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iGreJa PriMaZ
o Museu arquidiocesano Pio Xii acolhe até ao próximo dia 3 
de novembro, uma exposição de floreiras de altar, provenientes 
de diversos locais de culto da arquidiocese. a mesma institu-
ição cultural alargou a sua exposição permanente, com uma 
coleção de peças ligadas ao culto de nossa Senhora da torre.

i a Casa da torre, em Soutelo (Vila Verde) está a acol-
her até ao próximo domingo, a reunião europeia do 
apostolado da oração, na qual participam delegados de 
15 países. os representantes desta obra apostólica dos 
Jesuítas encontram-se sábado com d. Jorge ortiga.

i

O santuário do Sameiro vai assinalar 
a consagração do mundo ao Ima-
culado Coração de Maria, que vai 

acontecer no próximo dia 13 de outu-
bro, pelas 11h30 (hora de Portugal). Esta 
grande celebração eclesial foi promovida 
pelo Papa Francisco e vai fazer deslocar 
a imagem de Nossa Senhora de Fátima 
venerada na capelinha das aparições para 
a Praça de S. Pedro, no Vaticano. 
Querendo a Arquidiocese de Braga asso-
ciar-se a esta efeméride, vai ser promovida 
uma peregrinação ao Sameiro, declarado 
como «coração do Minho» por D. Jorge 
Ortiga, para a qual estão convocados 
todos os cristãos bracarenses.
Esta celebração vai contar com dois 
momentos distintos. No sábado, dia 12 
de outubro, realiza-se, pelas 21h00, uma 
peregrinação nocturna entre o Bom Jesus 
e o Sameiro, sob o lema “com Maria, 
além da noite”. 
No dia seguinte, domingo, poucas horas 
depois da celebração que o Papa Fran-
cisco vai presidir no Vaticano, a cripta do 
Sameiro acolhe a partir das 15h00, um 
terço seguido da consagração do mun-

braga consagra 
o mundo 

a Nossa senhora 
no Sameiro 

Vila Verde 
peregrinação ao Alívio
as paróquias do arciprestado de Vila 
Verde peregrinaram, no passado 
domingo, ao santuário do alívio, em 
Soutelo. Presidindo a esta peregrinação 
arciprestal, o Bispo auxiliar d. antónio 
Moiteiro pediu que todos os cristãos se 
sintam missionários e emprestem o seu 
contributo à evangelização, reclaman-
do mais formação e participação.

Braga
Dia Arquidiocesano do Catequista
Cerca de 3.000 catequistas, provenien-
tes dos 14 arciprestados da arquidio-
cese de Braga, participaram no dia 
arquidiocesano do Catequista, que se 
realizou no Sameiro no passado sába-
do. neste encontro, o departamento 
de Catequese da arquidiocese afirmou 
o compromisso de «apostar muito na 
comunicação» com os catequistas.

  
Abadia
visita dos cistercienses
o Santuário da abadia, em amares, 
viveu, no passado domingo, uma cele-
bração que contou com a presença de 
monges da ordem de Cister, que se en-
contra extinta em Portugal. a iniciativa 
foi da associação Portuguesa de Cister, 
que luta para que aquela ordem religiosa 
de caráter contemplativo possa ser 
refundada em Portugal. esta esperança 
é partilhada pela arquidiocese, que se 
prontifica a acolher esta ordem religiosa.

Terras de Bouro
cristãos perseguidos 
o santuário de S. Bento da Porta aberta 
viveu no passado domingo a ii pere-
grinação pelos cristãos perseguidos. 
durante a peregrinação, na qual parti-
ciparam algumas dezenas de fiéis, foi 
lembrado que a perseguição dos cristãos 
é algo permanente ao longo da história 
e continua a marcar o nosso tempo.

Educação Cristã: formação
o dePartaMento arquidioCeSano 
de Educação Cristã vai disponibilizar, uma 
vez mais, diversos planos para agentes pas-
torais que queiram investir na sua formação. 
O Curso de Iniciação, a realizar entre 30 
de setembro e 14 de dezembro, destina-
-se a catequistas e animadores de grupos, 
e vai decorrer às segundas e quintas entre 
as 21h00 e as 23h00 nos diversos centros 
de formação da Arquidiocese. Entre 26 de 
setembro e 13 de dezembro vai decorrer 
também o módulo “Introdução à Pastoral” 
do Curso Geral. O limite para a inscrição 
nestes cursos termina esta semana. Em 
simultâneo decorrem as inscrições para o 
Curso “Acreditar”, que se destina a membros 
de comunidades paroquiais, e vai decorrer 
nas zonas inter-paroquiais, sendo necessário 
um mínimo de 16 inscritos. As inscrições 
podem ser efetuadas nos Serviços Centrais 
ou pelo email educris@diocese-braga.pt.

Seminário sobre Pregação
a arquidioCeSe, no âmbito do plano 
de formação permanente do clero, organi-
za entre 29 e 30 de outubro um seminário 
sobre pregação, intitulado “A Homilia”. O 
programa do primeiro dia inclui confe-
rências de Frei José Nunes, uma intitulada 
“Da pregação em geral à homilia” e outra 
sobre a homilia em batismos, casamentos 
e funerais. Regista-se ainda uma interven-
ção do jornalista Paulo Rocha, subordi-
nada ao tema “O que dizer na comuni-
cação”. No primeiro dia dos trabalhos 
regista-se ainda uma mesa redonda. O 
programa do segundo dia fica marcado 
peloa intervenção de Frei Bento Domin-
gues sobre “A graça da pregação“. Esta 
iniciativa, que tem como objetivo «poten-
ciar a homilia como momento de atuali-
zação da Palavra de Deus “hic et nunc”», 
tem inscrições abertas até 21 de outubro 
nos Serviços Centrais da Arquidiocese. ©

 D
R

a 13 de outubro, o Papa Francisco 
diante da imagem de nossa Senhora 

de fátima repete consagração 
mariana do mundo inteiro

Padre adérito ribeiro
a paróquia de Lomar assinalou no 
passado domingo, dia 15 de setembro, 
a passagem do primeiro aniversário de 
falecimento do padre adérito 
ribeiro, que serviu esta co-
munidade do arciprestado de 
Braga 47 anos. a comunidade 
uniu-se para a celebração da 
eucaristia presidida pelo atu-
al pároco, o cónego roberto 
rosmaninho Mariz, seguindo-
-se depois o descerramento do 
busto do sacerdote no adro 
da igreja paroquial.

Sameiro continua angariação
entretanto, a Confraria do Sameiro conti-
nua a promover iniciativas tendo em vis-
ta a angariação de fundos para suportar 
as obras do telhado da basílica. no pró-
ximo dia 11 de outubro, vai realizar-se 
um concerto, pelas 21h30, no auditório 
Vita, pelo grupo “Canto d’aqui”, cujos 
ingressos custam apenas 5 euros.

do a Nossa Senhora. Em seguida, pelas 
16h00, decorre a eucaristia solene, que 
vai contar com a animação litúrgica dos 
Arautos do Evangelho. 
Recorde-se que o Papa Pio XII já tinha 
realizado a consagração do mundo ao 
Coração Imaculado de Maria em 1942 e 
1952, tendo como pano de fundo o sofri-
mento provocado pela II Guerra Mundial. 
Em 1984, foi a vez do Papa João Paulo II 
efetuar a mesma consagração.
A imagem da Capelinha das Aparições 
este no Vaticano a 8 de outubro do ano 
2000, quando João Paulo II decidiu con-
sagrar o novo milénio à Virgem Maria.
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iGreJa uniVerSaL
o Centro europeu do Voluntariado está a organizar um 
concurso, até dia 1 de outubro, para escolher a capital 
europeia do voluntariado de 2014. o objetivo deste evento 
é promover e desenvolver o voluntariado a nível local, re-
conhecendo as cidades e as organizações que o praticam.

i

Dário Pedroso, sj

o Papa francisco disse, na passada segunda-
feira, que a igreja Católica vai promover uma 
reflexão sobre a questão da nulidade dos mat-
rimónios e as segundas uniões, que considerou 
um «problema grave» de muitos cristãos.

i

política.
O Papa lamentou o hábito de «apenas 
falar mal dos governantes e criticar o 
que está errado».
«Um bom católico empenha-se na 
política oferecendo o melhor de si, 
para que o governante possa governar. 
Mas qual a melhor coisa que podemos 

oferecer aos governantes? A oração», 
observou.
O Papa Francisco recordou que segundo a 
Doutrina Social da Igreja, a política é uma 
das formas mais altas de caridade, porque 
serve ao bem comum.

o Papa vai reunir dia 30 de setem-
bro, no Vaticano, com os partici-

pantes do 27.º encontro internacional 
Homens pela Paz, que terá como tema 
“a coragem da esperança”. durante esta 
iniciativa, o Santo Padre vai propor um 
debate sobre a situação na Síria. 

Creio no amor que gera intimidade no seio da família trini-
tária, nesse amor que é o espírito Santo que gera a comunhão do 

Pai e do filho, que faz com que sejam um só deus, na unidade do 
amor das três Pessoas divinas.

Creio no amor que gera intimidade entre deus e o homem, entre o 
Criador e a criatura, entre a trindade e cada ser humano, habitando 
o nosso interior e querendo ser um connosco até ao mais profundo 
da comunhão de vida e de amor.

Creio no amor que gera a intimidade entre Jesus e cada um de nós, 
sobretudo através da comunhão eucarística em que ele fica em nós 
e nós n’ele, permanece em nós e nos convida a permanecer n’ele na 
mais amorosa presença.

Creio no amor que gera a intimidade com a seiva divina, a vida da 
graça que está em nós, o Jesus que vive em nós e nós n’ele, fazendo 
de dois seres um só ser, dois corações um só coração, duas vidas 
uma só vida.

Creio no amor que gera a intimidade, pois Jesus nos prometeu que, 
como ele está no Pai, nós estaremos n’ele, somos ele, identificados 
com a sua Pessoa, pois ele vive em nós e nós vivemos n’ele, a sua 
vida circula em nós, estamos mergulhados na sua vida.

Creio no amor que gera a intimidade ao ponto de Jesus ir cristifi-
cando a nossa inteligência para pensarmos como ele, a nossa von-
tade para queremos como ele quer, o nosso coração para amarmos 
como ele, a nossa vida para a transfigurar na d’ele.

Creio no amor que gera a intimidade e continua com sede de entrar 
em maior comunhão connosco, desejando saciar-nos, inebriar-nos, 

encher-nos da sua plenitude para que, como S. Paulo, possamos 

dizer “é Cristo que vive em mim”, eu sou ele.

Creio no amor que gera a intimidade ao ponto desse amor de 
Jesus assumir os nossos pecados, as nossas fragilidades, carregar as 
nossas culpas, numa ânsia infinita e divina de nos purificar, santifi-
car, fazendo d’ele a nossa miséria para exercer sua misericórdia.

Creio no amor que gera intimidade e acredito que Jesus em nós 
quer lançar-nos no amor do Pai, no seio da trindade, para poder-
mos ser no mundo e na igreja testemunhas vivas desse amor, dessa 
vida, dessa felicidade que nos abre ao louvor sem limites.

Creio no amor que gera a intimidade e por isso nos lança no regaço 
de nossa Senhora, a Mãe que nos acolhe e cujo Coração é nosso 
refúgio, pois quer guardar-nos como filhos que ela ama e que Jesus 
Lhe entregou, para nos livrar do mal e do pecado.

Creio no amor que gera a intimidade, o mesmo amor que gera a 
união do Pai com o filho, está em nós e acredito que esse espírito 
Santo, que é amor eterno, nos quer unidos uns aos outros como 
irmãos e irmãs pela graça da sua acção unificadora.

Creio no amor que gera a intimidade como a gota de água lançada 
no vinho que se converte em sangue redentor, pela união total a 
Jesus, e pelo poder da consagração eucarística convertida n’ele, 
para que o mundo tenha a vida de deus. 

Creio no amor que gera a intimidade e por isso me desejo abrir 
mais à acção desse amor divino, para ser instrumento da sua graça 
e da sua vida, no desejo de ajudar a transformar o mundo e de 
colaborar na obra da redenção.mento da sua graça e da sua vida, 
no desejo de ajudar a transformar o mundo e de colaborar na obra 
da redenção.

Papa quer políticos que amem o povo
Beja
Dia da Diocese
Beja promove o dia diocesano no 
próximo a 28 de setembro, uma 
oportunidade para «partilhar a riqueza 
e também a pobreza» da igreja local 
e para encontrar inspiração para cada 
um estar mais preparado para «dar as 
razões» da própria fé. a planificação 
deste ano Pastoral tem como mote a 
dimensão missionária da igreja.

Coimbra
Teologia e Ministérios
a diocese de Coimbra tem uma 
nova escola de teologia e Ministérios 
que pretende dinamizar a formação 
dos leigos para que possam assumir 
compromissos e missões nas comuni-
dades. o plano de formação inclui o 
Curso Básico de teologia, o Curso para 
animadores das assembleias domini-
cais sem Celebração da eucaristia e o 
Curso para orientadores das exéquias.

Leiria/Fátima
encontro de catequistas
esta diocese vive, no próximo dia 28, 
o encontro de catequistas diocesano. 
destinada a todos os catequistas da 
diocese, em sintonia com o tema 
definido por d. antónio Marto, Bispo 
de Leiria-fátima, para este ano pastoral, 
a jornada terá como reflexão central 
“educar para o sentido cristão do 
matrimónio e da família: uma afirmação 
de esperança, em tempos conturbados”.

Viseu
Bispo assina petição
o Bispo de Viseu manifestou o seu 
apoio à petição europeia “um de 
nós”, pelo fim do financiamento de 
ações que destruam embriões huma-
nos. a iniciativa, que decorre a nível 
europeu, já recolheu mais de 900 mil 
assinaturas e pretende que seja discuti-
da e aprovada no Parlamento Europeu 
legislação que tutele e proteja a vida 
humana, desde a sua conceção.

CREIO NO AMOR QUE GERA INTIMIDADE   ANO DA Fé 45 Dário Pedroso, sj

O Papa Francisco afirmou que os po-
líticos devem manifestar «humilda-
de» e «amar o seu povo», pedindo 

aos católicos que se comprometam neste 
campo.
«Um governante que não ama, não pode 
governar: quanto muito, poderá disciplinar, 
colocar um pouco de ordem, mas não 

Segundo o Papa Francisco, o “bom” católico deve empenhar-se na política, oferecendo o «melhor de si»

© DR

governar», assinalou o Santo Padre, no 
passado domingo.
«Não se pode governar sem amor pelo 
povo e sem humildade», insistiu, falando 
para quem tem um «serviço de governo».
O Papa sublinhou, por outro lado, que os 
cristãos têm de «rezar pelos que estão no 
poder», sem se desinteressarem pela vida 

«não se pode 
governar sem 

amor pelo 
povo e sem 
humildade», 
disse o Papa 
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entreViSta
i rui Pedro Vasconcelos tem 27 anos e á natural do Porto. aos 19 

anos entrou na congregação do Santíssimo redentor (redentor-
istas). nesse período, licenciou-se em teologia pela universidade 
Católica do Porto. aos 25 anos, e após um período de discernimen-
to, decidiu deixar a vida religiosa e dar um novo rumo à sua vida.

i

não é todos os dias que vemos jovens a arriscar 
em projetos que vão de encontro à sua formação 
e capacidades. o rui Pedro Vasconcelos, após 
ter deixado a vida religiosa e com um curso de 
teologia nas mãos, decidiu abrir uma livraria 
especializada nos mais diversos temas do cristia-
nismo e na espiritualidade cristã. um exemplo 
de vocação cristã que merece ser conhecido.

Há umas semanas atrás, o conhecido 
jornalista antónio Marujo fez um elogio 
público a esta livraria dizendo que “hoje 
é impossível vir a Braga, sem vir à Livra-
ria fundamentos”. Concorda com esta 
afirmação?

R_ Não posso concordar ou discordar. 
Quando o António Marujo cá vem gosta 
muito das publicações de Espanha. 
Em Portugal não se publica muito nas 
áreas da espiritualidade cristã e teolo-
gia bíblica. Em Espanha há constantes 
publicações e eu costumo tê-las cá à 
venda. Talvez seja um pouco por causa 

“ nãO sãO muitOs 
Os jOvens 
que hOje têm 
a OpOrtunidade 
de arriscar

disso que decidiu elogiar em público a 
livraria. Naturalmente que fico contente 
com esse reconhecimento.

o que motiva um jovem a abrir uma 
livraria apenas dedicada ao cristianismo, 
num tempo em que o mais frequente é 
vermos livrarias generalistas a fecharem 
as portas?

R_ Neste momento o que me motiva é 
trabalhar num projeto novo, que gosto, 
com alguma independência a diversos 
níveis e que encaixa na minha área de 
formação. É uma sorte uma pessoa da 

minha idade poder arriscar naquilo em 
que acredita, particularmente num tempo 
difícil como aquele que a nossa sociedade 
atravessa. Não são muitos os jovens que 
têm essa oportunidade. Isso é o que me 
motiva a arriscar. Usando a expressão de 
um livreiro, posso dizer que este projeto 
está a ser razoavelmente catastrófico. 
Eu pensava que seria bastante catastró-
fico, mas está a ser 
ligeiramente melhor. 
O António Marujo é 
um exemplo, mas há 
muitas outras pessoas 
que vêm cá porque 
gostam de encontrar 
uma livraria especia-
lizada nestes temas 
do cristianismo e da 
espiritualidade cristã. 
Isso faz-me acreditar 
mais um pouco neste sonho. 

Sente que este projecto é sustentável para 
o futuro? 

R_ É, enquanto for. É daqueles projetos 
que qualquer bom gestor me diria para 
não fazer. A nível económico está a ser 
razoavelmente catastrófico, como já disse. 
Para já posso dizer que é relativamente 
sustentável, mas não posso garantir isso 

no futuro. Eu tenho muito cuidado com o 
espaço que dou. Pago as faturas a tempo 
e horas. Vou arriscando e, enquanto for 
possível, vou acreditar neste projeto.

os bracarenses já sabem que a Livraria 
fundamentos existe?

R_ Desde a abertura que sinto um aumen-
to contínuo na frequência de pessoas. Cla-

ro, que é por ciclos. 
Há alturas do ano em 
que as pessoas pro-
curam mais os livros. 
Também o facto de 
estar aqui perto da 
Sé acaba por fazer 
passar muita gente 
em certas épocas 
do ano. Muitas das 
pessoas que recebo 
aqui não são apenas 

de Braga, mas vêm de outros lugares, 
muitas vezes propositadamente para vir à 
livraria. Também costumo marcar pre-
sença na Faculdade de Teologia, quando 
há eventos. Eu já fui aluno de teologia e 
entendo o tipo de livros que os estudantes 
andam à procura. Também estive há dias 
no Dia Arquidiocesano do Catequista e 
tento estar atento à atividade da Igreja para 
marcar presença. 

Sendo teólogo, e não querendo ser profes-
sor de religião, tomou a decisão de investir 
numa livraria especializada em espirituali-
dade cristã, teologia e religião. Veio viver 
para Braga e aqui implementou esse projeto.

«Este é um daqueles 
projetos que um 

bom gestor me diria 
para não fazer»

RUi PEDRO VaSCOnCELOS
Livraria Fundamentos
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e cria a necessidade de dialogar e refletir. 
Fundamentos quer dizer precisamente 
dar sentido àquilo em que acreditamos. 
Conto uma história para exemplificar isso 
mesmo. Um dia veio aqui um catequista 
que é mecânico e, no entanto, gostava de 
ler e se preparar para abordar os temas da 
fé. Depois descobri que como a família 
esteve emigrada na Alemanha, ele ganhou 
certos hábitos de leitura e reflexão. Portan-
to, penso que isto é um fenómeno cultural. 
Precisávamos de ter em Portugal mais este 
desejo de aprendizagem, independente-
mente do nível de formação ou da ativida-
de profissional. Todos os cristãos deveriam 
ter essa preocupação.

Podemos dizer que esta é a sua forma de 
viver a vocação cristã?

R_ Isto é sobretudo um projeto profissio-
nal. Podemos dizer que é uma missão, 
mas isso não me compete a mim avaliar. A 
minha formação é esta e tento dar o meu 
melhor, dentro daquilo que sei melhor. 
Quando conseguimos conciliar um projeto 
pessoal com um projeto profissional, 
podemos falar de vocação. Quando a isso 
aliamos o facto de estar vinculado ao cris-
tianismo, então podemos falar de vocação 
cristã. Eu não cumpro melhor a minha 
vocação do que os comerciantes que estão 
aqui ao meu lado. É uma opção, que tento 

viver da melhor maneira. 

Se o Papa francisco visitasse esta livraria, 
que livro aconselhava?

R_ Se viesse tinha que pagar parquíme-
tros... Se calhar aguardava que me pedisse 
um determinado tipo de livros, que é 
como faço com outros clientes. Como não 
o conheço pessoalmente, só lhe poderia 
sugerir livros que eu gosto. Por exemplo, 
há um livro de José Augusto Mourão que 
se chama “O Nome e a Forma”, domini-
cano que foi professor na Universidade 
Católica. De certa forma este livro acaba 
por se relacionar com o Papa, porque este 
autor também gosta de romper com as 
convenções estabelecidas na sua poesia. 
O Papa Francisco está a optar por romper 
com o papel quadriculado instituído e dar 
sinais positivos ao mundo e à Igreja. É isso 
mesmo que cada um de nós precisa de 
fazer. 

És natural do Porto, mas decidiste vir 
viver e trabalhar para a cidade de Braga. 
Porquê Braga?

R_ Primeiro, por um motivo pessoal, que 
é o facto da minha esposa trabalhar em 
Braga. Por outro lado, esta cidade tem 
um centro histórico mais próximo e vivo 
que o Porto. Aqui as pessoas conhecem-
-se mais do que no Porto e isso favorece a 
minha missão. É ainda uma cidade ligada 
à Igreja. Porém, acho que Braga ainda tem 
alguns passos para dar de forma a alcan-
çar o nível do Porto, nomeadamente no 
que diz respeito à animação cultural e à 
exigência que as pessoas devem imprimir 
à cidade. Acho também que Braga tem 
um centro histórico como poucas cidades 
no país, com muitos monumentos e bem 
renovado, todavia permitiu que se constru-
íssem centros comerciais fora do centro.

entreViSta
ii a Livraria fundamentos é um projeto que nasceu em 2011 e se dedica a edições 

que abordam as diversas temáticas do Cristianismo,teologia e espiritualidade 
cristã através de livros novos e usados. Localizada em Braga, esteve inicialmente 
sediada na avenida norton de Matos, tendo alterado a sua localização há cerca 
de um ano para a rua d. Paio Mendes, a cerca de 100 metros da Sé Primaz.

a Congregação do Santíssimo redentor começou no reino 
de nápoles, no sul da itália, em 1732. foi fundada por 
Santo afonso Maria de Ligório e tem como missão a prega-
ção da Palavra de deus aos pobres. em Portugal detêm 
atualmente seis comunidades, uma delas em Guimarães.

«Temos que ser mais 
militantes na nossa 
fé em relação aos 

conteúdos»

na página web da livraria e nas redes 
sociais é frequente publicar recensões de 
livros. É verdade que leu todos os livros 
que estão expostos na livraria?

R_ Não leio todos os livros, mas posso 
dizer que leio uma parte deles. Antes de 
ser livreiro já era leitor nestas áreas. Eu 
gosto de ler e geralmente os livros que 
vou comentando na nossa página da 
internet são livros que leio. Naturalmente 
que há livros cujas temáticas não gosto 
tanto e que muito dificilmente pego neles. 
Trabalhando nesta área é essencial que 
leia os livros que aqui exponho. A internet 
é um canal que utilizo bastante e que faz 
ser mais conhecida a livraria. Dizem que a 
internet é um inimigo da leitura, mas neste 
caso penso que incentiva.

Como justifica o nome da livraria “funda-
mentos”?

R_ Esta história começou com um padre 
da congregação à qual pertencia que tem 
um blogue denominado “Fundamen-
tos”, onde publica comentários sobre 
temáticas cristãs e de telogia. É um nome 
que simboliza a fundamentação daquilo 
que acreditamos e na necessidade de o 
transmitir. Este é um objetivo ao qual, nós, 
portugueses, não estamos tão habituados. 
É importante sentirmos a necessidade para 
nos justificarmos. Nós vivemos num país 
maioritariamente católico, mas em que os 
cristãos não sabem defender as ideias da 
sua fé. Aqui em Portugal não há um ateís-
mo muito desenvolvido, por isso mesmo 
os cristãos estão, por vezes, acomodados 
ao facto de não terem que defender as 
suas ideias e argumentarem a respeito 
daquilo em que acreditam. Em França ou 
em Espanha já se sente esta necessidade, 
porque o ateísmo começa a ganhar terreno 

    GOSTOS

“o noMe e a 
forMa” de JoSÉ 
auGuSto Mourão 
Livro

PoP
Música

FRAnCESinhA
GastronoMia

“doS HoMenS e 
doS deuSeS”
CineMa

BernHard HärinG
PersonaLidade 

Porto
Lugar

tiVeSte uMa eXPeriênCia nuMa ConGreGação reLi-
GioSa e deCidiSte Sair. CoMo foi o teu ProCeSSo de 
BuSCa da VoCação?

r_ não pensei muito bem nisso. acho que não há caminhos mais 
exigentes, nem menos exigentes. Há caminhos com exigências 
distintas. Por exemplo, a política tem as suas exigências. a vida 
religiosa terá outras, como a vida de casado também tem. aos 19 
anos, a vida religiosa pareceu-me o melhor caminho. agora, com 
27 anos de idade, se calhar olharia de outra maneira. o caris-
ma dos redentoristas é o anúncio do evangelho em contextos 
não exclusivamente pastorais e isso entusiasmou-me. É uma 
congregação que se dirije aos que estão nas margens da igreja, 
àqueles que tiveram uma formação cristã deficiente e que se 
afastaram da igreja. talvez, por isso, a sua missão era bastante 
motivadora. apaixonei-me por este carisma e vivi nele durante 
seis anos e não me arrependo do percurso que fiz. Passado esse 
tempo, voltei a questionar-me e percebi sinais de que esse não 
seria o melhor serviço que poderia dar ao mundo e à igreja. eu 
não seria um bom religioso. tive que ser honesto comigo e com 
a minha congregação. 

CoMo É que uM JoVeM oLHa Para o futuro da iGreJa?

r_ neste momento, há a tentação da igreja na europa se fechar. 
Como somos menos, verifica-se a tendência de homogeneizar. 
É a tentação de cerrar fileiras, de distinguir os que cumprem 

a doutrina e os que estão fora. Há também um investimento 
numa pureza de liturgia que seja uniformizada, com o mesmo 
catecismo e a mesma liturgia. isso tornaria a igreja, a meu ver, 
numa seita. eu acredito que isso não vai acontecer. acredito que 
o atual Papa vai imprimir uma nova dinâmica e vai provocar 
uma abertura da igreja aos outros continentes e às suas ideias. 
Vamos receber cristãos desses lugares e aprender a viver a igreja 
em comunidade como nesses lugares. em África os leigos já têm 
um papel que aqui ainda não conseguimos ter. também vamos 
aprender a ter uma igreja mais pobre. e, de certa forma, as 
sociedades também se vão deixar influenciar por isso.

CoMo É que eStÁS a ViVer o ano da fÉ?

r_ acho que se cometeu um erro generalizado em relação a este 
ano da fé. este ano surgiu por causa dos 50 anos da abertura do 
Vaticano ii. o Concílio Vaticano ii foi o momento de renovação 
e reflexão sobre a missão da igreja. foi um momento de questio-
namento profundo e o ano da fé deveria ter sido isso. devería-
mos ter perguntado que igreja é que temos e que igreja quere-
mos ter. temos que ser mais militantes na nossa fé em relação 
aos conteúdos. o que vejo é que em muitos lugares se utiliza 
o ano da fé para repetir as várias fórmulas do Credo e para 
recordar os princípios doutrinais da igreja. Penso que deveria ter 
sido um tempo de profunda reflexão e para perceber se o que foi 
discutido no Vaticano ii já está a ser vivido.

«achO que se cOmeteu um errO generalizadO em relaçãO aO anO da fé»

“
O Papa Francisco 
está a optar por 
romper com o 

papel quadriculado 
instituído
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LiturGia

LEITURA I – Am 6,1a.4-7

Leitura da Profecia de Amós

Eis o que diz o Senhor omnipotente: «Ai 
daqueles que vivem comodamente em 
Sião e dos que se sentem tranquilos no 
monte da Samaria. Deitados em leitos de 
marfim, estendidos nos seus divãs, comem 
os cordeiros do rebanho e os vitelos do 
estábulo. Improvisam ao som da lira e 
cantam como David as suas próprias me-
lodias. Bebem o vinho em grandes taças

e perfumam-se com finos unguentos, 
mas não os aflige a ruína de José. Por 
isso, agora partirão para o exílio à frente 
dos deportados e acabará esse bando de 
voluptuosos».

SALMO RESPONSORIAL – Salmo 145 (146)

Refrão 1: Ó minha alma, louva o Senhor

Refrão 2: Aleluia

O Senhor faz justiça aos oprimidos,
dá pão aos que têm fome

e a liberdade aos cativos.

O Senhor ilumina os olhos dos cegos,
o Senhor levanta os abatidos,
o Senhor ama os justos.

O Senhor protege os peregrinos,
ampara o órfão e a viúva
e entrava o caminho aos pecadores.

O Senhor reina eternamente.
O teu Deus, ó Sião,
é Rei por todas as gerações.

LEITURA II – 1 Tim 6,11-16
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo 
São Paulo a Timóteo

Caríssimo: Tu, homem de Deus, pratica 
a justiça e a piedade, a fé e a caridade, 
a perseverança e a mansidão. Combate 
o bom combate da fé, conquista a vida 
eterna, para a qual foste chamado e so-
bre a qual fizeste tão bela profissão de fé 
perante numerosas testemunhas. Orde-
no-te na presença de Deus, que dá a 
vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, 
que deu testemunho da verdade diante 
de Pôncio Pilatos: guarda este manda-
mento sem mancha e acima de toda a 
censura, até à aparição de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, a qual manifestará a seu 
tempo o venturoso e único soberano, Rei 
dos reis e Senhor dos senhores, o único 
que possui a imortalidade e habita uma 
luz inacessível, que nenhum homem viu 
nem pode ver. A Ele a honra e o poder 
eterno. Amen.

ACLAMAÇÃO EVANGELHO – 2 Cor 8,9
Jesus Cristo, sendo rico, fez-Se pobre, para 
nos enriquecer na sua pobreza.

EVANGELHO –  Lc 16,19-31

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas

Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus:
«Havia um homem rico, que se vestia 
de púrpura e linho fino e se banquetea-
va esplendidamente todos os dias. Um 
pobre, chamado Lázaro, jazia junto do seu 
portão, coberto de chagas. Bem desejava 
saciar-se do que caía da mesa do rico, mas 
até os cães vinham lamber-lhe as chagas.
Ora sucedeu que o pobre morreu e foi 
colocado pelos Anjos ao lado de Abraão. 
Morreu também o rico e foi sepultado. Na 
mansão dos mortos, estando em tormen-
tos, levantou os olhos e viu Abraão com 
Lázaro a seu lado. Então ergueu a voz 
e disse: ‘Pai Abraão, tem compaixão de 
mim. Envia Lázaro, para que molhe em 
água a ponta do dedo e me refresque a 
língua, porque estou atormentado nestas 
chamas’. Abraão respondeu-lhe: ‘Filho, 
lembra-te que recebeste os teus bens em 
vida e Lázaro apenas os males. Por isso, 
agora ele encontra-se aqui consolado, 
enquanto tu és atormentado. Além disso, 
há entre nós e vós um grande abismo, de 
modo que se alguém quisesse passar daqui 
para junto de vós, ou daí para junto de 
nós, não poderia fazê-lo’. O rico insistiu:
‘Então peço-te, ó pai, que mandes Lázaro 
à minha casa paterna – pois tenho cinco 
irmãos – para que os previna, a fim de 
que não venham também para este lugar 
de tormento’. Disse-lhe Abraão: ‘Eles têm 
Moisés e os Profetas. Que os oiçam’. Mas 
ele insistiu: ‘Não, pai Abraão. Se algum 
dos mortos for ter com eles, arrepender-
-se-ão’. Abraão respondeu-lhe: ‘Se não 
dão ouvidos a Moisés nem aos Profetas, 
mesmo que alguém ressuscite dos mortos,
não se convencerão’.

“Lázaro e o homem rico”  (Leandro Bassano, 1595) In: coleção privada

i S. ViCente de S. PauLo é celebrado no dia 27 de SeteM-
Bro. nascido em Pouy, dax, frança 1581. foi capelão da 
rainha, pároco e percetor. em 1625 fundou a Congregação 
da Missão para evangelizar o povo, mas também para a 
formação do Clero. Morreu a 27 de setembro de 1660.

Sugestão de Cânticos
ent: tudo quanto nos fizestes (C. Silva, CeC ii 123-24)
ofer: a Vós, Senhor, pertence a honra (M. Luís, CaC 250)
CoM: Se vos amardes (f. Silva, nCt 274)
Said: ditosos os que te louvam (a. f. Santos, nCt 109)

DOMINGO XXVI DO TEMPO COMUM – Ano C
29 de setembro de 2013 

A  liturgia deste domingo propõe-
-nos, de novo, a reflexão sobre 
a nossa relação com os bens 
deste mundo… Convida-nos a 

vê-los, não como algo que nos pertence 
de forma exclusiva, mas como dons que 
Deus colocou nas nossas mãos, para que 
os administremos e partilhemos, com 
gratuidade e amor.

Na primeira leitura, o profeta Amós 
denuncia violentamente uma classe 
dirigente ociosa, que vive no luxo à custa 
da exploração dos pobres e que não se 
preocupa minimamente com o sofrimen-
to e a miséria dos humildes. O quadro 
pintado por Amós descreve, em porme-
nor, situações bem conhecidas de todos 
nós. Pensemos nas festas do jet-set e nas 
quantias gastas em roupas, em jóias ou 
em perfumes; pensemos nos governantes 
que malbaratam os dinheiros públicos. 
E, por contraste, pensemos nos operários 

que arriscam a vida em obras perigosas, 
naqueles que ganham salários mínimos, 
trabalhando duramente, naqueles que 
recebem pensões de miséria. O profe-
ta anuncia que Deus não vai pactuar 
com esta situação, pois este sistema de 
egoísmo e injustiça não tem nada a ver 
com o projecto que Deus sonhou para os 
homens e para o mundo. 

A segunda leitura não apresenta uma 
relação directa com o tema deste domin-
go… Traça o perfil do “homem de Deus”: 
deve ser alguém que ama os irmãos, que 
é paciente, que é brando, que é justo e 
que transmite fielmente a proposta de 
Jesus. Poderíamos, também, acrescentar 
que é alguém que não vive para si, mas 
que vive para partilhar tudo o que é e 
que tem com os irmãos? O retrato aqui 
esboçado do “homem de Deus” define 
os traços do verdadeiro crente: ele é 
alguém que vive com entusiasmo a sua 

fé, que ama os irmãos (que trata todos 
com doçura, com paciência, com mansi-
dão) e que dá testemunho da verdadeira 
doutrina de Jesus, sem se deixar seduzir 
e desviar pelas modas ou pelos interesses 
próprios.

O evangelho apresenta-nos, através da 
parábola do rico e do pobre Lázaro, uma 
catequese sobre a posse dos bens. Na 
perspetiva de Lucas, a riqueza é sempre 
um pecado, pois supõe a apropriação, 
em benefício próprio, de dons de Deus 
que se destinam a todos os homens. Por 
isso, o rico é condenado e Lázaro recom-
pensado. Talvez a catequese que o Evan-
gelho de hoje nos apresenta nos pareça, 
à partida, demasiado radical: não temos 
o direito de ser ricos, de gozar os bens 
que conquistámos honestamente? No 
entanto, convém termos consciência de 
que cerca de um quarto da humanidade 
tem nas mãos cerca de 80% dos recursos 

disponíveis do planeta; e que três quartos 
da humanidade têm de contentar-se com 
os outros 20% dos recursos. Isto é justo? 
É justo que várias dezenas de milhares 
de crianças morram diariamente por 
causa da fome e de problemas relacio-
nados com a subnutrição, enquanto o 
primeiro mundo destrói as colheitas para 
que o excesso de produção não obrigue 
a baixar os preços? Por muito pobres 
que sejamos, devemos continuamen-
te interrogar-nos para perceber se não 
temos um “coração de rico” – isto é, para 
perceber se a nossa relação com os bens 
não é uma relação egoísta, açambarca-
dora, exclusivista. E não esqueçamos: é a 
Palavra de Deus que nos questiona conti-
nuamente e que nos permite a mudança 
de um coração egoísta para um coração 
capaz de amar e de partilhar.

Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org

 a Igreja alimenta-se da palavra
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oPinião

No passado domingo, os monges cistercienses regressaram por momentos ao santuário de 
Nossa Senhora da Abadia, em Amares.        

(Fotos: Diário do Minho)

Depois da visita de Bento XVI 
a Portugal, em Maio de 2010 
(onde isso já vai!), os Bispos 
portugueses manifestaram o 

desejo de rever modelos pastorais, para 
uma maior unidade na acção, tendo 
em conta que, no essencial, todas as 
dioceses se debatem com problemas 
semelhantes. Passado algum tempo, foi 
enviado um questionário aos responsáveis 
de movimentos de apostolado, 
procurando reunir contributos para levar 
por diante um discernimento sério da 
situação eclesial. Tive acesso ao referido 
questionário e, supondo que todos os que 
eram chamados a responder já o terão 
feito, deixo aqui algumas das reflexões 
que o mesmo me provocou.

1A Igreja, em Portugal como no 
Ocidente, em geral, não pode 
passar ao lado da secularização 
da sociedade. Esta é positiva em 

si mesma, mas vem sendo distorcida e 
instrumentalizada pelas ideologias de 
grupos minoritários mas dominantes do 
ponto de vista comunicacional: ideologia 
da desvinculação, ideologia de género, 
homossexualismo político, relativismo 
ético... Note-se que tais grupos têm 
objectivos legítimos, do seu ponto de 
vista, e, em geral, para atingir os seus fins 
usam as ferramentas que as sociedades 
abertas e democráticas colocam à sua 
disposição, pelo menos formalmente. 
Se há, portanto, alguma crítica a fazer é 
àqueles que, tendo propostas diferentes 
e sendo socialmente maioritários, não 
se organizam para as promover de 
modo eficaz no espaço público. Ainda 
há pouco, um estudo publicado no 
semanário Expresso demonstrou que, em 
Portugal, é ínfima a percentagem dos que 
se declaram homossexuais. E, no entanto, 
esta percentagem irrisória consegue, do 
ponto de vista político e comunicacional, 
ser muito mais eficaz do que os quase 
80% de católicos deste país, dominando 
a agenda política e mediática com os 
temas do seu interesse e impondo o 
seu modelo de sociedade sem grande 
dificuldade – desde o dito “casamento” 
de homossexuais até à adopção por parte 
dos mesmos, passando pela inseminação 
artificial de “casais” de lésbicas ou à 
legalização das “barrigas de aluguer” 
em favor dos “casais” homossexuais 
masculinos. Parte já conseguiram, a outra 
parte vem a caminho...

2A sociedade actual é também 
aquela da afirmação da “cultura 
da morte”. Não se trata, apenas, 
da legalização do aborto, 

embora esta seja o sinal mais arrepiante. 
Acontece que se vem instalando uma 
pulsão suicida nas sociedades ocidentais, 
incapazes de se adaptarem a um mundo 
em mudança rápida, no qual estas 
sociedades, embora permanecendo as 
mais ricas e bem sucedidas de sempre, 
perdem rapidamente dinamismo e 
riqueza face a sociedades mais afirmativas 
e descomplexadas. A crise demográfica 
e o consequente envelhecimento da 
população constituem a manifestação 
mais evidente desta desistência 
civilizacional: o Ocidente parece ter 
desistido de si, não acreditar no próprio 
futuro e pretender extinguir-se. A cultura 
da morte é a manifestação visível de um 
niilismo civilizacional cuja superação se 
torna cada vez mais difícil e que não se 
fará sem enormes custos.

3E as comunidades cristãs? Dando 
por adquirido que grande parte 
dos que se dizem cristãos vivem 
segundo os modelos culturais 

vigentes e, no quotidiano, agem como 
religiosamente indiferentes, importa 
perceber se temos comunidades cristãs – 
melhor – núcleos comunitários capazes 
de chamar aqueles a uma vida de fé 
mais assumida. Ou seja, perceber se 
há possibilidade de levar por diante 
a «nova evangelização». Penso que 
a Igreja, em Portugal, sobretudo em 
algumas regiões, ainda está a tempo de o 
conseguir: existem os meios materiais e, 
sobretudo, existem cristãos eclesialmente 
comprometidos capazes de constituir a 
massa crítica necessária para as tarefas 
da «nova evangelização». Não existe, 
com alguma frequência, liderança e 
menos ainda reflexão que antecipe os 
problemas, de modo a evitar-lhes as 
consequências mais gravosas. Fica-se, 
frequentemente, com a impressão de 
que os responsáveis eclesiais preferem 
a pastoral de cabotagem, navegando 
sempre à vista, gerindo o existente com os 
meios disponíveis. É caso para perguntar, 
com Bento XVI, se a preocupação com 
as estruturas, cargos e funções não 
abafa a criatividade necessária a estes 
tempos de mudança e não atrasa, talvez 
irremediavelmente, a tomada de decisões 
necessárias para antecipar os tempos 
ainda mais difíceis que se anunciam...

QUESTÕES PARA A IGREJA EM PORTUGAL
(parte 1)

iGreJa eM deStaque

por Elias Couto
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Diretor: Damião A. Gonçalves Pereira

Coordenação: Departamento Arquidiocesano para 
as Comunicações Sociais (Pe. José Miguel  
Cardoso, Ana Ribeiro, Joana Araújo, Justiniano 
Mota, Paulo Barbosa e Rui Ferreira)

Fontes: Agência Ecclesia e Diário do Minho

Contacto: comunicacao@diocese-braga.pt

Sexta-feira 20.09.2013

> BRAGA: Dia do Património 
das Misericórdias, realizado 
este ano na cidade de Braga.

Sábado 21.09.2013

> BRAGA: encontro dos ca-
tequistas da zona pastoral da 
cidade, na paróquia de Santo 
Adrião (09h30).

> BRAGA: encontro dos antigos 
elementos de grupos juvenis 
dos Congregados, no auditório 
Vita (10h00).

> BRAGA: encontro de D. 
Jorge Ortiga com os delegados 
europeus do Apostolado da 
Oração, na capela de S. Barna-
bé (17h00).

domingo 22.09.2013

> ESPOSENDE: Dia Arquidio-
cesano da Ação Católica Rural, 
nas Marinhas (09h00-17h00).

quarta-feira 25.09.2013

> BRAGA: Conselho Arquidio-
cesano da Pastoral da Saúde.

> Esta 
sexta-feira, das 

23h00 às 24h00, o 
programa “Ser Igreja“ da Rá-

dio SIM, entrevista novamente 
o arcebispo Primaz, continu-
ando a análise e perspetiva do 
próximo ano pastoral.

FM 101.1 Mhz e AM 576 Khz . 

iGREJA.net
O site da Livraria Fundamentos, atuali-
zado com particular frequência, revela 
grande parte dos livros disponibilizados 
neste estabelecimento. Quem entra nes-
te portal depara-se com diversas resen-
ções de obras de espiritualidade cristã 
ou teologia, que abrem o apetite para 
uma leitura mais completa. Para além 
do horário, localização e contactos, este 
portal permite encomendas gratuitas de 
livros, de cd’s e até do licor dos bene-
ditinos de Singeverga. Este site contém 
ainda pertinentes ligações para vários 
portais culturais da Igreja Católica.

www.fundamentos.pt

flash 

«Aquele que 
esquece a 
Terra não 

chegará ao 
Céu»

D. Gilberto Reis

Bispo de Setúbal

No passada terça-feira, o clero da Arquidiocese esteve reunido no primeiro encontro do ano pastoral.

título: O Nome e a Forma

autor: José Augusto 
Mourão

editora: Pedra Angular

Preço: 18,00 euros

Resumo: José Augusto Mourão, dominica-
no já falecido, com um importante percur-
so universitário no campo da Literatura e 
da Semiótica, foi durante anos escrevendo 
textos litúrgicos ou nessa atmosfera, que 
hoje constituem «um corpo, um tom, um 
ritmo, uma singularidade enunciativa». Este 
volume, que reúne o fundamental dessas 
composições, pretende contribuir para 
uma renovação da literatura deste género. 

LiVRo

Peregrinação a tarragona - Beatificação do ir. Mário félix

O santuário de S. Bento da Porta Aberta orga-
niza, pelo segundo ano consecutivo, uma 
peregrinação pelos cristãos perseguidos.
A Cúria da Arquidiocese de Braga está a 

organizar um programa de viagens para fomentar a par-
ticipação na cerimónia da beatificação do Irmão Mário 
Félix, que vai acontecer na cidade espanhola de Tarragona 
no próximo dia 13 de outubro. Recorde-se que o venerá-
vel Manuel José de Sousa (nome de nascimento), foi um 
religioso de La Salle, natural da freguesia de Santa Marta 
de Bouro, arciprestado de Amares, que viveu entre 1860 
e 1936. Este novo beato português é um dos vários fiéis 
martirizados na perseguição religiosa que teve lugar entre 
1934 e 1939, durante a Guerra Civil Espanhola.
Desta forma, estão disponíveis dois programas de viagens, 

um de três dias e outro com cinco dias de duração. O Arcebispo Primaz, D. Jorge 
Ortiga, vai acompanhar esta peregrinação. O primeiro programa realiza-se entre 12 e 
14 de outubro e tem o custo de 260 euros. Esta peregrinação simplificada contempla 
apenas participação na celebração da beatificação e a visita ao mosteiro cisterciense 
de Poblet, sendo o primeiro e último dia dedicados às deslocações entre Braga e Tarra-
gona. A peregrinação de cinco dias, que tem o custo de 530 euros e decorre entre 10 
e 14 de outubro, inclui visitas à basílica de Nossa Senhora do Pilar, em Saragoça; ao 
mosteiro de Montserrat, onde se venera a padroeira da Catalunha; e também à cidade 
de Barcelona. No último dia, para além da participação na celebração da beatificação, 
em Tarragona, os participantes poderão ficar a conhecer o mosteiro cisterciense de 
Poblet, à imagem do que sucede na peregrinação simplificada. O regresso a Braga dar-
-se-á no dia 14, via Madrid.
As inscrições e demais informações podem ser requeridas junto dos Serviços Centrais 
da Arquidiocese, na rua de S. Domingos, em Braga, pelo telefone geral@arquidiocese-
-braga.pt. 

Um homem tinha o costume 
de não ir à missa ao domin-
go. Ficava na cama e dizia à 

esposa:
- Vai à igreja e reza por nós os dois.
Quando os amigos lhe perguntavam 
por que não acompanhava a sua 
esposa à missa, dizia:
- Não preciso de ir. A minha mulher 
vai por nós os dois.
Uma noite, esse homem teve um 
sonho. Encontrava-se com ela diante 
da porta do Paraíso e esperava para 
entrar.
Quando chegou a sua vez, a porta 
abriu-se lentamente e ouviu-se uma 
voz que disse à sua esposa:
- Tu podes entrar pelos dois.
A mulher entrou e a porta fechou-
-se. O homem ficou da parte de 
fora. Nesse momento assustou-se e 
acordou.
A sua esposa ficou surpreendida 
quando, no domingo seguinte, 
à hora da Missa, viu o marido a 
levantar-se, dizendo-lhe:
- Hoje vou à igreja contigo. 

Ser cristão é pertencer a uma 
comunidade que se reúne todas as 
semanas no amor de Cristo. Quem 
é crente, celebra com alegria a 
sua fé com os outros crentes.

In “Nem só de pão”, Pedrosa Ferreira
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