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IGREJA PRIMAZ i

Na passada sexta-feira, dia 14 de Março, 
a Equipa Arciprestal de Catequese de V. 
N. de Famalicão promoveu um encon-
tro de Recolecção destinado a todos os 
catequistas do Arciprestado, subordinado 
ao tema “Sacia-te na fonte da Alegria” e 
procurando enfatizar a importância da 
Liturgia na Igreja e enquanto celebração 
da Fé. 
Esta iniciativa, realizada no Seminário dos 
Missionários Combonianos, em Antas, a 
partir das 21h15, reuniu mais de sessenta 
catequistas, provenientes de inúmeras 
paróquias do Arciprestado, que, assim, 
em plena Quaresma, quiseram viver um 
momento privilegiado de celebração, 
manifestação e fortalecimento da sua Fé.
Deste modo, depois das boas-vindas 
a todos por parte do P.e António Lou-
reiro, Assistente da Equipa Arciprestal 
de Catequese, seguiu-se um momento 
de reflexão, promovido pelo diácono 
permanente David Azevedo, também 
membro da referida Equipa que, partindo 
da Constituição conciliar Sacrosanctum 
Concilium e enfatizando que “o Mistério 
Pascal de Cristo tem um lugar central na 
Liturgia”, explicou que “a comunidade 
é o fontanário onde podemos beber da 
nascente da água viva, renovando o nos-
so encontro pessoal com Cristo através 
da Liturgia, nomeadamente através dos 
sete Sacramentos”, tal como enfatiza a 
caminhada proposta pelo Arciprestado 
para este tempo da Quaresma. Procu-
rando explicar que a Liturgia é para nós 
a fonte da alegria, o orador apresentou a 

catequistas de v.n. famalicão em recolecção

Convívios Fraternos
Encontro Juvenil a 22 de Março
O Movimento Convívios Fraternos da 
Arquidiocese de Braga realiza, no dia 
22 de março, mais um Encontro Juvenil 
deste ano pastoral, com o tema “Uma 
ponte entre nós”. Podem participar 
todos os jovens que frequentem o 8.º; 
9.º e 10.º ano de catequese ou todos os 
jovens, até aos 18 anos, que ainda não 
viveram a experiência do Convívio Fra-
terno. Inscrições para o email bragacf@
gmail.com ou para o 911 940 662

Guimarães
Igreja dos Santos Passos
A paróquia de S. Sebastião, na cidade 
de Guimarães, vive o tempo da Quares-
ma voltada para a igreja dos Santos Pas-
sos, também conhecida como igreja de 
Nossa Senhora da Consolação Segundo 
o programa preparado pela Real Irman-
dade de Nossa Senhora da Consolação 
e Santos Passos, todas as sextas-feiras 
da Quaresma, às 08h30, é realizada 
a via-sacra, seguida da celebração da 
Missa. O programa prevê também a 
realização de Conferências Quaresmais 
e as tradicionais Procissões.

Pré-Seminário
Encontro Vocacional
Perto de duas dezenas de jovens, 
entre os 11 e os 17 anos, participaram 
ontem em mais um encontro 
vocacional do pré-seminário 
promovido pela Arquidiocese de 
Braga. Este foi o sexto encontro do 
pré-seminário  deste ano pastoral, 
em que se procurou dar continuidade 
à caminhada que os jovens vêm 
fazendo no sentido do ingresso no 
Seminário Maior para abraçarem a 
vida sacerdotal. 

Ribeirão
Agrupamento de Escuteiros
O Agrupamento 1374 do Corpo 
Nacional de Escutas (CNE) de Ribeirão 
«é o maior do país» e ainda não 
completou um ano da sua fundação, 
revelou o chefe daquele agrupamento, 
fundado a 14 de abril de 2013. Leonel 
Rocha aponta que, atualmente, nas 
quatro secções do agrupamento 
existem «191 escuteiros».

Famalicão
Confraria das Santas Chagas 
promove sessão de Cinema
No próximo sábado, dia 22 de Março, 
às 21h30 no Auditório da Fundação 
Cupertino de Miranda, em V. N. 
Famalicão, será transmitido o filme 
“A Aldeia de Cartão”, enquadrado 
no ciclo de cinema: “Entre a Fé e a 
Dúvida… em que acreditamos?”. 

Catequistas convidados a saciar-se na fonte da Liturgia

Museu da Sé lança Estandarte Pascal
O Tesouro-Museu da Sé de Braga irá lançar no final do mês de Março um Es-
tandarte Pascal, com aprovação eclesiástica, que pretende transmitir a todos 
os cristãos a mensagem do filho de Deus, que voluntariamente se entregou 
à morte para alcançar a Redenção da Humanidade. O estandarte foi criado 
pela Designer Sílvia Abreu tendo como base duas peças do Tesouro-Museu 
da Sé de Braga, uma pintura a óleo com a representação de Cristo deposto 
no sepulcro do Séc. XVIII e um Cristo em ferro ressuscitado sob a invocação 
de Salvador do mundo do Séc. XIX. Todos os párocos e pessoas interessadas 
poderão contactar a loja do Tesouro-Museu da Sé de Braga para adquirirem 
o estandarte. A loja assume as despesas de envio para quantidades iguais ou 
superiores a 50 Estandartes.

Toda a Arquidiocese de Braga está convidada a participar, no próximo dia 27,  no lançamento do primeiro 
volume de “A Voz da Catedra(l) – Rumo à Unidade”, uma obra que reúne homilias, discursos e outros 
escritos da autoria de D. Jorge Ortiga. A sessão de apresentação do livro terá lugar às 21h00, estando a 
apresentação a cargo da professora universitária e pró-reitora da UMinho Felisbela Lopes. As interven-
ções eclesiais e escritos do Prelado de Braga, que assumiu as funções de Arcebispo em 1999, foram sendo 
publicados na revista Ação Católica, e agora vão ficar organizadas numa coleção de três volumes.

sua essência, através de duas perspec-
tivas sobre a mesma. Assim, a Liturgia 
pode ser considerada como o “jogo 
da criança”, na medida em que “a 
criança não se propõe alcançar um 
fim; só pretende viver livremente a 
sua vida, dilatar-se e tornar-se aquilo 
que é”, e como a “obra do artista”, 
pois este, pela arte, “só busca a solu-
ção do conflito íntimo que o corrói, 
só ambiciona trazer ao mundo da re-
presentação, da expressão plástica, a 
vida superior que antevê em sonho”. 
Assim, em suma “a essência da Li-

O Arciprestado de Fafe organiza um conjunto de Catequeses 
Quaresmais sobre a Exortação de Papa Francisco ‘A Alegria do 
Evangelho’. As Catequeses serão orientadas pelo Cónego Luis Mi-
guel Figueiredo Rodrigues, do Secretariado de Educação Cristã da 
Arquidiocese, e terão lugar nos dias 23 e 30 de Março às 15h30 
na Igreja do Sagrado Coração de Jesus.
“A Alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daque-
les que se encontram com Jesus. Quantos se deixam salvar por 
Ele são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do 
isolamento. Com Jesus Cristo, renasce sem cessar a alegria. Que-
ro, com esta Exortação, dirigir-me aos fiéis cristãos a fim de os 
convidar para uma nova etapa evangelizadora marcada por esta 
alegria e indicar caminhos para o percurso da Igreja nos próximos 
anos” (‘A Alegria do Evangelho’, n.º 1)

Catequeses Quaresmais em Fafe

turgia é «brincar» diante de Deus. Não criar, 
mas deixar-se levar pela alegria divina que 
nela transparece”. Posto isto, seguiu-se um 
tempo de adoração ao Santíssimo Sacramen-
to, durante o qual os catequistas que assim o 
desejaram tiveram também a possibilidade de 
receber o Sacramento da Reconciliação, uma 
forma privilegiada de melhor se viver a Qua-
resma, um tempo que convida, precisamente, 
à penitência. No final, os presentes foram 
convidados a tomar parte de um pequeno 
convívio, que constituiu um novo momento 
de partilha e feliz confraternização entre 
todos. (DACS - Famalicão)
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IGREJA UNIVERSAL
O primeiro museu sobre as raízes do cristianismo na 
Terra Santa está a ser construído em Jerusalém. O 
espaço deve ficar pronto em 2015 tendo três espaços 
expositivos: arqueológico, multimédia e histórico. O 
projeto é da Custódia Franciscana da Terra Santa.

iO trabalho mais difícil do Ministério de Papa Francisco 
é “o trabalho de secretária: responder às cartas”. Tal 
foi confessado pelo Pontífice em entrevista à estação 
de rádio argentina Fm 88.1, que transmite sobretudo 
nos bairros pobres de Bajo Flores, Buenos Aires.

i

Abrantes
5ª Assembleia Diocesana 
de Pastoral Social
Os responsáveis da Diocese de Portalegre-
Castelo Branco promoveram no dia 15 
de Março em Abrantes a 5ª Assembleia 
da Pastoral Social, com alertas para as 
consequências das atuais políticas de 
austeridade sobre a vida das famílias. 
A iniciativa, com o tema ‘Família, 
Solidariedade e Estado Social’, incluiu 
uma intervenção do antigo ministro das 
finanças, António Bagão Félix, sobre 
o tema ‘A Centralidade da Família nas 
Políticas Sociais’. O especialista referiu 
que as famílias são o “barómetro social” 
da crise, em particular no que diz respeito 
às consequências do desemprego.

D. José Policarpo
D. Jorge Ortiga destaca influên-
cia de Patriarca na Sociedade 
O arcebispo D. Jorge Ortiga defende 
que o Patriarca emérito de Lisboa, José 
Policarpo, era “um homem inteligente e 
com uma influência muito grande, quer 
na Igreja, quer na sociedade”. Policar-
po advogava um regime de separação 
entre a Igreja e o Estado, mas de cola-
boração. Em declarações à Antena 1, D. 
Jorge destaca o “pensamento acutilante 
de base teológica, mas uma teologia 
atenta ao mundo de hoje, contribuindo 
para uma sociedade mais justa e mais 
fraterna”.

Algarve
XIII Jornadas de Acção SocioCaritativa 
“A solidariedade social assumida pelo 
Estado está a revelar-se insustentável. 
Isto significa que chegou a hora da 
responsabilidade social, chegou a hora 
das instituições da sociedade”, apelou  
Manuel Braga da Cruz no último sábado 
nas XIII Jornadas de Ação Sóciocaritati-
va, promovidas pela Diocese do Algar-
ve, em que participaram 97 pessoas de 
toda a região algarvia, acrescentando 
que isto não significa “desresponsabili-
zar o Estado”. (Folha de Domingo).

D. Ximenes Belo
Apresentação do I Volume da “His-
tória da Igreja em Timor-Leste”
D. Filipe Ximenes Belo lançou no dia 
14 de março o primeiro volume da 
obra “História da Igreja em Timor-Les-
te–450 Anos de Evangelização (1562-
2012)”. Em declarações ao Jornal Cor-
reio do Vouga, D. Ximenes Belo referiu 
que a obra prevê 4 volumes, estando 
a publicação do 2º volume prevista 
para os 75 anos da ereção canónica da 
Diocese de Díli (em 2015). “Os mis-
sionários viviam em palhotas, viajavam 
a pé, ou de cavalo ou nas barcaças. 
Geralmente, quando chegavam a um 
reino, começavam por converter os 
chefes indígenas (régulos)”.

“Unidos no amor, Juntos contra a fome” 
é o tema que a Cáritas propõe, este ano, 
para a Semana Nacional da Cáritas, que 
se assinala entre os dias 17 e 23 de mar-
ço. A par de um conjunto de ações locais, 
muito vocacionadas para espaços de 
reflexão e debate com os cidadãos, esta 
iniciativa é ainda marcada pelo Peditório 
Público que se realizará em diversas cida-
des e estabelecimentos comerciais entre 
os dias de 20 a 23 de Março.
A informação, que surge no site da Cá-
ritas Portuguesa (www.caritas.pt), refere 
que a Semana Nacional se insere na 
Campanha Internacional de luta contra 
a Fome, com o tema “Uma só Família 
Humana, Alimento para Todos”.
Em Mensagem dirigida a esta Semana, D. 
Manuel Linda, Bispo das Forças Armadas 
e membro da Comissão Episcopal de 
Pastoral Social e Mobilidade Humana, 
refere  que “a afirmação dos direitos dos 
pobres é central na revelação bíblica”, e 
por isso “os cristãos não podem deixar de 
reconhecer esses direitos como instância 
crítica para a sua fé e como uma obriga-
ção urgente de actuação. O futuro novo, 
que só o Reino de Deus realizará em 
plenitude, reclama que esses direitos dos 
pobres sejam assumidos como prioridade. 
Ainda que isso suponha alguma redu-
ção dos nossos direitos burgueses”. D. 
Manuel Linda refere o exemplo de como 
“não são da mesma ordem de urgência, 
por exemplo, o meu direito ao automó-
vel ‘topo de gama’ ou o medicamento 
para a aterosclerose múltipla que o meu 

vizinho não pode comprar por 
insuficiência económica. Neste 
caso, por mais que isso me custe 
a entender, o meu vizinho tem 
direito a que eu lhe pague o 
medicamento. Mesmo que, por 
causa disso, eu não possa com-
prar o tal carro.” Tal centralidade 
dos direitos dos mais pobres 
percorre a Revelação Bíblica, 
encontrando uma afirmação 
máxima no Magnificat, “que 
recupea a teologia do Antigo 
Testamento e opta, sem reservas, 
pela salvação dos pobres: ‘derru-
bou os poderosos de seus tronos 
e exaltou os humildes; aos 
famintos encheu de bens e aos 
ricos despediu de mãos vazias’ 
(Lc 1,52-53)”. A afirmação de Mt 
25,31-46 (“Tive fome e deste-me 
de comer, tive sede deste-me 
de beber”), ou a grande procla-
mação das Bem-Aventuranças 
(“Bem-Aventurados os Pobres, 
porque deles é o Reino dos Céus”) cons-
tituem o coração da Mensagem Evan-
gélica. Deste modo, D. Manuel Linda 
refere como a Semana da Cáritas “aspira 
a espicaçar as consciências, lembrar-nos 
que a caridade cristã é consequência 
inseparável da fé e formar para a partilha 
e para a solidariedade”. 
A Cáritas Arquidiocesana de Braga apela 
à população e organizações que adiram 
ao seu peditório anual, no âmbito da Se-
mana da Cáritas, iniciativa que decorre 

S. José Educador: Audiência geral de Papa Francisco

Precisamente há um ano, nesta solenidade de S. José, o Papa Francisco dava oficialmente 
início ao seu ministério de sucessor de Pedro. E foi a S. José Educador que o Papa dedi-
cou a sua catequese na audiência geral desta quarta-feira, com uma Praça de São Pedro 
repleta com largas dezenas de milhares de peregrinos. E começou logo por afirmar a 
função de S. José, na Sagrada Família de Nazaré, na qual assumiu a missão de educador, 
guardando e acompanhando Jesus no seu crescimento em «sabedoria, idade e graça». 
“Olhemos para José como o modelo do educador que guarda e acompanha Jesus no seu 
caminho de crescimento “em sabedoria, idade e graça”, como diz o Evangelho de Lucas. 
E podemos tentar utilizar precisamente estas três palavras – sabedoria, idade e graça – 
como pista para a nossa reflexão.” 

até 23 de março com o tema “Unidos no 
Amor, Juntos contra a Fome”. Numa nota 
à imprensa, a instituição católica braca-
rense adianta que o peditório nas Euca-
ristias irá decorrer no próximo domingo, 
dia 23 de março, e o peditório público 
nas superfícies comerciais de Braga, 
Guimarães e Barcelos nos dias 20, 21, 22 
e 23 de março. A instituição realça que 
este peditório público anual é a principal 
fonte que «garante e sustenta» a a sua 
ação.  (RV/DACS)

“O encontro com Deus na 
oração leva-nos novamente a 
descer da montanha e voltar 

para baixo, à planície, 
onde encontramos tantos 

irmãos com o peso 
do cansaço, 

das injustiças, da 
pobreza material 

e espiritual”

16 de Março

Adeus a D. José Policarpo 
(Sé Catedral de Lisboa, 14 de Março)

Tem início na próxima segunda-feira, 17 
de março, a visita “ad limina Apostolorum” 
(Papa e Cúria Romana) dos três bispos que 
compõem a Conferência Episcopal de Timor 
Leste (Dioceses de Díli, Baucau e Maliana). 
Em entrevista à Rádio Vaticana, o bispo de 
Baucau, D. Basílio de Nascimento, referiu 
que “num tempo a Igreja foi protetora, logo 
no início da invasão indonésia, a um dado 
momento foi denunciadora dos direitos e da 
falta de respeito pelos timorenses”, mas que, 
actualmente, “o papel que cabe à Igreja 
desenvolver é o papel de educador”.

Bispos de Timor-Leste pela primeira vez 
em visita ad-limina a Roma

Semana nacional da cáritas portuguesa
D. Manuel Linda pede renúncia a “direitos burgueses”
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ENTREVISTA i iD. Luis Aranha foiAbade de Singeverga entre 1995 e 2011.
Nasceu em Paços de Ferreira em 1949 e entrou para a Or-
dem de S. Bento com 27 anos, fazendo a Profissão Perpétua 
em 1979 e sendo ordenado em 1982. Fez Estudos Monásti-
cos em S. Anselmo, Roma, entre 1986 e 1988.

 Texto e Fotos DACS

A história da Europa não se construiu somente graças a 
grandes guerreiros, grandes artistas e grandes monarcas, 
mas também a um monge anónimo que fundou a célula da 
actual União Europeia: S. Bento de Núrsia. Ao realizar-se o 
Congresso sobre este santo na Arquidiocese de Braga, con-
versamos com o anterior abade de Singeverga (Santo Tirso), 
D. Luís Aranha, que nos falou das raízes da sua vocação, do 
legado de S. Bento na história da Europa, da espiritualidade 
litúrgica e, contra todos os prognósticos, elucidou-nos que 
a regra beneditina afinal não se destina apenas aos monges 
mas a todos os cristãos.

D. Luis Aranha, uma vocação sacerdotal 
(diocesana) já causa muita estranheza 
aos jovens de hoje, mas uma vocação 
monacal, ainda mais. Como nasceu a sua 
vocação para monge beneditino?

Falar da vocação é sempre falar do 
mistério de Deus. A vocação é o momento 
da nossa vida no qual nos confrontamos 
com a resposta a dar a Deus. Entrei no 
mosteiro já com 27 anos, nasci numa 
família tradicional cristã, a quem devo 
a minha fé, sendo o mais novo de 11 
irmãos. Tive uma vida cristã desafiante da 
parte dos meus pais. Estudei no colégio 
das Caldinhas, tive de fazer o serviço 
militar durante 4 anos em Portugal e 
em Angola. Pensei em seguir a vida 
universitária, mas mantinham-se as minhas 
interrogações. Frequentava o mosteiro, 
participava nas suas celebrações e tinha 
uma relação muito boa com os monges, 
pelo que começou a despertar-se a 
pergunta sobre o meu futuro. Gostava 
de uma vida simples, escondida, com 

3 anos em retiro numa gruta entre uma 
comunidade de eremitas – na expressão 
do seu biógrafo, o Papa Gregório Magno, 
S. Bento foi «habitar consigo mesmo». 
Daí S. Bento prosseguiu o seu caminho 
entrando para a vida monástica – S. Bento 
não foi o fundador do monaquismo, havia 
já toda uma história de tradição monástica 
cristã, com a dimensão eremítica de S. 
Antão e dimensão cenobítica, no Alto 
Egipto, com Pacómio – embora já no 
tempo de Jesus existia um monaquismo 
judaico, com os essénios em Qumran. 
Aí S. Bento organiza já alguns mosteiros, 
mas é no ano de 529 que S. Bento parte 
para Monte Cassino, onde organiza o seu 
mosteiro e escreve a sua Regra – embora 
não tenha escrito nada que não tenha 
ele próprio vivido. S. Gregório chama 
a S. Bento como «um homem de vida 

venerável, Bento de nome e de graça». S. 
Bento fez toda uma leitura do passado, a 
partir de regras monásticas já existentes 
(as Constituições de João Cassiano, 
por exemplo), mas S. Bento re-leu e 
actualizou para o seu tempo essa tradição. 
Dá-se uma grande viragem na vida 
monástica, pois S. Bento foi expurgando 
todo um passado para se centrar 
unicamente em Cristo. Por duas vezes S. 
Bento cita uma expressão: «nada antepor 

ao amor de Cristo». A Regra é, toda ela, 
de inspiração cristã, centrada em Cristo, e 
dando verdadeiramente valor ao Homem, 
à sua dignidade. Por isso a Regra de S. 
Bento se impôs depois na vida monástica 
europeia, pois todas as leis foram feitas 
em função de valorizar a pessoa humana. 

A comunicação de D. Luis Aranha no 
referido congresso terá como tema 
“S. Bento e a edificação da Europa”, 
no que é também um tema querido 
do Papa Emérito Bento XVI. Qual foi a 
importância de S. Bento para a história da 
Europa?

O Papa Bento XVI sempre gostou da 
vida monástica – até pelo nome que 
escolheu – mesmo antes de ser Papa. 
Enquanto Cardeal, frequentava mosteiros 
beneditinos na Alemanha, virando-se 
muito para S. Bento, pela importância 
deste santo e da sua Regra, como veículo 
de transmissão de valores. A Regra 
de S. Bento saiu da Itália e chegou a 
toda a Europa através da fundação de 
mosteiros que se tornaram centros de 
espiritualidade, como centros de atracção 
e de acolhimento. Como a vida cenobítica 
se inspira nos valores fundamentais do 
Evangelho, e o acolhimento faz parte 
essencial da vida evangélica, os mosteiros 
surgem como centros de acolhimento. E 
depois, a partir daí, tornam-se centros de 
trabalho e de cultura na sua diversidade: 
nas artes, nas letras, na agricultura, em 
todas as tarefas; qualquer tarefa foi sempre 
valorizada. Nos seus lugares, os mosteiros 
criaram sempre espaços de evangelização 
e de vida apostólica. A vida monástica 
cristã sempre se inspirou em alguns textos 
fulcrais do Livro dos Actos dos Apóstolos: 

os sinais de silêncio típicos da liturgia. 
Até que ‘bati à porta’ do mosteiro. Fiz o 
caminho normal de discernimento, tendo 
em conta que S. Bento disse para não se 
facilitar a entrada no mosteiro a alguém 
que queira ser monge. Fiz o postulantado, 
noviciado, estudos teológicos, estive em 
Roma… e agora estou aqui no mosteiro.

Terá lugar nos próximos dias 21 e 22 de 
Março um Congresso, no Santuário de 
S. Bento da Porta Aberta, para assinalar 
os 50 anos da proclamação de S. Bento 
como Patrono da Europa. Pode apresentar 
em traços muito breves, para os nossos 
leitores, a história de S. Bento de Núrsia?

S. Bento é um homem do século VI. 
Nascido em 480 em Núrsia, de uma 
família cristã e tradicional, foi para Roma 
estudar enquanto jovem, e confrontou-se 
com o mundo do seu tempo. É em Roma 
que a sua vocação desperta: num primeiro 
momento, para melhor se compreender 
a si mesmo, foi para Subiaco e aí passou 

“S. BENTO, 
NA SUA REGRA, 
NÃO ESCREVEU NADA 
QUE ELE PRÓPRIO 
NÃO TENHA VIVIDO

D. Luis Aranha
Mosteiro Beneditino de Singeverga

Na Igreja do Mosteiro de Singeverga é possível encontrar o quadro “Ado-
ração dos Reis Magos” (na foto) atribuída ao pintor veneziano Tintoretto 
(século XVI), doado ao Mosteiro em 2003. Esta obra pode ser contemplada 
mesmo atrás do altar.

“Num mundo conturbado 
e disperso – como o era no 

século VI – é necessário 
encontrar-nos com a nossa 

identidade.”
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cristão: «Escuta, filho, os preceitos 
do Mestre e inclina o ouvido do teu 
coração; aceita de boa mente o conselho 
dum pai cheio de ternura e põe-no 
em prática, para que, pelo trabalho da 
obediência, tornes Àquele de quem, 
pela cobardia da desobediência, te 
afastaras». Recorda-nos o Shemá de 
Israel: «Escuta, Israel!». Por isso há os 
leigos que trabalham connosco, os 
Oblatos Beneditinos: são leigos que nas 
suas famílias e nos seus trabalhos lêem 
a Regra de S. Bento e comprometem-se 
no seu espaço a viver os valores que a 
Regra apresenta. Os cristãos, mesmo 
não-monges, podem confrontar-se com 
este texto para a sua vivência espiritual.

Os Beneditinos em Portugal estão 
presentes na Abadia de Singeverga, 
fundada em 1892, mas a sua presença no 
nosso país tem raízes muito mais antigas. 
Há um paralelismo entre a história 
beneditina e a história de Portugal?

Digamos que é toda uma mesma história, 
desde antes das origens portuguesas, 
por exemplo: o mosteiro de S. Pedro de 
Rates é anterior à independência; e temos 
as figuras de S. Frutuoso e S. Martinho 

de Dume. Com a fundação de Portugal 
vieram monges de Cluny (actual França), 
nos quais começaram vários períodos de 
fundação de mosteiros, tanto no ramo 
beneditino como no ramo cisterciense 
(tendo Alcobaça como referência). 
Aquando da secularização em 1834 
(com a revolução liberal e a extinção 
das congregações religiosas), havia 23 
mosteiros beneditinos em Portugal e 
14 mosteiros cistercienses. O mosteiro 
principal da congregação beneditina 
portuguesa, fundada no século XVI, era o 
mosteiro de Tibães (Braga), mas tínhamos 
também mosteiros em Rendufe e Santo 
Tirso, entre outros locais. Até a actual 
Assembleia da República, em Lisboa, era 
o mosteiro de N.ª S.ª da Saúde. Toda a 
história portuguesa está marcada pelos 
beneditinos e cistercienses. Em 1580 dá-se 
também a nossa presença no Brasil, em S. 
Salvador da Baia, por monges portugueses, 
sendo a primeira vez que os beneditinos 
fundaram um mosteiro fora da Europa. E 
será em 1865 que um grupo de monges 
portugueses, que estavam no Rio de 
Janeiro, vêm para Portugal restaurar a vida 
beneditina em Portugal. Instalaram-se num 
antigo mosteiro em Paço de Sousa, onde 
fica actualmente a Casa do Gaiato. E em 
1875 fixaram-se num antigo mosteiro de 
Cucujães, onde está agora a Sociedade 
da Boa-Nova. A 25 de Janeiro de 1892 
chegam a Singeverga, a uma quinta 
agrícola, onde uma família – Gouveia 
Azevedo – ofereceu as suas terras para os 
‘filhos de S. Bento’, pelo que o mosteiro 
actual foi inaugurado em 1957. (DACS)

ENTREVISTA

enquanto leigos, beneficiar da sabedoria 
de S. Bento?

A Regra de S. Bento é um texto 
cristológico, aberto para toda a gente: 
não é um texto fechado, só para 
monges. S. Bento, na sua organização 
monástica, apresenta as suas referências 
à Palavra de Deus, que se dirige a todos 
os cristãos. Costumo dizer que quando 
temos o Evangelho na mão é para todos: 
Cristo não falou só para monges, ou 
para religiosos, ou para sacerdotes, falou 
para toda a gente. S. Bento inspira-se na 
Palavra de Deus, com os seus valores 
fundamentais de referência. Deus, em 
primeiro lugar na nossa vida; a Sagrada 
Escritura, que é toda a Revelação de 
Deus; e Cristo no centro. E, depois, 
os valores que nascem do Evangelho, 
que devemos viver concretamente: 
nomeadamente, a vida comunitária. 
Por isso S. Bento, logo no Prólogo da 
sua Regra, cita o caminho de qualquer 

S. Lucas escreve os ‘sumários’ da vida 
cristã das comunidades primitivas. Os 
cristãos reuniam-se, eram assíduos ao 
ensino da Palavra - daí a importância da 
Palavra de Deus e do que ela implica 
para a vida do cristão – à fracção do 
Pão, como centro da vida cristã e, daí, a 
partilha, primeiro como Koinonia – como 
vida fraterna de comunhão – e como 
partilha dos bens – ninguém chama seu 
a nada. Bento veio reforçar esta ideia 

para a vida dos monges, escrevendo uma 
regra para a vida dos cenobitas. Foi com 
a vida fraterna dos monges, no espaço do 
Mosteiro – onde os monges trabalham, 
que S. Bento não exclui qualquer tipo de 
trabalho na sua Regra, quer no campo 
da cultura, da arte, da agricultura, quer 
sobretudo no acolhimento. O acolhimento 
é um capítulo fundamental da Regra. 
Logo no capítulo I é dito que «quando 
todos os hóspedes se apresentem no 
mosteiro, sejam recebidos como se fosse 
o próprio Cristo, pois ele próprio disse 
‘fui hóspede e recebestes-me’, e a todos 
sejam prestadas as honras convenientes, 
de modo particular aos peregrinos e aos 
pobres». Penso que na origem e formação 
europeia aparece a vida monástica como 
raíz; hoje não se pode estudar a história 
da Europa – seja quem for o historiador, 
crente ou não-crente – sem fazer 
referência à vida monástica. Isto foi uma 
preocupação do Papa Bento XVI, embora 
já o Papa João Paulo II tenha tido essa 
preocupação com a sua belíssima Carta 
«A Igreja na Europa». O Papa Bento XVI, 
como um homem que se preocupa com 
a Verdade, com tudo o que é absoluto e 
fundamental, preocupou-se também com 
os valores monásticos, seja na sua linha 
beneditina, seja na sua linha cisterciense, 
presente nas raízes da própria fundação de 
Portugal. Importa referir que já em 1947, 
nos 1400 anos da morte de S. Bento, o 
Papa Pio XII afirma que S. Bento é o ‘Pai 
da Europa’. E em 1964, o Papa Paulo VI 
proclamou S. Bento ‘Padroeiro da Europa’. 
Em 2015 celebram-se os 400 anos do 
Santuário de S. Bento da Porta Aberta: 
não sendo um mosteiro, é um local de 
peregrinação para Terras de Bouro, onde 
os cistercienses estavam presentes. A 
Europa de hoje precisa de redescobrir as 
suas raízes: raízes cristãs e raízes ligadas 
a S. Bento. Num mundo conturbado e 
disperso – como o era no século VI – é 
necessário encontrar-nos com a nossa 
identidade.

“Tu, pois, quem quer que sejas, que te 
apressas para a pátria celeste, realiza com 
o auxílio de Cristo esta mínima Regra de 
iniciação aqui escrita e então, por fim, 
chegarás, com a protecção de Deus, aos 
maiores cumes da doutrina e das virtudes 
de que falamos acima. Amém”, lemos 
no fim do último capítulo da original 
regra beneditina. De que modo podemos, 

“A liturgia é a grande escola 
de espiritualidade, quer dos 

monges, quer de todo o 
Povo de Deus.”

i i
O Licor de Singeverga é um licor artesanal preparado pelos 
monges beneditinos do Mosteiro de Singeverga. A sua prepara-
ção envolve a destilação directa de diversas especiarias e nume-
rosas plantas aromáticas, dotadas de propriedades 
terapêuticas, segundo uma fórmula antiga.

“A Regra impôs-se por toda 
a Europa, pois todas as leis 
foram feitas em função de 

valorizar a pessoa humana.”

    GOSTOS

ARTIGOS DE REFLEXÃO 
MONÁSTICA
Livro

GREGORIANO, CLÁSSICO
Música

PAIS
Personagem

PAÇOS DE FERREIRA, 
ROMA, SINGEVERGA
Lugar

FC PORTO, ACADÉMICA
Clube

Na Arquidiocese de Braga estamos a 
celebrar um ano dedicado à Liturgia. Os 
Beneditinos desempenharam, em Portugal 
como em toda a Europa, um papel funda-
mental na renovação litúrgica do século 
XX. Que sugestões aponta para tornarmos 
a liturgia mais bela e mais atraente para 
os fiéis?

Eu não sou liturgista. Mas parece-me 
muito importante o Movimento Litúrgico 
em Portugal, referindo que a liturgia não 
é apenas para os Beneditinos, mas para 
todo o Povo de Deus. E este pensamento 
foi muito importante para D. Gueranger, 
um dos principais autores do Movimento 
Litúrgico ainda antes do Concílio Vatica-
no II. D. Gueranger tinha a preocupação 
de que a liturgia não fosse só dos mon-
ges, mas a vivência da Palavra de Deus 
para todo o Povo. Todos nós como Igreja, 
como Povo de Deus, temos de mergulhar 
no sentido fundamental da liturgia que é 
tornar presente e viva a Palavra de Deus. 
A liturgia, já dizia Paulo VI, é a grande 
escola de espiritualidade, quer dos mon-
ges, quer de todo o Povo de Deus. Como 
escola de espiritualidade, é importante 
que a liturgia seja vivida, tornando as 
celebrações e toda a riqueza da Palavra 
de Deus próximas das pessoas, apresen-
tando a liturgia com toda a simplicidade, 
com profundidade e com beleza, porque 
o Mistério de Deus é Beleza. A liturgia 
torna-se mais acessível para o Povo de 
Deus quanto mais a vivermos na sua 
profundidade. As celebrações devem 
ser celebradas – como refere o Papa 
Francisco na sua Exortação ‘A Alegria do 
Evangelho’ – com toda a beleza e atrac-
tividade, tendo a atenção de que todo 
o Povo de Deus participe e não seja um 
mero espectador. As liturgias devem ser 
vividas com transparência e com vivência 
pessoal. A liturgia deve ser rezada e não 
ritualizada: ser experimentada como um 
momento de oração, em que Deus quer 
‘pegar’ em nós para sermos testemunhas 
de fé.

“O acolhimento é 
um capítulo 
fundamental 
da Regra.”

Situado na freguesia de Roriz, concelho de Santo Tirso, o Mosteiro de Singeverga constitui um 
centro de espiritualidade, com uma hospedaria preparada para a realização de retiros pessoais 
e comunitários. Ao Domingo, é possível participar da celebração da Eucaristia às 12 horas e do 
Canto Solene de Vésperas e Benção do Santíssimo Sacramento às 15h30. Mais informações e 
contactos através do site: http://www.mosteirodesingeverga.com.
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LITURGIA
DOMINGO III QUARESMA

LEITURA I Ex 17, 3-7
Leitura do Livro do Êxodo

Naqueles dias, o povo israelita, ator-
mentado pela sede, começou a altercar 
com Moisés, dizendo: «Porque nos 
tiraste do Egipto? Para nos deixares 
morrer à sede, a nós, aos nossos filhos 
e aos nossos rebanhos?». Então Moisés 
clamou ao Senhor, dizendo: «Que hei-
-de fazer a este povo? Pouco falta para 
me apedrejarem». O Senhor respondeu 
a Moisés: «Passa para a frente do povo 
e leva contigo alguns anciãos de Israel. 
Toma na mão a vara com que fustigaste 
o Rio e põe-te a caminho. Eu estarei 
diante de ti, sobre o rochedo, no monte 
Horeb. Baterás no rochedo e dele sairá 
água; então o povo poderá beber». 
Moisés assim fez à vista dos anciãos de 
Israel. E chamou àquele lugar Massa 
e Meriba, por causa da altercação dos 
filhos de Israel e por terem tentado o 
Senhor, ao dizerem: «O Senhor está ou 
não no meio de nós?».

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 94 (95), 1-2.6-7.8-9 (R. cf. 8)
Refrão: Se hoje ouvirdes a voz do Se-

nhor, não fecheis os vossos corações

Vinde, exultemos de alegria no Senhor, 
aclamemos a Deus, 
nosso salvador. Vamos à sua 
presença e dêmos graças, ao som de 
cânticos aclamemos o Senhor. 

Vinde, prostremo-nos em terra,
adoremos o Senhor que nos criou.
Pois Ele é o nosso Deus e nós o seu 
povo, as ovelhas do seu rebanho. 

LEITURA II Rom 5, 1-2.5-8
Leitura da Epístola do apóstolo 
São Paulo aos Romanos

Irmãos: Tendo sido justificados pela fé, 
estamos em paz com Deus, por Nosso 
Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos 
acesso, na fé, a esta graça em que per-
manecemos e nos gloriamos, apoiados 
na esperança da glória de Deus. Ora, 
a esperança não engana, porque o 
amor de Deus foi derramado em nossos 
corações pelo Espírito Santo que nos 
foi dado. Quando ainda éramos fracos, 
Cristo morreu pelos ímpios no tem-
po determinado. Dificilmente alguém 
morre por um justo; por um homem 
bom, talvez alguém tivesse a coragem 
de morrer. Mas Deus prova assim o seu 

amor para connosco: Cristo morreu por 
nós, quando éramos ainda pecadores.

EVANGELHO Mt 17, 1-9
Evangelho segundo S. Mateus

Naquele tempo, chegou Jesus a uma cidade 
da Samaria, chamada Sicar, junto da pro-
priedade que Jacob tinha dado a seu filho 
José, onde estava o poço de Jacob. Jesus, 
cansado da caminhada, sentou-Se à beira 
do poço. Era por volta do meio-dia. Veio 
uma mulher da Samaria para tirar água. Dis-
se-lhe Jesus: «Dá-Me de beber». Os discípu-
los tinham ido à cidade comprar alimentos. 
Respondeu-Lhe a samaritana: «Como é que 
Tu, sendo judeu, me pedes de beber, sendo 
eu samaritana?». De facto, os judeus não 
se dão com os samaritanos. Disse-lhe Jesus: 
«Se conhecesses o dom de Deus e quem é 
Aquele que te diz: ‘Dá-Me de beber’, tu é 
que Lhe pedirias e Ele te daria água viva». 
Respondeu-Lhe a mulher: «Senhor, Tu nem 
sequer tens um balde e o poço é fundo: 
donde Te vem a água viva? Serás Tu maior 
do que o nosso pai Jacob, que nos deu este 
poço, do qual ele mesmo bebeu, com os 
seus filhos e os seus rebanhos?». Disse-lhe 
Jesus: «Todo aquele que bebe desta água 
voltará a ter sede. Mas aquele que beber da 
água que Eu lhe der nunca mais terá sede: 
a água que Eu lhe der tornar-se-á nele uma 

nascente que jorra para a vida eterna». 
«Senhor, – suplicou a mulher – dá-me dessa 
água, para que eu não sinta mais sede e 
não tenha de vir aqui buscá-la. Vejo que 
és profeta. Os nossos pais adoraram neste 
monte e vós dizeis que é em Jerusalém que 
se deve adorar». Disse-lhe Jesus: «Mulher, 
acredita em Mim: Vai chegar a hora em que 
nem neste monte nem em Jerusalém adora-
reis o Pai. Vós adorais o que não conheceis; 
nós adoramos o que conhecemos, porque a 
salvação vem dos judeus. Mas vai chegar a 
hora – e já chegou – em que os verdadeiros 
adoradores hão-de adorar o Pai em espírito 
e verdade, pois são esses os adoradores 
que o Pai deseja. Deus é espírito e os seus 
adoradores devem adorá-l’O em espírito e 
verdade». Disse-Lhe a mulher: «Eu sei que 
há-de vir o Messias, isto é, Aquele que cha-
mam Cristo. Quando vier há-de anunciar-
-nos todas as coisas». Respondeu-lhe Jesus: 
«Sou Eu, que estou a falar contigo». Muitos 
samaritanos daquela cidade acreditaram 
em Jesus, por causa da palavra da mulher. 
Quando os samaritanos vieram ao encontro 
de Jesus, pediram-Lhe que ficasse com eles. 
E ficou lá dois dias. Ao ouvi-l’O, muitos 
acreditaram e diziam à mulher: «Já não é 
por causa das tuas palavras que acredita-
mos. Nós próprios ouvimos e sabemos que 
Ele é realmente o Salvador do mundo».

i 25 Março: Anunciação do Senhor
“Naquele tempo, o Anjo Gabriel foi enviado por Deus
a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma Virgem 
chamada Maria. Disse-lhe o Anjo: «Não temas, Maria,
porque encontraste graça diante de Deus. Conceberás e 
darás à luz um Filho, a quem porás o nome de Jesus.”

Sugestão de Cânticos

ENT: Abri de par em par / C. Silva
OFER: Vimos trazer Senhor / M. Faria
COM: O amor de Deus foi derramado / F. Santos
AG: Das fontes da Salvação / M. Luís
FINAL: Ditosos os que Te louvam sempre / F. Santos

A Palavra de Deus 
que hoje nos é 
proposta afirma, 
essencialmente, que 
o nosso Deus está 
sempre presente ao 

longo da nossa caminhada pela história 
e que só Ele nos oferece um horizonte 
de vida eterna, de realização plena, de 
felicidade perfeita.
A primeira leitura mostra como Jahwéh 
acompanhou a caminhada dos hebreus 
pelo deserto do Sinai e como, nos mo-
mentos de crise, respondeu às necessi-
dades do seu Povo. O quadro revela a 
pedagogia de Deus e dá-nos a chave para 
entender a lógica de Deus, manifestada 
em cada passo da história da salvação.
A segunda leitura repete, noutros termos, 
o ensinamento da primeira: Deus acom-
panha o seu Povo em marcha pela histó-

ria; e, apesar do pecado e da infidelidade, 
insiste em oferecer ao seu Povo – de for-
ma gratuita e incondicional – a salvação.
O Evangelho também não se afasta desta 
temática… Garante-nos que, através de 
Jesus, Deus oferece ao homem a felici-
dade (não a felicidade ilusória, parcial e 
falível, mas a vida eterna). Quem acolhe 
o dom de Deus e aceita Jesus como “o 
salvador do mundo” torna-se um Homem 
Novo, que vive do Espírito e que caminha 
ao encontro da vida plena e definitiva. No 
centro da cena, está o “poço de Jacob”. À 
volta do “poço” movimentam-se as perso-
nagens principais: Jesus e a samaritana.A 
mulher (aqui apresentada sem nome pró-
prio) representa a Samaria, que procura 
desesperadamente a água que é capaz de 
matar a sua sede de vida plena. Jesus vai 
ao encontro da “mulher”. Haverá neste 
episódio uma referência ao Deus/esposo 

que vai ao encontro do povo/esposa infiel 
para lhe fazer descobrir o amor verdadei-
ro? Tudo indica que sim (aliás, o profeta 
Oseias, o grande inventor desta imagem 
matrimonial para representar a relação 
Deus/Povo, pregou aqui, na Samaria). O 
“poço” representa a Lei, o sistema religio-
so à volta do qual se consubstanciava a 
experiência religiosa dos samaritanos. Era 
nesse “poço” que os samaritanos procu-
ravam a água da vida plena. No entanto: 
o “poço” da Lei correspondia à sede de 
vida daqueles que o procuravam? Não. Os 
próprios samaritanos tinham reconhecido 
a insuficiência do “poço” da Lei e haviam 
buscado a vida plena noutras propostas 
religiosas (por isso, Jesus faz referência 
aos “cinco maridos” que a mulher já teve: 
há aqui, provavelmente, uma alusão aos 
cinco deuses dos samaritanos de que se 
fala em 2 Re 17,29-41). Estamos, diante 

de um quadro que representa a busca da 
vida plena. Onde encontrar essa vida? Na 
Lei? Noutros deuses? A mulher/Samaria dá 
conta da falência dessas “ofertas” de vida: 
elas podem “matar a sede” por curtos ins-
tantes; mas quem procura a resposta para 
a sua realização plena nessas propostas 
voltará a ter sede. O nosso texto define, 
portanto, a missão de Jesus: comunicar ao 
homem o Espírito que dá vida. O Espírito 
que Jesus tem para oferecer desenvolve e 
fecunda o coração do homem, dando-lhe 
a capacidade de amar sem medida. Eleva, 
assim, esses homens que buscam a vida 
plena e definitiva à categoria de Homens 
Novos, filhos de Deus que fazem as obras 
de Deus. Do dom de Jesus nasce a nova 
comunidade.

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

Celebração do Sacramento do Crisma

Paróquia de St.ª Eulália, Fafe, 16 de Março de 2014. (fotos: Paróquia de St.ª Eulália)

A tradição cristã, na vida da Igreja 
universal, dedica o mês de Março 
a S. José. Celebramo-lo no dia 19, 
como modelo de Pai e rezamos por 
todos os pais. Olhar para ele, venerá-
lo, aprender dele, confiar na sua 
intercessão é meio para nos conduzir 
ao Evangelho, à santidade. Os santos 
são caminho para o Evangelho.
S. Mateus diz que José é o “justo”, ou 
seja o homem fiel a Deus, cumpridor 
da Lei, recto e honesto, fiel à sua 
missão. Como precisamos hoje de 
homens da qualidade de S. José. 
Homens rectos e 
honestos, dignos 
e sérios, orantes e 
bons pais.
É muito 
enriquecedor 
para cada um de 
nós pensar em 
José, contemplá-
lo no Evangelho 
como homem 
silencioso, orante, 
centrado em Deus no seu trabalho, 
buscando o bem da Família Sagrada, 
querendo em tudo fazer a vontade do 
Senhor. 
No Evangelho não aparece uma única 
palavra dita por S. José. Não era a sua 
missão. Homem interior, orante queria 
acertar com a vontade de Deus e 
cumpri-la com amor. Saibamos imitar 
esta arte de rezar.
Daí lhe vem um sentido profundo 
de recolhimento, de oração, de 
intimidade com o Senhor. Daí lhe terá 
vindo uma certa maneira de viver em 
contemplação no trabalho, rezando 
salmos, vivendo em comunhão e em 
intimidade com o seu Deus e Senhor. 
Verdadeiro contemplativo na vida, no 
trabalho.
Homem de trabalho de carpinteiro, 
modesto e simples, com a alma 
em Deus e o pensamento nas suas 
Palavras. Homem que vive para 
Maria e Jesus, que cuida e vela pela 
família, com dignidade, com trabalho, 
com amor, para que não lhes falte o 
essencial. Modelo de Esposo casto e 
de Pai dedicado.
Chefe da Família, mas humilde e 
dedicado, simples e modesto, sem 

autoritarismo, sem querer sobressair, 
sem palavras agressivas, nem impor 
sua opinião, mas sabendo dialogar 
com delicadeza e abertura. Homem 
pacífico, modelo de prudência e de 
mansidão evangélica.
A Igreja o tomou como seu Padroeiro, 
lhe reza com devoção, o invoca com 
perseverança, o coloca na liturgia com 
gosto, para que saibamos olhar para 
ele, venerá-lo e rezar-lhe. Hoje citamo-
lo na anáfora eucarística.
Temo-lo como padroeiro da boa morte, 
já que ele, acompanhado de Maria e de 

Jesus, devia ter tido 
uma morte santa, 
como a dos justos 
que a Bíblia tanto 
elogia. Saibamos 
recorrer a ele e 
encontraremos 
caminho certo de 
vida e de santidade.
Santa Teresa de 
Ávila escreveu que 
“tudo o que pedia 

ao Patriarca S. José, ele lhe alcançava”. 
Parece que nunca lhe negou nada. 
Disso dão testemunho muitos santos. É 
natural que Maria e Jesus não neguem 
nada do que S. José lhes pede, ele que 
os amou tanto neste mundo e que viveu 
e trabalhou para eles.
Cada dia deste mês, porque não 
cada dia do ano, tenhamos uma 
particular presença de S. José na 
nossa vida, na nossa oração, na nossa 
família. Num mundo onde faltam 
tantos valores cristãos, bondade, 
honestidade, rectidão, lealdade, etc., 
bem precisamos de aprender com S. 
José. Confiemos nele e alcançaremos 
milagres.

No Evangelho não aparece 
uma única palavra dita 

por S. José. Não era a sua 
missão. Homem interior, 

orante queria acertar com a 
vontade de Deus e cumpri-la 

com amor. 

S. José: Silencioso 
e trabalhador

Pe. Dário Pedroso sj
Secretariado Nacional do Apostolado da Oração
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O primeiro combate 
deve ser contra 
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é ter trabalho
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Título: Entre-tanto

Autor: José Frazão Correia

Editora: Paulinas

Preço: 13,00 euros

Resumo: Elaborando 
corajosamente o viver e a 
sua dramática; tomando 
a vida, e a vida como ela 
é, como cartografia para o sobressalto 
da graça; revisitando esperançadamen-
te este arco inacabado, entre nascer e 
morrer; esta travessia entre silêncios, 
enigmas e lavas; esta habitação convul-
sa, ao mesmo tempo precária e sublime; 
esta turbulência de parto; este pacto 
estabelecido entre o instante e o eterno. 

Título: Bento de Núrsia

Autor: Anselm Grun

Editora: Paulinas

Preço: 9,80 euros

Resumo:A partir de uma 
experiência de séculos da 
ordem beneditina, Anselm Grün volta às 
fontes e desenha o retrato espiritual de 
Bento de Núrsia para os dias de hoje. A 
opção que Bento fez de uma vida de hu-
mildade ganha nova intensidade enquan-
to caminho para a maturidade humana e 
para a abertura a Deus. Grun apresenta 
a Regra como a chave para uma vida 
saudável.

Um jovem universitário 
esperava que os pais lhes 
oferecessem, no dia em 
que terminava o seu curso, 

um automóvel. Tanto assim que, pai 
e filho visitaram alguns dos stands da 
cidade e escolheram o melhor.
No dia da festa, o jovem doutor estava 
convencido de que receberia o tão 
desejado autómovel. Mas qual não 
foi o seu espanto quando o pai, no 
momento oportuno, lhe entregou uma 
Bíblia.
O jovem ficou irritado e, ao chegar 
a casa, atirou com a Bíblia para um 
canto. Passado pouco tempo, arranjou 
trabalho numa cidade longínqua. 
Quando soube que o pai tinha mor-
rido, percorreu uma grande distância 
para poder estar presente no funeral.
No final, ao mexer no escritório do 
pai, encontrou a Bíblia que ele lhe ti-
nha oferecido. Abriu-a e dentro estava 
um cartão com a data do seu douto-
ramento e a importância exacta desse 
automóvel que tinha escolhido. Ainda 
hoje sofre por causa do desgosto que 
deu ao seu pai.

A Bíblia pode ser para alguns mais 
um livro como os outros. Contudo 
ele é o Livro dos Livros, pois nos 
traz a alegre notícia do amor e da 
ternura de Deus.

In “Nem só de pão”, Pedrosa Ferreira

Título: Regra de S. Bento

Autor: S. Bento de Núrsia

Editora: Ora et Labora

Preço: 12,50 euros

Resumo: “A Regra de 
S. Bento pode oferecer 
indicações úteis não só para 
os monges, mas também 
para todos os que procuram uma guia no 
seu caminho rumo a Deus. Procurando o 
verdadeiro progresso, ouvimos também 
hoje a Regra de São Bento como uma luz 
para o nosso caminho. O grande monge 
permanece um verdadeiro mestre em cuja 
escola podemos aprender a arte de viver o 
humanismo verdadeiro.” (Bento XVI)

LiVRo

O Programa desta semana entrevista 
D. Jorge Ortiga, sobre o dia da Cári-

tas e o lançamento do livro “A Voz da 
Catedra(l)”.

sexta-feira, das 23h00 às 24h00FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

quinta-feira, 27.3.2014
– APRESENTAÇÃO DE LIVRO

Decorre a apresentação do livro 
“A Voz da Catedra(l)”, no Audito-
rio Vita (21h30).

quinta-feira, 20.3.2014
– VISITA PASTORAL

D. Jorge Ortiga realiza a visita 
pastoral a Azurém, Guimarães.

Rezar com o cinema

sexta-feira, 21.3.2014
– SEMINÁRIO EUROPEU S. BENTO

Decorre o seminário europeu sobre 
“S. Bento, os beneditinos/cister-
cienses e a construção da Europa”, 
no santuário de S. Bento da Porta 
Aberta, até ao dia 22 de março.

– CONFERÊNCIA

D. Jorge OrtigaParticipa na “Con-
versa da Colunata” com o Dr. Mira 
de Amaral.

domingo,23.3.2014 

– DIA DA CÁRITAS

– SEMANA BÍBLICA DE BARCELOS

Inicia-se a Semana Bíblica de 
Barcelos a decorrer até dia 30 de 
março.

– VISITA PASTORAL

D. Jorge Ortiga participa no 
encerramento das visitas pastorais 
ao arciprestado de Amares, no 
Santuário de Nossa Senhora da 
Abadia.

sábado, 22.3.2014 

–  DIA ARCIPRESTAL DO CATE-
QUISTA - VIEIRA DO MINHO

– EXPOSIÇÃO - SEMANA SANTA

Inicia-se a exposição fotográfica 
“Sentir, no íntimo, a Semana 
Santa”, a decorrer até dia 27 de 
abril no Museu da Geira (Campo 
do Gerês, Terras de Bouro).

– RETIRO

Durante a tarde, D. António 
Moiteiro orienta um retiro na Casa 
de Nazaré para o movimento Cor 
Unum, em Barcelos.

23 Março: Via Sacra na Igreja de Santa, se-
guida de conferência e Eucaristia (17 horas)
26 Março: Conferência por D. Jorge Ortiga 
na Basílica dos Congregados (21 horas)
Lausperene nas Paróquias de Braga:
21-22: Asilo de S. José
23-24: Ferreiros e Terceiros
25-26: S. João do Souto
27-28: Pópulo
29-30: Santa Cruz

IGREJA.netwww.semanasantabraga.com

O site oficial do Programa de Quaresma e Semana Santa da Cidade de Braga contém 
todas as informações relativas aos eventos assim como o programa completo.

Os Miseráveis


