sua vida somente em nome de «grandes ideais»

© DR

com segura esperança no Senhor. Aqui está 
o segredo do nosso caminho. Ele dá-nos a 
coragem de ir contra a corrente. Oiçam isto 
bem jovens! Ir contra a corrente! Faz bem 
aos corações. Mas é preciso coragem para 
ir contra a corrente. É Ele que nos dá essa 
coragem», disse o Papa aos jovens.
O Sumo Pontífice sublinhou ainda que 

Bangladesh: radicais põem cristãos em perigo
Vive-se um clima de alta tensão no Bangladesh entre os 
movimentos islâmicos e o governo. o grupo Hefazat-e-islam 
lançou um ultimato, intimando o executivo para ser aprovada 
uma nova lei da blasfémia até dia 30 de abril. Se isso não 
acontecer, ameaçam com a ocupação da capital, daca. a nova 
lei proposta visa introduzir a pena de morte para os culpados de 

blasfémia contra a religião islâmica, impedir as mulheres de trabalhar com os homens, 
proibir todas as atividades culturais que difamam o islão e tornar obrigatória a educação 
islâmica. este desafio, que ocorre num momento em que o executivo atravessa uma fase 
de algum descrédito, está a alarmar as minorias religiosas, nomeadamente cristãos e 
budistas. o Bispo de Chittagong, d. moses m. Costa, afirmou, à agência fides, que as 
minorias religiosas são acusadas «de fazer proselitismo e de converter». não obstante, 
acrescentou o prelado, «vivemos a fé com alegria». (www.fundacao-ais.pt)

desemprego alerta Cáritas 
a CáritaS PortuGueSa alertou para 
as consequências do desemprego no país, 
numa mensagem para o 1.º de Maio, 
lembrando as pessoas «atiradas» para o 
«beco da exclusão social» e as «periferias 
da participação cidadã». A mensagem 
fala num «sentimento de medo» que 
condiciona os trabalhadores e os leva a 
«aceitar todas as regras e todas as impo-
sições». A Cáritas manifesta ainda a sua 
solidariedade, assegurando que não «cru-
zará os braços» para que Portugal volte a 
ser «um país de maior justiça social».

O Papa 
administrou o 

sacramento do 
Crisma a 44 

pessoas vindas 
de 22 países, 

incluindo Portugal
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entreViSta
i Joaquim daniel Pereira rodrigues tem 41 anos e é natural de 

Pousada de Saramagos, Vila nova de famalicão, tendo passado 
grande parte da sua vida na vila de Joane. Continua vinculado à 
empresa Continental-mabor na qualidade de funcionário, tendo 
no passado integrado diversas comissões de trabalhadores.

i

um dia depois da celebração maior do trabalho no ca-
lendário anual, fomos escutar o coordenador da união 
de Sindicatos de Braga, Joaquim daniel rodrigues. Par-
tindo de uma atitude muito crítica para com a despro-
teção social a que as medidas das políticas de austeri-
dade têm votado os portugueses, o ainda funcionário da 
Continental-mabor põe a nú as dificuldades dos traba-
lhadores do distrito, não deixando de sublinhar as virtu-
des da igreja no auxílio aos mais frágeis da sociedade.

Celebrámos ontem o dia do trabalhador, 
uma jornada cheia de significado para 
os sindicatos. que diagnóstico faz do 
trabalho no nosso distrito?

R_ A caracterização que temos é que 
continua a destruição do aparelho pro-
dutivo. Um país que destrói o aparelho 
produtivo é um país com futuro. Somos 
um distrito de salários baixos. Quando 
há baixos salários, isso vai afetar na-
turalmente a dinâmica económica da 

“ A IgrejA 
tem um pApel 
fundAmentAl 

nA trAnsmIssão 
de vAlores 

à socIedAde

foi dirigente do sindicato da química e farmacêutica e 
integra ainda o sindicato da indústria transformadora, 
energia e atividades do ambiente. É dirigente da união de 
Sindicatos de Braga, órgão da CGtP, há cerca de 12 anos, 
tendo sido eleito coordenador a 25 de maio de 2012.

região. Temos bons exemplos ao nível da 
produtividade e da qualidade. É pena ver 
tantas empresas destruídas e tantos traba-
lhadores capazes física e intelectualmente 
sujeitos ao desemprego. Esta situação não 
pode continuar. O nosso distrito está a 
empobrecer de dia para dia. Precisáva-
mos de outras dinâmicas. O nosso tecido 
económico é essencialmente constituído 
por micro, pequenas e médias empresas 
que têm, neste momento, muita dificulda-

de de acesso ao crédito. Por isso mesmo, 
o banco do Estado deveria assumir um 
papel mais ativo no apoio a essas empre-
sas, mas prefere agir como os outros ban-
cos e preocupar-se apenas com lucros. Ao 
Estado devia interessar que a economia 
se desenvolvesse no seu todo. Outro dos 
aspetos em que poderíamos investir mais 
seria na investigação. A Universidade 
do Minho, e outras universidades, têm 
dado um grande contributo à melhoria 
da qualidade produtiva, através dos seus 
investigadores, mas cabe-me destacar o 
Centro de Investigação dos Têxteis, em 
Famalicão, ou o Ave Park, em Guimarães. 
Através destes institutos muitas empresas, 
que não têm maneira de investir na inves-
tigação, podem inovar os seus produtos e 
tornarem-se mais competitivas.

o distrito de Braga atravessa a maior 
crise social e económica das últimas 
décadas. qual o papel dos sindicatos na 
resolução desta situação?

R_ O papel dos sindicatos, ao longo de 
décadas e também nesta fase, tem sido 

a luta pelo emprego e pela manutenção 
do próprio emprego. Muita gente pensa 
que os sindicatos só agem para fechar as 
empresas, mas isso não é verdade. Temos 
muitos exemplos em que, não fosse a luta 
dos trabalhadores em relação a muitos 
problemas que surgem nas empresas, o 
tecido empresarial seria hoje mais pobre. 
Recordo o caso da Grundig de Braga há 
uns anos atrás. Não fossem os sindicatos 
a levantarem o problema e a obrigar os 
responsáveis a encontrar soluções e po-
deria ter existido uma calamidade social. 
Hoje estão lá sediadas muitas empresas. 
A luta permitiu que a produção continu-
asse, naturalmente de uma forma diferen-
te, mas que evitou muitos desempregos. 
Outro problema é a recusa das empresas 
em dar as 35 horas de formação anual 
contempladas na legislação. Temos a con-
vicção que uma entidade patronal com 
trabalhadores com melhor formação, com 
toda a certeza vai encontrar melhores 
soluções para os seus desafios e melhor 
a qualidade dos seus produtos. Muitas 
empresas têm resistido a esta opção.

foi eleito há pouco tempo para o cargo 
de coordenador da união de Sindicatos 
de Braga. quais são as suas expetativas 
para este mandato?

R_ O mandato dura quatro anos, findo o 
qual se realiza um congresso para eleger 
a nova direção. As expetativas estão con-
dicionadas pelo contexto económico e 
social. Quando tomei posse estava cons-
ciente das dificuldades que iria enfrentar. 
Felizmente a equipa está consciente 
das dificuldades e tem dado um grande 
apoio, quer ao nível do secretariado, quer 
da direção. Quando se repartem respon-
sabilidades é tudo mais fácil.

trabalha há muitos anos numa das 
principais indústrias do distrito. qual a 
importância dessa experiência no cargo 
que atualmente desempenha?

R_ A experiência de ser trabalhador é 
muito positiva, ainda para mais traba-
lhando numa grande empresa, com uma 
grande estrutura e muitos trabalhadores. 
Como sabemos quando estamos numa 
tarefa em grupo, com outros seres huma-
nos, é muito difícil construir consensos. 
Cada um tem a sua opinião e as suas 
soluções para os problemas. Por aí foi co-
meçando a minha experiência na busca 
da unidade entre todos. A minha empre-
sa tem mil e 600 trabalhadores, o que 
implica muitas conversas e reuniões para 
garantir a unidade. Isso aqui na União 
dos Sindicatos, nas empresas, nas famí-
lias, ou em qualquer grupo onde existam 
pessoas. A tarefa de um delegado sindical 
é sempre esta busca da unidade.

acha que a maior parte das empresas do 
distrito zela pela motivação e bem estar 
dos seus trabalhadores?

R_ Eu acho que na maioria das empresas 
a democracia fica à porta. As empresas 
que têm mais sucesso são precisamente 

JOaQUiM DaniEL RODRigUES
coordenador da União Sindicatos de Braga



IGREJA VIVA 5Diário do Minho Quinta-FEiRa, 2 de maio de 2013

isso revela-se em quebra de receitas. O 
aumento do IVA para a restauração é um 
erro crasso. Bastava tachar as transições 
financeiras para evitar aumentar o IVA. 
Neste momento, numa situação de crise, 
em que é preciso dinamizar a econo-
mia, o Governo está a fazer o contrário. 
Por isso aumentam os problemas para o 
orçamento de Estado. Para as empresas 
o fundamental não é baixar os impostos 
sobre o trabalho, é produzir e garantir o 
escoamento do próprio produto. Para isso 

é preciso haver poder de compra. O que 
notamos hoje é que a população está a 
perder poder de compra.

qual é a maior preocupação que sente 
no seu contacto com as pessoas?

R_A maior preocupação que noto na 
população é conseguir fazer face aos seus 
compromissos. É conseguir ter acesso 
aos cuidados de saúde e à educação, por 
exemplo. Outras pessoas, aquelas que 
não têm emprego, sentem dificuldade 
em aceder a prestações sociais. Também 

há cada vez mais pessoas a precisar de 
dinheiro para comer. Se não fosse um 
conjunto de instituições sociais a dar 
auxílio a muitas famílias, a situação seria 
muito mais grave. 

Como é que acha que é possível inverter 
esta situação?

R_ Nós temos tornado públicos dados 
acerca da evolução da situação social 
no distrito de Braga. Neste momento, 
estamos com um desemprego na ordem 
72 mil. Isto é grave e é mais grave ainda 
quando sabemos que menos de um terço 
é que tem acesso ao subsídio de desem-
prego. Se não fosse o auxílio das famílias, 
vizinhos e instituições, o que seria destas 
pessoas. Há uma reivindicação da CGTP 
em alargar o período de concessão de 
subsídios sociais para as pessoas mais afe-
tadas pela crise. Infelizmente as opções 
do Estado tem sido em financiar grandes 
grupos económicos, como o BPN, o BPP 
ou o BANIF. Nós não podemos esquecer 
que o nosso défice das contas públicas 
disparou a partir deste momento. Temos 
também as parcerias público-privadas, 
que são uma forma de fazer desapare-
cer o dinheiro dos nossos impostos. O 
dever do Estado é apoiar os mais frágeis 
e enquanto não o fizer, corremos sérios 
riscos em termos de fragmentação social. 
Será possível mudar esta situação, mas é 
preciso mudar de Governo. Este Governo 
já deu provas que não quer adotar outro 
modelo de desenvolvimentto que não 
este e portanto deve sair, porque estas 
políticas não estão a resultar.  

entreViSta
ii a união de Sindicatos de Braga, sediada nesta cidade na rua dos Biscaín-

hos, foi fundada após o 25 de abril de 1974 e congrega  nove organiza-
ções sindicais. Localizada num dos distritos mais afetados pelo desem-
prego, esta organização tem procurado promover formas de luta para 
chamar a atenção para a precaridade laboral e falência de empresas.

Por ocasião do dia do trabalhador, o movimento mundial de trabalha-
dores Cristãos lançou um apelo à construção de «uma sociedade mais 
fraterna e igualitária», sem «despedimentos por razões económicas» ou 
«empregos precários e mal pagos». esta instituição aproveita esta data 
para evocar os 200 milhões de desempregados nos cinco continentes.

«Sem o apoio  das 
instituições sociais, 

a situação seria 
muito mais grave»

as que envolvem mais os trabalhado-
res nas suas decisões e na sua linha de 
produção. Quando um trabalhador é 
escutado acerca da forma como executa 
a sua função, a motivação e produtivida-
de podem ser melhores. Os trabalhadores 
gostam de se sentir escutados. A empresa 
não ganha nada se os trabalhadores trou-
xerem para a empresa os problemas que 
têm lá fora, seja a doença de um familiar, 
as contas que não podem ser pagas ou 
outras situações. Por isso mesmo, muitas 
empresas têm aspetos organizacionais 
que revelam a sua preocupação pela si-
tuação pessoal e humana dos trabalhado-
res. Outra dimensão é a importância dada 
à formação contínua dos trabalhadores da 
parte das empresas. Quanto melhor for-
mado, mais eficaz vai ser um trabalhador 
na resolução dos pequenos problemas do 
dia a dia. A empresa não ganha nada com 
a constante desvalorização de um traba-
lhador. É claro que muitas das micro e 
pequenas empresas não têm capacidade 
para dar formação, mas podem usufruir 
de ações promovidas por instituições 
públicas e pelos próprios sindicatos. 

Vê uma luz ao fundo do túnel?

R_ Eu acredito que, mudando de orienta-
ções, é possível encontrar soluções para a 
situação que vivemos. Nunca será, contu-
do, em torno de medidas de austeridade. 
A solução só pode ser encontrada a partir 
do apoio à valorização do trabalho e ao 
desenvolvimento económico. As medi-
das de austeridade têm o feito contrário, 
porque se corta no poder de compra e 

quaL PenSa Ser o PaPeL da iGreJa na noSSa reGião, 
nomeadamente em termoS SoCiaiS?

r_ o papel fundamental da igreja, para além de outros, é a edu-
cação para os valores. depois, naturalmente destaca-se no apoio 
direto a muitas famílias debilitadas a nível financeiro, através das 
suas muitas instituições. recordo os infantários também e os lares 
de idosos. todavia, o papel mais importante da igreja é a trans-
missão de valores e princípios na sociedade. a população em ge-
ral precisa de ter valores, senão é a lei da selva... É a igreja quem, 
ao longo de séculos, detém o papel mais ativo nesse aspeto. a 
nível social, o apoio da igreja é muito importante para cada vez 
maior número de pessoas e famílias. infelizmente cada vez mais 
gente precisa de apoio e são essas instituições quem desenvolve 
um grande trabalho junto dos mais frágeis da sociedade. 

atÉ que Ponto É PoSSíVeL uma CoLaBoração entre 
a iGreJa e oS SindiCatoS na reSoLução da CriSe que 
atraVeSSamoS?

r_ esta casa, e a própria CGtP, têm tido uma estreita colaboração 
com a igreja. aliás, nós temos na nossa direção duas pessoas que 
trabalham na estrutura da igreja. na minha opinião, a igreja e os 
sindicatos, cada um na sua área e em conjunto, têm conseguido 
procurar critérios para uma sociedade mais justa. a igreja con-
tacta naturalmente com mais gente que os sindicatos, mas juntos 
estamos muito próximos dos problemas da população e o nosso 
trabalho acaba por complementar-se no objetivo de mais justiça 
social. não nos podemos esquecer que quer os sindicatos, quer a 
igreja prosseguem os mesmos objetivos e isso coloca-nos lado a 
lado na busca de soluções para esta crise.

em que PontoS Sente que a iGreJa LoCaL, neSte CaSo 
a arquidioCeSe de BraGa, eStá em Sintonia Com oS 
SindiCatoS?

r_ os pontos mais concretos têm a ver com as necessidades que 
a população tem. na minha opinião, estão mais relacionadas com 
as questões sociais. Há uma grande sintonia entre nós na questão 
do desemprego. quando não há emprego as instituições e as co-
munidades ressentem-se e essa tem sido a nossa maior razão para 
um diálogo. temos tido a preocupação de fazer chegar a informa-
ção de situações concretas ao Sr. arcebispo e o contrário também 
tem acontecido.tem sido uma troca importante de informação.

Como CriStão, aCHa que a ViSão CriStã do mundo 
Pode aJudar muitaS PeSSoaS a SuPerar eSta CriSe?

r_ obviamente que as duas organizações potenciam essa ajuda. 
quando vemos uma pessoa com uma dificuldade, como insti-
tuição, procuramos ajudar a resolver a situação. uma pessoa 
sozinha não tem a mesma força. esta é a questão fundamental. 
em algumas situações sentimo-nos impotentes para resolver os 
problemas que nos batem à porta. nesse sentido, a questão da 
esperança é fundamental. naturalmente que o ser cristão ajuda 
muito nesse aspeto. um trabalhador que cai no desemprego fica 
fragilizado economicamente, mas também psicologicamente. mas 
há também trabalhadores no ativo, que devido a pressões ou a 
precaridade laboral, acabam por sentir-se fragilizados. uma de-
pressão é muito castradora da própria pessoa e das suas capacida-
des. Por isso a religião, neste caso a católica, pode ser decisiva na 
vida de muita gente e na capacidade de superação para atravessar 
as situações difíceis.

«ser crIstão AjudA A ter A esperAnçA pArA enfrentAr As dIfIculdAdes»

“
O dever do Estado é 

apoiar os mais frágeis 
e enquanto não o fizer, 
corremos sérios riscos 

a nível social

    OS NÚmEROS

8 mil era o número total de 
desempregados com menos de 25 anos 
no distrito de Braga no passado mês 
de fevereiro.

16,9 é o valor da taxa de 
desemprego nacional registada no 
passado mês de março. o distrito de 
Braga apresentava uma taxa na ordem 
dos 18%, um valor acima da média 
nacional.

110 mil é o número total 
de trabalhadores atualmente sem 
qualquer atividade laboral no 
distrito de Braga. destes, cerca de 
62 mil estão inscritos nos Centros de 
emprego. 

807 é o número total de 
empresas que faliram no distrito de 
Braga ao longo de 2012. em 2011 
tinham falido menos 222 empresas.
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LiturGia

LEITURA I – Act 1,1-11 

Leitura dos Atos dos Apóstolos

No meu primeiro livro, ó Teófilo, narrei 
todas as coisas que Jesus começou a fazer 
e a ensinar, desde o princípio até ao dia em 
que foi elevado ao Céu, depois de ter dado, 
pelo Espírito Santo, as suas instruções aos 
Apóstolos que escolhera. Foi também a eles 
que, depois da sua paixão, aparecendo-lhes 
durante quarenta dias e falando-lhes do 
reino de Deus. Um dia em que estava com 
eles à mesa, mandou-lhes que não se afas-

tassem de Jerusalém, «da Qual- disse Ele - 
Me ouvistes falar. Na verdade, João batizou 
com água; vós, porém, sereis baptizados 
no Espírito Santo, dentro de poucos dias». 
Aqueles que se tinham reunido começa-
ram a perguntar: «Senhor, é agora que vais 
restaurar o reino de Israel?» Ele respondeu-
-lhes: «Não vos compete saber os tempos 
ou os momentos que o Pai determinou com 
a sua autoridade; mas recebereis a força do 
Espírito Santo, que descerá sobre vós, e se-
reis minhas testemunhas em Jerusalém e em 
toda a Judeia e na Samaria e até aos confins 

da terra». Dito isto, elevou-Se à vista deles 
e uma nuvem escondeu-O a seus olhos. 
E estando de olhar fito no Céu, enquanto 
Jesus se afastava, apresentaram-se-Ihes dois 
homens vestidos de branco, que disseram: 
«Homens da Galileia, porque estais a olhar 
para o Céu? Esse Jesus, que do meio de 
vós foi elevado para o Céu, virá do mesmo 
modo que O vistes ir para o Céu».

SALMO RESPONSORIAL – Salmo 46 (47)

Refrão 1:  Por entre aclamações e ao som da 
trombeta, ergue-Se Deus, o Senhor.

Refrão 2: Ergue-se, Deus, o Senhor, em 
júbilo e ao som da trombeta.

Povos todos, batei palmas,
aclamai a Deus com brados de alegria, 
porque o Senhor, o Altíssimo, é terrível, 
o Rei soberano de toda a terra.

Deus subiu entre aclamações,
o Senhor subiu ao som da trombeta. 
Cantai hinos a Deus, cantai,
cantai hinos ao nosso Rei, cantai.

Deus é Rei do universo:
cantai os hinos mais belos. 
Deus reina sobre os povos,
Deus está sentado no seu trono sagrado.

LEITURA II – Ef 1,17-23 
Leitura da epístola de São Paulo aos 
Efésios

Irmãos: O Deus de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, o Pai da glória, vos conceda um 
espírito de sabedoria e de luz para O co-
nhecerdes plenamente e ilumine os olhos 
do vosso coração, para compreenderdes 
a esperança a que fostes chamados, os 

tesouros de glória da sua herança entre 
os santos e a incomensurável grandeza 
do seu poder para nós os crentes. Assim 
o mostra a eficácia da poderosa força que 
exerceu em Cristo, que Ele ressuscitou dos 
mortose colocou à sua direita nos Céus, 
acima de todo o Principado, Poder, Virtude 
e Soberania, acima de todo o nome que 
é pronunciado, não só neste mundo, mas 
também no mundo que há-de vir. Tudo 
submeteu aos seus pés e pô-l’O acima 
de todas as coisas como Cabeça de toda 
a Igreja, que é o seu Corpo, a plenitude 
d’Aquele que preenche tudo em todos.

ACLAMAÇÃO EVANGELHO – Mt 28,19a.20b 
Ide e ensinai todos os povos, diz o Senhor:
Eu estou sempre convosco até ao fim dos 
tempos.

EVANGELHO – Mc 16,15-20 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São João

Naquele tempo, Jesus apareceu aos Doze 
e disse-lhes: «Ide por todo o mundo e 
pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem 
acreditar e for batizado será salvo; mas 
quem não acreditar será condenado. Eis os 
milagres que acompanharão os que acre-
ditarem: expulsarão os demónios em meu 
nome; falarão novas línguas; se pegarem 
em serpentes ou beberem veneno, não 
sofrerão nenhum mal; e quando impuse-
rem as mãos sobre os doentes, eles ficarão 
curados». E assim o Senhor Jesus, depois 
de ter falado com eles, foi elevado ao Céu 
e sentou-Se à direita de Deus. Eles partiram 
a pregar por toda a parte e o Senhor coope-
rava com eles, confirmando a sua palavra 
com os milagres que a acompanhavam.

“Cristo triunfante” (Melozzo da Forli, 1481-83) In: Palazzo Quirinale, Roma (Itália)

i a feSta da aSCenção acontece sempre 40 dias depois de Páscoa. era inicial-
mente celebrada no mesmo dia do Pentecostes. a partir do século iV, passou a ter 
uma celebração particular, a quinta-feira de ascensão, dia em que se realizavam 
procissões e a tradicional bênção dos campos e das colheitas. em Portugal, este 
dia foi considerado feriado até 1952, passando depois para o domingo seguinte.

Sugestão de Cânticos
ent: Homens da Galileia (f. Valente, BmL 56, 15)
SaL: ergue-se deus o Senhor (m. Luís, nCt 183)
ofer: Cantai um hino novo (a. f. Santos, nCt 191)
Com: ide por todo o mundo (m. Luís, nCt 355)

DOMINGO da ascenção – Ano C
12 de mAio de 2013 

A Solenidade da Ascensão de 
Jesus que hoje celebramos 
sugere que, no final do caminho 
percorrido no amor e na doa-

ção, está a vida definitiva, a comunhão 
com Deus. Sugere também que Jesus nos 
deixou o testemunho e que somos nós, 
seus seguidores, que devemos continuar a 
realizar o desejo libertador de Deus para 
os homens e para o mundo.
Na primeira leitura, repete-se a mensa-
gem essencial desta festa: Jesus, depois 
de ter apresentado ao mundo o proje-
to do Pai, entrou na vida definitiva da 
comunhão com Deus, a mesma vida que 
espera todos os que percorrem o mesmo 
“caminho” que Jesus percorreu. Quan-
to aos discípulos: eles não podem ficar 
a olhar para o céu, numa passividade 
alienante; mas têm de ir para o meio dos 
homens. A ressurreição/ascensão de Jesus 
garante-nos, antes de mais, que uma vida 
vivida na fidelidade aos projetos do Pai é 

uma vida destinada à comunhão defini-
tiva com Deus. Quem percorre o mesmo 
“caminho” de Jesus subirá, como Ele, à 
vida plena. A ascensão de Jesus recorda-
-nos, sobretudo, que Ele foi elevado para 
junto do Pai e nos encarregou de con-
tinuar a tornar realidade o seu projeto 
libertador no meio dos homens. É relati-
vamente frequente ouvirmos dizer que os 
seguidores de Jesus gostam mais de olhar 
para o céu do que se comprometerem na 
transformação da terra. 
A segunda leitura convida os discípu-
los a terem consciência da esperança a 
que foram chamados (a vida plena de 
comunhão com Deus). Devem cami-
nhar ao encontro dessa “esperança” de 
mãos dadas com os irmãos, membros do 
mesmo “corpo”, e em comunhão com 
Cristo, a “cabeça” desse “corpo”. Cristo 
reside no seu “corpo” que é a Igreja; e é 
nela que se torna hoje presente no meio 
dos homens. Dizer que fazemos parte do 

“corpo de Cristo” significa que devemos 
viver numa comunhão total com Ele e 
que nessa comunhão recebemos, a cada 
instante, a vida que nos alimenta. Sig-
nifica também viver em comunhão, em 
solidariedade total com todos os nossos 
irmãos, membros do mesmo “corpo”, 
alimentados pela mesma vida.
No evangelho, Jesus ressuscitado apa-
rece aos discípulos, ajuda-os a vencer a 
desilusão e o comodismo e envia-os em 
missão, como testemunhas do projeto de 
salvação de Deus. De junto do Pai, Jesus 
continuará a acompanhar os discípulos 
e, através deles, a oferecer aos homens a 
vida nova e definitiva. A questão central 
abordada no nosso texto é a do papel dos 
discípulos no mundo, após a partida de 
Jesus ao encontro do Pai. O texto consta 
de três cenas: Jesus ressuscitado define 
a missão dos discípulos; Jesus parte ao 
encontro do Pai; os discípulos partem ao 
encontro do mundo, a fim de concretizar 

a missão que Jesus lhes confiou. Jesus foi 
ao encontro do Pai, depois de uma vida 
gasta ao serviço do “Reino”; deixou aos 
seus discípulos a missão de anunciar o 
“Reino” e de torná-lo uma proposta ca-
paz de renovar e de transformar o mundo. 
Celebrar a ascensão de Jesus significa, an-
tes de mais, tomar consciência da missão 
que foi confiada aos discípulos e sentir-se 
responsável pela presença do “Reino” 
na vida dos homens. A missão que Jesus 
confiou aos discípulos é uma missão uni-
versal: as fronteiras, as raças, a diversida-
de de culturas não podem ser obstáculos 
para a presença da proposta libertadora 
de Jesus no mundo. É um tremendo 
desafio testemunhar, hoje, no mundo os 
valores do “Reino” (esses valores que, 
muitas vezes, estão em contradição com 
aquilo que o mundo defende e que o 
mundo considera serem prioridades).
Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org

 a Igreja alimenta-se da palavra
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oPinião

No passado dia 25 de abril, o santuário de Balazar celebrou a passagem do 9.º aniversá-
rio da beatificação da Beata Alexandrina, com a presença de D. Manuel Linda.          

(Fotos: Álvaro Magalhães)           

1 Muito cedo na história 
humana surgiu a necessidade 
de estabelecer códigos legais, 
tornando evidente para todos 

o que era ou não permitido. De 
facto, os primeiros códigos legais 
conhecidos datam de há quase 
quatro milénios e passam a escrito 
leis e costumes, em muitos casos, 
anteriores à invenção da escrita. É 
preciso, no entanto, reconhecer que 
a evolução das sociedades no sentido 
de assumir a igualdade de todos os 
cidadãos perante a lei e o direito 
de cada cidadão a um julgamento 
justo, segundo leis aplicáveis a todos, 
é bastante recente – e deve-se ao 
Cristianismo, por ter impregnado 
a cultura das sociedades europeias 
com a ideia revolucionária de que 
todos os seres humanos são imagem 
e semelhança de Deus, iguais em 
direitos e deveres. Sobre esta ideia 
desenvolveu-se o conceito de direitos 
humanos fundamentais. E daqui 
passou-se à exigência de os Estados 
respeitarem tais direitos nos seus 
ordenamentos jurídicos, por aqueles 
serem anteriores ao Estado e não uma 
concessão deste aos seus cidadãos.

2 A recente evolução das 
sociedades ocidentais no 
sentido de renunciarem 
a qualquer fundamento 

exterior a elas é um retrocesso, 
também no âmbito da justiça. Em 
sociedades assim, os direitos humanos 
fundamentais podem ser relativizados 
em função de maiorias conjunturais 
ou de grupos de pressão e torna-se 
impossível afirmar quaisquer valores 
como definitivos. Esta mudança de 
paradigma levará, inevitavelmente, 
a situações sempre mais complexas, 
do ponto de vista legal. E, aqui, 
“complexas” não significa, apenas, de 
difícil resolução; significa, sobretudo, 
de resolução impossível a não ser 
pela renúncia do Estado a manter 
leis coerentes aplicáveis igualmente 
a todos os cidadãos. Ou seja, 
renunciar a um fundamento exterior à 
sociedade conduzirá à dissolução da 
mesma sociedade, à sua tribalização 
ou à sua transformação noutro tipo 
de sociedade. Pode-se, é evidente, 
desejar este resultado e trabalhar para 

ele. Não se pode, porém, desejar 
este resultado e trabalhar para ele 
querendo, ao mesmo tempo, manter 
o que de melhor as sociedades 
ocidentais trouxeram à história da 
humanidade: o primado da pessoa, 
a igualdade de todos perante a lei, 
ancorada na afirmação de direitos 
humanos fundamentais, o respeito 
pela liberdade individual.

3Num contexto cultural como 
aquele que se antevê – e, em 
alguns casos, já se vive –, será 
inevitável a judicialização 

da vida quotidiana e também do 
sistema de governo, com os Estados 
a tornarem-se, cada vez mais, 
“repúblicas de juízes”. Se os regimes 
políticos ditatoriais usam o sistema 
judicial como instrumento para servir 
o poder político e perseguir quantos 
se atrevem a dissentir da ideologia 
estabelecida, não será de estranhar 
que algo semelhante venha a suceder 
nos sistemas democráticos, não por 
motivos políticos, no sentido estrito, 
mas porque haverá sempre quem 
recorra ao sistema para calar ou 
penalizar vozes discordantes – se em 
França já é possível deter e multar um 
cidadão, em pleno centro de Paris, 
por usar uma camisola com a imagem 
estilizada de uma família normal 
(pai, mãe e filhos), com o argumento 
de se tratar de uma manifestação 
de “homofobia”, torna-se mais fácil 
entender de que modo o sistema 
judicial pode vir a ser usado para 
perseguir qualquer forma de dissensão 
face ao pensamento culturalmente 
dominante. 

4 Percebe-se, deste modo, 
como é importante uma 
opinião pública informada 
e formada, capaz de não 

se deixar enredar pela propaganda 
das ideologias dominantes. Mas 
ainda mais importante é, como 
lembra o Santo Padre na Intenção 
deste mês, a integridade e recta 
consciência dos intervenientes na 
administração da justiça, sem as quais 
não é possível que o sistema judicial 
sirva verdadeiramente os cidadãos 
e contribua para a edificação de 
sociedades mais humanizadas.

Sociedade e justiça

Para que aqueles que administram a justiça ac-
tuem sempre com integridade e recta consciên-
cia. [intenção Geral do Santo Padre para o mês 
de maio]   

iGreJa em deStaque

por Elias Couto (Apostolado da Oração) 
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IGREJA.net
A APELO é uma instituição baseada na 
colaboração solidária e voluntária de 
pessoas em luto, técnicos e profissio-
nais de diferentes áreas e outras pesso-
as que desejam promover o auxílio ao 
luto. O portal da associação APELO é 
um espaço simples e bastante claro. 
Para além de informações gerais sobre 
os objetivos da associação, o site per-
mite obter respostas às dúvidas mais 
frequentes sobre o luto, perceber quais 
as fases de desenvolvimento do luto 
e ainda ler algumas reflexões sobre o 
luto, clique em “o luto”.

www.apelo.web.pt

flash 

«Neste tempo, mais 
do que noutro, a 

fé, a esperança e a 
caridade impõem 

olhar para os mais 
sofredores e implica 
que os mais jovens 
sejam fermento de 

mudança»

Marcelo Rebelo de Sousa,
nas Jornadas Diocesanas de Lisboa

Amanhã, 3 de maio, Barcelos celebra a tradicional festa das Cruzes (Foto: Arquivo DM) 

título: Começa a cami-
nhar 

autor: Enzo Bianchi

editora: Paulus

Preço: 3,80 euros

Resumo: A aventura interior, a oração, a 
escuta, o tempo, o discernimento, a fra-
ternidade, a esperança e o empenhamen-
to cristão em favor da justiça são termas 
de um caminho pessoal e comunitário 
de espiritualidade, explicados por Enzo 
Bianchi, piror da Comunidade Monástica 
de Bose.  

LiVRo

título: A oração do Amor

autor: Luísa Rodrigues

editora: Paulinas

Preço: 09,00 euros

Resumo: Deem-me as 
vossas mãos… e sejam as minhas mãos 
estendidas neste mundo inquieto que 
anseia a paz.» (Rainha da Paz) Livro 
recheado de testemunhos, pensamentos 
e mensagens recolhidos em ambiente de 
devoção, relacionada com as invocadas 
aparições de Nossa Senhora na região de 
Medjugorje (Bósnia e Herzegovina).

título: O Livro do Génesis

autor: D. António Couto

editora: Letras & Coisas

Preço: 08,00 euros

Resumo: Trata-se da mais 
recente obra do Bispo de 
Lamego e especialista na Sagrada Escritu-
ra. O objetivo destas páginas é explorar 
o primeiro livro da Bíblia, abordando as 
diversas partes nas quais é constituído e 
buscando o simbolismo de cada relato 
com recurso à hermenêutica bíblica. A 
obra divide-se em três capítulos: “Narrati-
vas da Criação”; “Da cobiça à Aliança”; e 
“Narrativas Patriarcais”.
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Um homem, preocupado por-
que o seu matrimónio estava 
em crise, foi pedir conselho a 

um sábio.
Este começou por ouvir as queixas que 
fazia acerca da sua esposa. Dizia ele:
- Eu nunca lhe falto com o dinheiro de 
que necessita. Faço-lhe todas as vonta-
des. Deixo-a em paz. Não tem razões 
para se queixar de mim.
O Sábio, depois de uma longa conver-
sa, disse-lhe apenas isto:
- Deves aprender a escutar a tua 
mulher.
O homem regressou a casa e fez todo 
o possível para que nenhuma palavra 
da esposa caísse em saco roto.
Passado um mês, foi de novo ter com o 
Sábio e disse-lhe:
- Mestre, venho dizer-te que escutei 
tudo o que a minha mulher disse. E a 
crise continua.
O Sábio, sorrindo, disse-lhe:
- Agora regressa a casa e escuta todas 
as palavras que ela não disse. Sim, 
tenta perceber o que ela não comunica 
com palavras.

As palavras não são suficientes 
para expressarmos os nossos sen-
timentos. Precisamos de ler o que 
as pessoas dizem com o olhar, o 
silêncio, as mãos.

In “Nem só de pão”, Pedrosa Ferreira

quinta-feira 02.05.2013

> BRAGA: tertúlia “O Estado, 
da Arte e o Tempo” no Centro 
Pastoral Arquidiocesano, pro-
movida pela Pastoral Universi-
tária (18h00).

> BRAGA: formação sobre lei-
tura da Escritura, orientada por 
D. António Couto, na Faculda-
de de Teologia (21h30).

Sexta-feira 03.05.2013

> BARCELOS: procissão da In-
venção da Santa Cruz, presidi-
da por D. Jorge Ortiga (17h00).

Sábado 04.05.2013

> TERRAS DE BOURO: peregri-
nação pelos cristãos persegui-
dos, no santuário de S. Bento 
da Porta Aberta (10h30).

> BRAGA: tomada de posse do 
Conselho Central das Confe-
rências Vicentinas de Braga, em 
Nogueira (16h00).

> BRAGA: festival de tunas 
SamiLi, pelo Sameiro, no audi-
tório Vita (21h30).

domingo 05.05.2013
> V.N.FAMALICÃO: missa de 
instituição de acólito em S. Tia-
go de Antas, por D. Jorge Ortiga 
(10h00).

>GUIMARÃES/VIZELA: Via 
Lucis da Festa das Cruzes de 
Cerzedelo, presidida por D. 
Jorge Ortiga (15h00).

> Esta sexta-
-feira, entre as 

23h00 e as 24h00, 
é transmitido o programa 

“Ser Igreja“, da Rádio SIM .

FM 101.1 Mhz e AM 576 Khz

festival de tunas SamiLi
auditório Vita, 4 de maio, 21h30

O festival SamiLi surge da cooperação 
entre a Confraria de Nossa Senhora do 
Sameiro e As Líricas - Tuna Feminina da 
Universidade Católica - Braga. Ao partici-
par neste evento estará a colaborar com a 
campanha de angariação de fundos para 
as obras de requalificação do telhado da 
Basílica de Nossa Senhora do Sameiro. 


