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Bom Jesus
Obras concluídas em Setembro
As obras de requalificação da igreja do 
Bom Jesus ficam concluídas no final 
de setembro. A intervenção iniciada 
em maio inclui a limpeza e pintura da 
fachada assim como a colocação de um 
novo telhado, numa empreitada que as-
cende a 400 mil euros. Em simultâneo, 
decorre o projeto “Bom Jesus: Requalifi-
car” que engloba as capelas, o escadó-
rio e o adro, intervenções que só ficarão 
concluídas em junho de 2015.

Ferreiros
Escuteiros em Acampamento
O Agrupamento 208 de Ferreiros viveu 
o seu Acampamento de Agrupamento, 
de 8 a 10 de agosto, integrado nas co-
memorações do 70.º aniversário da
sua fundação pelo Arcebispo Primaz. 
Dom António Bento Martins Júnior, a 
6 de agosto de 1944. Este “AcAgrup” 
realizou-se sob o tema “Fidelidade às
Origens”, escolhido para as comemo-
rações aniversariais, nos terrenos do 
santuário mariano de Nossa Senhora
da Penha, em Guimarães, na diocese 
primacial que serviu de base à recon-
quista cristã da faixa ocidental da Penín-
sula Ibérica.

Lage
Festa de Santa Helena
As festividades em honra de Santa 
Helena, na paróquia da Lage, Vila 
Verde, tiveram no passado domingo 
o seu ponto alto com a celebração da 
Eucaristia em honra da Santa, às 11h00, 
e a majestosa procissão, pelas 15h00.
Na segunda-feira, dia da festa litúrgica 
de Santa Helena, realizou-se uma 
procissão de velas, com início às 21h00.

Esposende
Senhora da Saúde e da Soledade
O Arciprestado de Esposende realizou 
no passado dia 15 de Agosto a majestosa 
procissão da Senhora da Saúde e da 
Soledade. Milhares de fiéis associaram-
se a uma manifestação de fé dominada 
pela presença de crianças e jovens. 
Confrontando os milhares de fiéis 
que participaram na procissão maior 
do Arciprestado de Esposende com a 
necessidade de cuidarem e fazerem 
crescer a sua fé, o missionário Manuel 
Martins fez saber que «existe uma 
relação indissociável da nossa saúde 
espiritual com o nosso bem-estar físico
e psíquico». «Precisamos de pensar mais 
se queremos recorrer aos santos e a 
Nossa Senhora e precisamos de saber se 
estamos dispostos a outro modo de viver
e a encarar a vida de um modo 
diferente».

Cristãos devem ser discípulos missionários
D. antónio moiteiro na peregrinação à senhora da aparecida

Apúlia em festa da Senhora da Guia
As festas de Nossa Senhora da Guia, na paróquia de Apúlia, em Es-
posende, viveram no passado domingo o seu momento mais alto. As 
cerimónias religiosas começaram de manhã, com a celebração solene da 
Eucaristia, culminando à tarde com a realização da procissão, onde as
gentes da Apúlia mostraram a fé que depositam na Senhora da Guia. O 
presidente da Comissão de Festas sublinha que estas celebrações são 
essencialmente religiosas e que a procissão é um dos momentos de 
maior relevo na programação. O pároco de Apúlia realça o teor catequé-
tico que a procissão teve este ano. Segundo o padre José Miguel Perei-
ra, apresentaram-se na procissão quadros bíblicos sobre cada um dos 
Mistérios do Terço.

As cerimónias religiosas da romaria de S. Bartolomeu do Mar, no Ar-
ciprestado de Esposende, vão ser transmitidas em direto via Internet. 
A paróquia já transmitiu através deste meio (em www.livestream.com/
paroquiademar) a novena de S. Bartolomeu e as cerimónias da Primeira 
Comunhão. O principal dia da romaria é no dia 24 de agosto (próximo 
domingo, dia litúrgico de S. Bartolomeu), altura em que se realiza o
tradicional “banho santo” no mar, ritual antigo. O programa religioso
neste dia inicia-se com a missa das 7h00. A Eucaristia solene em honra de
S. Bartolomeu é celebrada às 11h00. De tarde, faz-se o chamado agra-
decimento ao Santo, através de uma procissão, com sermão e bênção do 
mar. Este cortejo religioso, tido como um dos mais imponentes do Norte 
de Portugal, incorpora centenas de figurantes que reconstituem episódios 
bíblicos, e andores de grande porte.

Romaria de S. Bartolomeu transmitida via Internet

O Bispo eleito de Aveiro desafiou no 
passado dia 15 de Agosto os cristãos
a serem discípulos missionários, ou 
seja, a viverem a sua fé na vida de cada 
dia.
O repto de D. António Moiteiro foi 
lançado na peregrinação anual ao San-
tuário de Nossa Senhora da Aparecida, 
na paróquia de Balugães, arcisprestado
de Barcelos, que reúne no mesmo es-
paço fiéis das dioceses de Braga e de
Viana do Castelo. Presidindo à cele-
bração da Eucaristia, que culminou 
a peregrinação realizada em dia de 
Assunção de Nossa Senhora, o prelado 
realçou que Maria é a imagem perfeita 
da Igreja.
«É Ela que vai à nossa frente a indicar-
-nos o caminho, e é Ela que, subindo
ao céu, na sua assunção, é também 
para nós modelo, para também nós,
cada dia da nossa vida, irmos cami-
nhando para Deus», disse.
Para D. António Moiteiro, tal como Ma-
ria acolheu a mensagem e o amor de
Deus, também os cristãos devem aco-
lher e olhar para os mais pequenos e os 
mais frágeis da nossa sociedade.
Lembrando as palavras do Papa 
Francisco, o Bispo eleito de Aveiro 
sublinhou que os cristãos são hoje 
chamados ao desafio da espiritualidade 
missionária.
«Uma espiritualidade que deve ajudar-
-nos a sairmos de nós mesmos para 
irmos ao encontro do outro», salientou.

«O Papa diz que, perante os desafios atuais, 
não devemos deixar que nos roubem a força 
missionária da nossa fé. E que essa força 
missionária é Maria, ícono mais perfeito do 
amor de Deus», acrescentou.
Na sua homilia, D. António Moiteiro vincou 
que vivemos hoje numa sociedade onde 
reina a injustiça, onde a desigualdade é 
gritante e, por isso, o Papa tem rejeitado uma 
economia de exclusão ou uma idolatria do 
dinheiro.
Por fim, D. António Moiteiro salientou, que 
Maria não quer que os cristãos fiquem cala-
dos, mas que a vida destes mesmos cristãos

seja «um testemunho do serviço do Evange-
lho a todos os homens».
«Por isso o Papa diz que, em virtude do Ba-
tismo recebido, cada um de nós, membro do 
povo de Deus, torne-se discípulo missioná-
rio», disse. 
Na peregrinação à Senhora da Aparecida 
participaram este ano cerca de três dezenas 
de paróquias. Um marco importante este 
ano foi a presença no altar da relíquia do 
Beato Frei Bartolomeu dos Mártires, uma vez 
que estão a ser celebrados os 500 anos do 
seu nascimento.
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Bragança
Semana Missionária
A Família Espiritana promoveu uma 
semana missionária na vila de Izeda, em 
Bragança, iniciativa que envolveu os jo-
vens ligados à congregação no contacto 
com idosos e reclusos da região, entre 
outras iniciativas. Entre 8 e 17 de agos-
to, os voluntários visitaram dois lares 
de Izeda, estiveram no Estabelecimento 
Prisional da região e deslocaram-se aos 
santuários dos Cerejais e de Santo Cris-
to de Outeiro, este último recentemente 
elevado a basílica menor pela Santa Sé.

Açores
Orientações Pastorais
A Diocese de Angra propõe para o 
novo ano pastoral, que começa a 5 de 
outubro, o tema ‘Da alegria do Evangelho 
à saída missionária da Igreja’ e pretende 
desenvolver uma “nova caminhada de 
conversão pastoral e missionária”. “No 
ano pastoral 2014/2015, vamos procurar 
pôr em movimento este processo de 
uma nova saída missionária da igreja 
desencadeando a caracterização da 
identidade do povo açoriano; uma 
avaliação aprofundada da realidade da 
igreja Diocesana e a sinalização das várias 
periferias para a nova saída Missionária”, 
escreveu D. António de Sousa Braga, na 
carta programática que serve de prefácio 
às orientações diocesanas.

Conferência Episcopal
Nova Evangelização
A Comissão Episcopal da Missão e 
Nova Evangelização vai promover em 
novembro um encontro com os bispos 
em Fátima, para definir uma linha 
comum para a “renovação da pasto-
ral da Igreja Católica em Portugal”.
Num comunicado enviado a todas as 
dioceses, o presidente da Comissão, 
D. Manuel Linda, recorda a intenção 
manifestada pelos bispos em abril 
de 2013, aquando do lançamento de 
uma nota pastoral que apontava o 
caminho a seguir neste âmbito.

Cáritas
Recolha de Material Escolar
A Associação Karingana wa Karingana 
vai promover uma campanha nacio-
nal de recolha de material escolar, em 
parceria com a Cáritas e com o Insti-
tuto de apoio à Criança, nos dias 6 e 7 
de setembro. A Cáritas informa que a 
campanha - “É capaz de lhes dizer que 
não?” - vai realizar-se nos dias 6 e 7 de 
setembro “nas lojas aderentes do Con-
tinente, entre as 10H00 e as 20H00”. A 
Associação sem fins lucrativos “Karin-
gana Wa Karingana”, que significa “era 
uma vez”, nasceu com o objetivo de 
“promover ações de apoio, solidarieda-
de, cooperação e desenvolvimento junto 
dos povos, comunidades e países de 
expressão lusófona.

O Papa Francisco admitiu na passada 
segunda-feira o uso da força para travar a 
crise no Iraque, uma decisão que tem de 
ser tomada pela ONU, e mostrou-se pronto 
para ir ao país, se isso for necessário.
“Quando há uma agressão injusta, posso 
apenas dizer que é lícito travar o agressor 
injusto. Sublinho o verbo travar; não digo 
bombardear, fazer a guerra, mas travá-lo”, 
disse aos jornalistas, no voo de regresso a 
Roma após uma viagem de cinco dias à 
Coreia do Sul.
O Papa tem repetido nas últimas semanas 
vários apelos em favor das populações per-
seguidas pelos jihadistas do Estado Islâmico 
do Iraque e do Levante (ISIS), que tomaram 
várias cidades iraquianas.
Francisco sublinhou que é necessário 
avaliar quais os “meios” que se devem usar 
para agir de forma lícita, sem promover 
uma “guerra de conquista” por parte das 
nações mais poderosas, porque “um país, 
só por si, não pode decidir como travar 
isto, como travar um agressor injusto”.
“Após a II Guerra Mundial houve a ideia 
das Nações Unidas, é aí que se deve discu-
tir e dizer: ‘Há um agressor injusto? Parece 
que sim. Então, como o travamos?’ Apenas 
isto, nada mais”, precisou.
O Papa chamou a atenção para as minorias 
religiosas perseguidas e para os “mártires” 
desta violência.
“Travar o agressor injusto é um direito que 
a humanidade tem, mas também o agressor 
tem o direito de ser travado, para que não 
provoque mal”, realçou.
Francisco admitiu uma visita ao Curdistão, 

confessando que discutiu “muitas coisas” 
com os seus colaboradores quando se 
começou a ter noção da dimensão da situ-
ação. “Estou disponível”, revelou, apesar 
de ter consciência de que “neste momento, 
não é a melhor coisa a fazer”.
O Papa falou numa “terceira guerra mun-
dial, mas feita aos bocados”, lamentando 
a “crueldade” de um mundo em que “as 
crianças não contam” e da “tortura”, usada 
como meios “quase ordinários nos com-
portamentos dos serviços de inteligência e 

nalguns processos judiciais”.
“A tortura é um pecado contra a humani-
dade, um delito contra a humanidade”, 
sustentou.
As declarações de Papa Francisco aos 
jornalistas tiveram lugar na viagem de 
regresso da Coreia do Sul, país que Papa 
Francisco visitou na passada semana, e 
que incluiu encontros com os Bispos lo-
cais, com líderes religiosos, e com grupos 
de jovens (na foto). (Agência Ecclesia)

 

“Deus chama cada um de nós 
a reflectir sobre o testemunho 

que dá, como indivíduo e como 
comunidade, de compromisso 

evangélico com os desfavorecidos, 
marginalizados, 

com aqueles que não 
têm emprego ou 

estão excluídos da 
prosperidade 

que muitos 
usufruem.”

18 de Agosto

Seoul, Coreia do Sul: Eucaristia presidida por 
Papa Francisco (foto: Lusa)

O Papa Francisco revelou esta segunda-feira 
que está a ultimar a sua nova encíclica 
dedicada a questões ecológicas, tendo já 
recebido um primeiro “esboço” com con-
tributos de colaboradores do Vaticano. “É 
um problema que não é fácil, porque sobre 
a custódia da criação, a ecologia, também 
a ecologia humana, apenas podemos falar 
com certeza até certo ponto, depois passa-
mos para as hipóteses científicas”, referiu 
aos jornalistas, no voo de regresso a Roma 
após uma viagem de cinco dias à Coreia 
do Sul.

Papa Francisco prepara Encíclica sobre 
Ecologia

papa admite meios para travar guerra no iraque
apesar da violência, papa admite visita ao país

Enviado do Papa entrega carta ao presidente Iraquiano
O cardeal Fernando Filoni, enviado especial de Francisco ao Iraque, entregou hoje 
uma carta do Papa ao presidente deste país, Fuad Masum. “Entreguei a carta, à qual o 
presidente depois responderá, e contei um pouco da experiência destes dias, subli-
nhando que a minha visita não era política, mas humanitária, por iniciativa do Santo 
Padre”, disse o prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos (Santa Sé) 
desde Bagdade. O cardeal esteve em primeiro lugar na capital do Curdistão iraquiano, 
Erbil, onde encontrou uma “situação muito grave e séria”. A questão no Iraque “não é 
só uma tragédia para o povo iraquiano, para os cristãos ou os yazidis, mas é também 
algo que diz respeito a todos os homens que têm a humanidade no coração”. O en-
viado do Papa e o patriarca caldeu divulgaram um comunicado com três pontos onde 
pedem uma “intervenção urgente” da comunidade internacional com ajuda humanitá-
ria e que garanta “a proteção das populações locais”.
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Com a chegada do tempo de férias, dá-se também a chegada dos nossos 
estimados emigrantes, hoje atenuada com um novo perfil migratório. A 
distinção de mérito atribuída pelo Estado Português, em 2012, à Obra 
Católica para as Migrações é um reconhecimento público de que a 
Igreja não se esquece dos seus filhos, que, por diversos motivos, viram-
-se obrigados a abandonar a sua pátria. Por isso, hoje conversamos com 
o Pe. José Granja, responsável pelo Departamento Arquidiocesano para 
a Pastoral da Mobilidade, que nos falou sobre os novos desafios deste 
fenómeno, o sacramento da reconciliação, a espiritualidade eucarística 
e a liturgia. Aos nossos emigrantes, deixamos uma palavra de profunda 
amizade e de ânimo, bem como um pequeno pedido: não se esqueçam 
de levar convosco o passaporte da fé!

Pe. Granja, como coordenador do 
secretariado arquidiocesano da 
pastoral da mobilidade, diante de 
uma globalização descontrolada, com 
novos estereótipos de migrantes, no 
seu entender o que pede Deus à Igreja 
mediante este fenómeno?

É evidente que, hoje, quando falamos 
de mobilidade humana, o termo é 
muito extensor e, de facto, os fluxos 
migratórios são tão diversificados que 
a Igreja faz um esforço de se adaptar 
à nova realidade. Hoje, devido a esta 
globalização, quase todo o ser humano 
se sente em mobilidade. O sentido de 
pertença a uma terra, a um espaço, 
quase que desapareceu. Há de facto 
uma abertura da mente e do coração 
que pensa sempre mais longe e que se 

vão por necessidade, para arranjar 
emprego, e gente qualificada, o que 
é uma perda a todos os níveis para o 
país. Vão para uma realização humana, 
ter emprego, ter algo de onde tirem o 
seu sustento, e vão muitas vezes sem 
saberem o que as espera. Temos hoje 
muitos casos de insucesso migratório, 
porque as pessoas deparem-se com 
situações de muita precariedade, de 
exploração e sujeitando-se a viver 
em condições sem o mínimo de 
dignidade humana. A Igreja tem estado 
sempre atenta a estas realidades, e 
as missões católicas continuam a 
ser a estrutura eclesial que procura 

acolher as pessoas e dar as respostas 
possíveis, a nível social, de alojamento 
e alimentação, alguma informação 
sobre a legislação, legalização de 
papéis, etc. Os fluxos migratórios 
actuais, a partir da crise económica 
que o país atravessa, são muito maiores 
do que os verificados na década de 
70. Na década de 70, as pessoas iam 

referenciadas por algum familiar ou 
empresa, embora infelizmente muitos 
iam para situações de exploração, “a 
salto”. Hoje, as pessoas não sabem 
bem como vão. Neste contexto, a Igreja 
tem feito tudo quanto pode para que, 
nas missões tradicionais situadas no 
espaço europeu, nomeadamente na 
França, Holanda, Luxemburgo, Suiça, 
Alemanha e Inglaterra, além dos EUA 
e Canadá, procuramos dar informação 
adequada e acolher as pessoas dentro 
das comunidades portuguesas. Olhando 
para este novo fluxo migratório, os 
desafios são muito maiores, porque o 
número de agentes pastorais é menor, 
há falta de clero, e os pedidos são 
muitos. Mas a Igreja, dentro das suas 
possibilidade, tem feito um esforço 
muito grande para dar as respostas 
possíveis.

Como descobriu que Deus o 
interpelava a uma vocação sacerdotal?

Não há duas vocações iguais: no meu 
caso, senti-me interpelado à vocação 
sacerdotal desde a infância. O ambiente 
familiar, o testemunho dos meus pais, 
e a figura do meu pároco, que sempre 
me entusiasmou, foram fundamentais. 
O meu pároco era uma pessoas muito 
desprendida, muito apaixonado no 
ministério. Teve uma paixão inclusive 
pelo trabalho com os emigrantes. Sou 

torna perto, devido ao mass media e às 
redes sociais. A mobilidade humana é 
muito grande. Quando pensamos nos 
fluxos migratórios da década de 60, 
temos uma tipologia muito concreta, 
de alguém que saiu da sua terra, que 
deixava a sua família, e ía com a 
missão muito específica de conseguir 
um pouco de dinheiro para construir 
a sua casa, ajudar economicamente a 
sua família, e também, muitos deles, 
para figurem ao serviço militar. Hoje, 
quando falamos de fluxos migratórios, 
vemos que as pessoas hoje partem 
para trabalhos sazonais, por meses. 
Hoje, nesta globalização, temos 
pessoas que são perseguidas por 
motivos políticos ou religiosos. No 
nosso território, assistimos hoje a novos 
fluxos migratórios em que as pessoas 

“AS MISSÕES CATÓLICAS 
CONTINUAM A SER A 
ESTRUTURA ECLESIAL QUE 
PROCURA ACOLHER AS 
PESSOAS MIGRADAS

Pe. José Granja
Coordenador do Secretariado Arquidiocesano de Pastoral da Mobilidade

“As cartas (do pároco 
aos migrantes) eram uma 

espécie de apelo a que não 
perdessem a sua fé nem 

perdessem o amor à terra.”

ENTREVISTA i iO padre José Barbosa Granja nasceu em Março de 1952 na 
freguesia de Alheira, concelho de Barcelos, tendo sido ordenado 
presbitero em Julho de 1976. 

Após ter exercido diversas funções pastorais, é actualmente o 
Reitor da Igreja dos Congregados, em Braga. Exerce desde Julho de 
2011 a função de Coordenador do Secretariado Arquidiocesano 
de Pastoral da Mobilidade.
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transformação em Cristo, e temos de 
alguma maneira tornar a nossa vida 
alimento, partilha, dádiva. Penso que 
ninguém pode dizer que vive a Eucaristia, 
se não fizer da sua vida uma doacção aos 
outros. Alexandrinha foi uma vítima – é 
a expressão que é usada – da Eucaristia, 
porque ela tornou-se, podemos dizer, 
alguém que se imolou, que se consagrou 
pela Humanidade inteira, pelos outros. 
Ela pensava continuamente nos outros, o 
pensamento dela em Cristo no Sacrário 
transformava-se no pensamento de amor 
pela Humanidade inteira.

Actualmente é o reitor da Basílica 
dos Congregados, na qual se presta 
um serviço de qualidade na pastoral 
penitencial. O sacramento da penitência 
é de facto o sacramento da nova-
evangelização?

Eu estou aqui há 3 anos, e digo que 
o mais importante desta Igreja é o 
sacramento da Reconciliação. O 
grande dom que se presta nesta Igreja 
ao Povo de Deus é o sacramento da 
Reconciliação. Temos todos os dias 
3 celebrações da Eucaristia, e temos 
serviço diário de confissões das 9 às 
12 horas, e das 15 às 18 horas. No 
sacramento da Reconciliação sente-se o 
poder da Graça de Deus, que transforma 
as pessoas, sentindo-se completamente 
renovadas. Aí se sente o amor e a 
ternura de Deus pelo Homem. É o 
momento em que, pelo acolhimento, 
por uma palavra, se pode dar muita 
esperança às pessoas. Há quem diga 
que o sacramento da Reconciliação 
está em crise, mas nós, aqui, temos 
assistido a um aumento do número de 
confissões. Recebi as estatísticas do 
mês de Julho, e relativamente ao mês 
de Julho do ano passado confessaram-
se mais de 100 pessoas. E nestes meses 
assiste-se a um aumento do número de 
famílias, emigrantes e pessoas jovens 
a confessar-se. Para o sacerdote que 
recebe os penitentes, é marcante sentir 
como a Graça de Deus toca o coração 
humano, sentindo-nos pequenos. É 
uma oportunidade, pelo acolhimento 
e compreensão, de dar esperança e 
consolo a quem se sente perdido e 
atribulado: recebemos pessoas em 
grande fragilidade, psíquica e espiritual, 
e a nossa missão é confortar, animar, 
tirar o conceito de um deus justiceiro, 
que castiga. O Santo Cura d’Ars dizia 
muitas vezes que Jesus sabe que vamos 
voltar a pecar, mas pela alegria que 
lhe damos naquele momento Ele até 
esquece os pecados futuros. Dar esta 
consolação aos penitentes, animá-los, ter 
a espiritualidade do atleta que, quando 

perante o sério risco de um colapso 
social?

O desemprego é a grande chaga social. 
Podemos dizer que toda a acção do 
governo no plano económico, se 
não criar postos de trabalho, é deitar 
remendos de pano novo em pano 
velho. O buraco fica cada vez maior. 
É a grande chaga social, a falta de 
emprego, e emprego com dignidade 
e onde as pessoas possam usufruir o 
ordenado para uma vida digna. Se 
não há trabalho, como pode haver 
descontos para a Segurança Social? 
Não havendo emprego, não se cria 
riqueza, a economia para. Penso que 
é um grande desafio, impulsionar a 
economia para criar postos de trabalho.

Foi pároco em Balasar e participou, 
como delegado da Arquidiocese de 
Braga, no congresso Eucarístico de 
Dublin, em 2012. Qual a pertinência 
da mensagem eucarística da Beata 
Alexandrina para os dias de hoje?

A dimensão da Eucaristia é para todos 
os tempos e para todas as pessoas. A 
dimensão da Eucaristia é a dimensão da 
abertura ao Transcendente, ao Mistério de 
Deus que Encarnou, que está connosco. 
Somos chamados a transformar-nos n’Ele. 
O que fez Alexandrina foi descobrir 
que a sua missão foi amar, servir, dar, 
entregar-se, e ela viveu amando. O 
acto alexandrino foi o acto contínuo do 
amor. E é bom dizê-lo que ela, vivendo 
da eucaristia, vivia para os pobres, os 
carenciados, os aflitos, todas as pessoas 
atribuladas. A Eucaristia foi o grande 
alimento para essa doação, para esse 
empenhar-se. O celebrar Eucaristia 
é o grande mistério da nossa própria 

de uma aldeia, da zona de Barcelos, 
onde, na década de 60, muitas pessoas 
emigraram para França, e depois para 
os EUA, existindo hoje lá uma grande 
comunidade de emigrantes da minha 
terra. E o meu pároco, todos os dias, 
rezava pelos emigrantes na oração 

da Eucaristia. E escrevia uma espécie 
de “cartas pastorais”, que mantinham 
uma ligação – numa altura em que não 
havia internet – com os emigrantes, que 
enviava através dos familiares ou para 
as direcções que ele tinha. As cartas 
eram uma espécie de apelo a que não 
perdessem a sua fé nem perdessem 
o amor à terra. Temos lá uma capela, 
um santuário, onde se celebrava o 
dia do emigrante, que era sempre no 
sábado anterior à festa de S. Lourenço. 
Ligava-se o coração dos emigrantes à 
terra e à família. A oração diária, as 
cartas pastorais e a festa anual, muito 
simples, conseguiram manter o coração 
dos emigrantes ligado à terra natural. 
Esse será, parece-me, um dos grandes 
trabalhos que os párocos hoje podem 
fazer, manter uma ligação, enviando por 
exemplo o boletim paroquial via internet, 
criar uma rede de comunicação, etc. 
Claro que os emigrantes da década de 
60, antes de partirem, encontravam-se 
sempre com o pároco, despedindo-
se; hoje, isso já não acontece. Na 
linguagem de Papa Francisco, hoje temos 
de ir às periferias, à procura dessas 
pessoas. Antigamente, os emigrantes 
identificavam-se quando chegavam, a sua 
casa distinguia-se no meio: hoje já não, 
os emigrantes de hoje vão quase sem nos 
darmos conta, apenas se pertencerem a 
algum grupo apostólico. Se são pessoas 
que não estão comprometidas em 
algum movimento, vão e regressam num 
período de meses e quase que não nos 
damos conta. Seria muito importante, 
na medida do possível, os párocos, no 
meio do seu enorme trabalho, manterem 
uma ligação. Hoje os nossos emigrantes 
vivem no anonimato, e muitos têm uma 
certa reserva em dizerem que estão 
emigrados, pois tiveram de partir com 
habilitações superiores e sujeitar-se a 
trabalhos considerados mais modestos, 
com situações laborais mais precárias. 

A pedido da CEP, foi o assistente 
nacional da LOC durante três anos. Hoje 
em dia o desemprego continua a ser o 
grande cancro da sociedade e a Igreja 
começa a não conseguir dar resposta a 
todas as situações de pobreza. Estamos 

“Há quem diga que 
o sacramento da 

Reconciliação está em 
crise, mas nós, aqui, temos 
assistido a um aumento do 

número de confissões.

ENTREVISTA i O Secretariado Diocesano de Pastoral da Mobilidade Humana é um organismo da Conferência Episcopal Portuguesa que engloba 
actualmente quatro serviços pastorais: Obra Católica Portuguesa de Migrações, Obra Nacional da Pastoral dos Ciganos, Obra do 
Apostolado do Mar (Stella Maris) e Equipa Nacional da Pastoral do Turismo. A presidência do Secretariado é exercida pelo Arcebispo 
de Braga, D. Jorge Ortiga.

BIOGRAFIA DO CURA 
D’ARS
livro

A. CARTAGENO, 
MOZART 
Música/cantor

PE. JOSÉ LIMA DA SILVA
Personalidade 

LOURDES
lugar 

SL BENFICA
Clube

    GOSTOS

cai, levanta-se e continua a correr. É 
um mistério extraordinário. Da minha 
experiência como confessor, percebo 
que as pessoas andam à procura de 
Deus. E andam à procura do Deus 
revelado em Jesus Cristo que, apesar das 
nossas fragilidades, num mundo em que 
os laços humanos e afectivos são tão 
ténues, revela-nos a sua misericórdia. 
Notam-se muitos problemas na família, 
muitas tensões nos laços familiares, uma 
angustia existencial de medo em relação 
ao futuro, sobretudo nas pessoas mais 
idosas, sobre quem vai cuidar delas, 
a competitividade nos ambientes de 
trabalho que não favorecem uma boa 
convivência. (DACS)

Na Arquidiocese estamos a dedicar 
este ano pastoral à liturgia. Na sua 
opinião, que sugestões aponta para 
tornarmos as celebrações mais belas 
e atraentes? 

A liturgia tem de ser expressão da fé do 
povo. Procurou-se, durante este ano, 
celebrar uma liturgia simples e bela. Te-
mos de continuar a trabalhar as nossas 
celebrações, no sentido da estética, da 
harmonia, do exercício dos vários mi-
nistérios. Qualquer reforma ou trabalho 
em termos de mudança dos rituais e ac-
ções terá de continuar. Foi feito um tra-
balho de assimilação da Sacrossanctum 
Concílium. É necessário que as pessoas 
se deixem transformar por dentro pela 
Palavra de Deus, que levará as pessoas 
a viver o mistério que se celebra. É fácil 
mudar os ritos, mas é difícil mudar os 
corações. Daí que, seja qual for o tema 
do Ano Pastoral, deverá trabalhar-se 
sempre a partir da Palavra. É necessário 
colocar as pessoas a rezar com alma, 
para sentir o que celebram. Por isso o 
tema deste ano tem de continuar.

 “É FÁCIL MUDAR OS RITOS, 
MAS É DIFÍCIL MUDAR OS 

CORAÇÕES.

“Alexandrina foi uma vítima 
da Eucaristia, porque ela se 
consagrou pela Humanidade 

inteira



6 Diário do MinhoQUINTA-FEIRA, 21 de AGOSTO de 2014IGREJA VIVA

LITURGIA
DOMINGO XXI TEMPO COMUM

I LEITURA Is 22, 19-23
Leitura do Livro de Isaías

Eis o que diz o Senhor a Chebna, admi-
nistrador do palácio: «Vou expulsar-te 
do teu cargo, remover-te do teu posto. E 
nesse mesmo dia chamarei o meu servo 
Eliacim, filho de Elcias. Hei-de revesti-
-lo com a tua túnica, hei-de pôr-lhe 
à cintura a tua faixa, entregar-lhe nas 
mãos os teus poderes. E ele será um pai 
para os habitantes de Jerusalém e para 
a casa de Judá. Porei aos seus ombros 
a chave da casa de David: há-de abrir, 
sem que ninguém possa fechar; há-de 
fechar, sem que ninguém possa abrir. 
Fixá-lo-ei como uma estaca em lugar 
firme e ele será um trono de glória para 
a casa de seu pai».

SALMO RESPONSORIAL - Salmo 137 
(138)

Senhor, a vossa misericórdia é eterna:
não abandoneis a obra das vossas mãos.

De todo o coração, Senhor, 
eu Vos dou graças porque ouvistes 
as palavras da minha boca. 
Na presença dos Anjos Vos hei-de can-
tar e Vos adorarei, voltado 
para o vosso templo santo. 

Hei-de louvar o vosso nome
pela vossa bondade e fidelidade,
porque exaltastes acima de tudo o vosso 
nome e a vossa promessa.
Quando Vos invoquei, 
me respondestes, aumentastes 
a fortaleza da minha alma. 

O Senhor é excelso e olha para o hu-
milde, ao soberbo conhece-o de longe. 
Senhor, a vossa bondade 
é eterna, não abandoneis 
a obra das vossas mãos. 

LEITURA II Rom 11, 33-36
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo 
aos Romanos

Como é profunda a riqueza, a sabedoria e 
a ciência de Deus! Como são insondáveis 
os seus desígnios e incompreensíveis os 
seus caminhos! Quem conheceu o pensa-
mento do Senhor? Quem foi o seu conse-
lheiro? Quem Lhe deu primeiro, para que 
tenha de receber retribuição? D’Ele, por 
Ele e para Ele são todas as coisas. Glória 
a Deus para sempre. Amen.

EVANGELHO Mt 16, 13-20
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Mateus

Naquele tempo, Jesus foi para os lados de 
Cesareia de Filipe e perguntou aos seus 
discípulos: «Quem dizem os homens que 
é o Filho do homem?». Eles responderam: 
«Uns dizem que é João Baptista, outros 

que é Elias, outros que é Jeremias ou 
algum dos profetas». Jesus perguntou: «E 
vós, quem dizeis que Eu sou?». Então, 
Simão Pedro tomou a palavra e disse: 
«Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo». 
Jesus respondeu-lhe: «Feliz de ti, Simão, 
filho de Jonas, porque não foram a carne 
e o sangue que to revelaram, mas sim 
meu Pai que está nos Céus. Também Eu te 
digo: Tu és Pedro; sobre esta pedra edifi-
carei a minha Igreja e as portas do infer-
no não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei 
as chaves do reino dos Céus: tudo o que 
ligares na terra será ligado nos Céus, e 
tudo o que desligares na terra será desli-
gado nos Céus». Então, Jesus ordenou aos 
discípulos que não dissessem a ninguém 
que Ele era o Messias.

i 24 de Agosto: S. Bartolomeu, Apóstolo
Nasceu em Caná. Segundo o Evangelho de João, no qual é 
chamado de Natanael, foi conduzido pelo apóstolo Filipe 
a Jesus. Diz a tradição que depois da ascensão do Senhor 
pregou o Evangelho na Índia e aí recebeu a coroa do 
martírio.

Sugestão de Cânticos

ENT: Como sois grande em toda a terra /M. Luís
OFER: Creio em Jesus / C. Erdozain
COM: Bebei se tendes sede / F. Melro
AG: Adorai o Senhor Deus / Espiritual negro
FINAL: Peregrino aonde vais / C. Gabarain

No centro da reflexão 
que a liturgia do 21º 
Domingo do Tempo 
Comum nos propõe, 
estão dois temas à 
volta dos quais se 
constrói e se estrutura 

toda a existência cristã: Cristo e a Igreja.
A primeira leitura mostra como se deve 
concretizar o poder “das chaves”. Aquele 
que detém “as chaves” não pode usar a 
sua autoridade para concretizar interesses 
pessoais e para impedir aos seus irmãos o 
acesso aos bens eternos; mas deve exercer 
o seu serviço como um pai que procura o 
bem dos seus filhos, com solicitude, com 
amor e com justiça.
A segunda leitura é um convite a contem-
plar a riqueza, a sabedoria e a ciência de 
Deus que, de forma misteriosa e às vezes 
desconcertante, realiza os seus projectos 
de salvação do homem. Ao homem resta 
entregar-se confiadamente nas mãos de 
Deus e deixar que o seu espanto, reco-

nhecimento e adoração se transformem 
num hino de amor e de louvor ao Deus 
salvador e libertador.
O Evangelho convida os discípulos a 
aderirem a Jesus e a acolherem-n’O como 
“o Messias, Filho de Deus”. Dessa adesão, 
nasce a Igreja – a comunidade dos discí-
pulos de Jesus, convocada e organizada 
à volta de Pedro. A missão da Igreja é 
dar testemunho da proposta de salvação 
que Jesus veio trazer. À Igreja e a Pedro é 
confiado o poder das chaves – isto é, de 
interpretar as palavras de Jesus, de adaptar 
os ensinamentos de Jesus aos desafios 
do mundo e de acolher na comunidade 
todos aqueles que aderem à proposta de 
salvação que Jesus oferece.
Jesus interroga duplamente os discípulos: 
acerca do que as pessoas dizem dele e 
acerca do que os próprios discípulos pen-
sam. A opinião dos “homens” vê Jesus em 
continuidade com o passado (“João Bap-
tista”, “Elias”, “Jeremias” ou “algum dos 
profetas”). Não captam a condição única 

de Jesus, a sua novidade, a sua originali-
dade. Reconhecem, apenas, que Jesus é 
um homem convocado por Deus e envia-
do ao mundo com uma missão – como 
os profetas do Antigo Testamento… Mas 
não vão além disso. Na perspectiva dos 
“homens”, Jesus é, apenas, um homem 
bom, justo, generoso, que escutou os ape-
los de Deus e que Se esforçou por ser um 
sinal vivo de Deus, como tantos outros 
homens antes d’Ele. É muito, mas não é o 
suficiente: significa que os “homens” não 
entenderam a novidade do Messias, nem 
a profundidade do mistério de Jesus.
A opinião dos discípulos acerca de Jesus 
vai muito além da opinião comum. Pedro, 
porta-voz da comunidade dos discípulos, 
resume o sentir da comunidade do Reino 
na expressão: “Tu és o Cristo, o Filho de 
Deus vivo”. Nestes dois títulos resume-
-se a fé da Igreja de Mateus e a catequese 
aí feita sobre Jesus. Dizer que Jesus é “o 
Cristo” (Messias) significa dizer que Ele 
é esse libertador que Israel esperava, en-

viado por Deus para libertar o seu Povo e 
para lhe oferecer a salvação definitiva. No 
entanto, para os membros da comunidade 
do Reino, Jesus não é apenas o Messias: 
é também o “Filho de Deus”. No Antigo 
Testamento, a expressão “Filho de Deus” 
designa a condição de alguém que tem 
uma relação particular com Deus, a quem 
Deus elegeu e a quem Deus confiou uma 
missão. Definir Jesus como o “Filho de 
Deus” significa, não só que Ele recebe 
vida de Deus, mas que vive em total co-
munhão com Deus, que desenvolve com 
Deus uma relação de profunda intimidade 
e que Deus Lhe confiou uma missão única 
para a salvação dos homens; significa re-
conhecer a profunda unidade e intimida-
de entre Jesus e o Pai e que Jesus conhece 
e realiza os projectos do Pai no meio dos 
homens. Os discípulos são convidados a 
entender dessa forma o mistério de Jesus.

Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org

 a Igreja alimenta-se da palavra

 LITURGIA da palavra
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FLASH

Celebração de envio para taizé da Acção Católica Rural de Braga, na igreja do Louro
16 Agosto 2014 (fotos: ACR Braga)

Na realidade, o mistério do homem 
só no mistério do Verbo encarnado se 
esclarece verdadeiramente. Adão, o 
primeiro homem, era efectivamente 
figura do futuro, isto é, de Cristo 
Senhor. Cristo, novo Adão, na própria 
revelação do mistério do Pai e do seu 
amor, revela o homem a si mesmo e 
descobre-lhe a sua vocação sublime. 
Não é por isso de admirar que as 
verdades acima ditas tenham n’Ele a 
sua fonte e n’Ele atinjam a plenitude.
«Imagem de Deus invisível» (Col. 
1,15), Ele é o homem perfeito, que 
restitui aos filhos de Adão semelhança 
divina, deformada desde o primeiro 
pecado. Já que, n’Ele, a natureza 
humana foi assumida, e não destruída, 
por isso mesmo também em nós foi 
ela elevada a sublime dignidade. 
Porque, pela sua encarnação, Ele, 
o Filho de Deus, uniu-se de certo 
modo a cada homem. Trabalhou com 
mãos humanas, pensou com uma 
inteligência humana, agiu com uma 
vontade humana, amou com um 
coração humano. Nascido da Virgem 
Maria, tornou-se verdadeiramente um 
de nós, semelhante a nós em tudo, 
excepto no pecado.
Cordeiro inocente, mereceu-nos a vida 
com a livre efusão do seu sangue; n 
‘Ele nos reconciliou Deus consigo e 
uns com os outros e nos arrancou da 
escravidão do demónio e do pecado. 
De maneira que cada um de nós pode 
dizer com o Apóstolo: o Filho de Deus 
«amou-me e entregou-se por mim» 
(Gál. 2,20). Sofrendo por nós, não só 
nos deu exemplo, para que sigamos 
os seus passos, mas também abriu 
um novo caminho, em que a vida e a 
morte são santificados e recebem um 
novo sentido.

O cristão, tornado conforme à imagem 
do Filho que é o primogénito entre 
a multidão dos irmãos, recebe «as 
primícias do Espírito» (Rom. 8,23), 
que o tornam capaz de cumprir a lei 
nova do amor. Por meio deste Espírito, 
«penhor da herança (Ef. 1,14), o homem 
todo é renovado interiormente, até à 
«redenção do corpo» (Rom. 8,23): «Se 
o Espírito d’Aquele que ressuscitou 
Jesus de entre os mortos habita em vós, 
Aquele que ressuscitou Jesus de entre os 
mortos dará também a vida aos vossos 
corpos mortais, pelo seu Espírito que 
em vós habita» (Rom. 8,11). É verdade 
que para o cristão é uma necessidade 
e um dever lutar contra o mal através 
de muitas tribulações, e sofrer a morte; 
mas, associado ao mistério pascal, e 
configurado à morte de Cristo, vai ao 
encontro da ressurreição, fortalecido 
pela esperança.
E o que fica dito, vale não só dos 
cristãos, mas de todos os homens de 
boa vontade, em cujos corações a graça 
opera ocultamente. Com efeito, já que 
por todos morreu Cristo e a vocação 
última de todos os homens é realmente 
uma só, a saber, a divina, devemos 
manter que o Espírito Santo a todos dá 
a possibilidade de se associarem a este 
mistério pascal por um modo só de Deus 
conhecido.
Tal é, e tão grande, o mistério do 
homem, que a revelação cristã manifesta 
aos que crêem. E assim, por Cristo e em 
Cristo, esclarece-se o enigma da dor e 
da morte, o qual, fora do Seu Evangelho, 
nos esmaga. Cristo ressuscitou, 
destruindo a morte com a própria morte, 
e deu-nos a vida , para que, tornados 
filhos no Filho, exclamemos no Espírito: 
Abba, Pai. 

Pela sua encarnação, Ele, 
o Filho de Deus, uniu-

se de certo modo a cada 
homem. Trabalhou com 

mãos humanas, pensou com 
uma inteligência humana, 

agiu com uma vontade 
humana, amou com um 

coração humano (...) Tal é, 
e tão grande, o mistério do 

homem, que a revelação 
cristã manifesta aos que 

crêem.
(imagem: “Cristo, o Bom Samaritano”, 
Capela do Hospital Beata Maria Anna, Madrid) 

cristo, o homem novo
Concílio Vaticano II, Const. “Gaudium et Spes” n.º 22

MAGISTÉRIO
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Título: A Igreja que eu Amo

Autor: Bernhard Haring

Editora: Figueirinhas

Preço: 14,00 euros

Resumo: “Quero, porém 
que sejam os outros a 
descobrir o resto e, por-
ventura, o melhor. Neste 
livro e noutros. Afinal, na 
tua vida. Quando pregaste no Vaticano, o 
Papa Paulo VI pediu-te que falasses com 
franqueza. O Papa precisa de quem lhe 
fale com franqueza. Foi o que fez também 
uma alma gémea da tua, o célebre Bispo 
do Porto, D. António Ferreira Gomes. O 
Papa precisa de que lhe fale com fran-
queza. E nós também. Obrigado, Padre 
Häring.» (D. Manuel Martins, in Prefácio)

Título: Confissão

Autor: Lev Tolstoi

Editora: Aletheia

Preço: 12,90 euros

Resumo: Confrontado com 
a crise existencial que o 
acompanhou durante grande parte da vida, 
Tolstoi, cuja escrita é imortalizada com Guer-
ra e Paz, refugiou-se na escrita produzindo 
este testemunho premente sobre a sua infân-
cia, fé, filosofia e posição social. Em Confis-
são, uma súmula do pensamento de Tolstói, o 
leitor pode conhecer os conflitos do homem e 
a arte do escritor. «Eu mesmo não sabia o que 
pretendia: temia a vida, desejava fugir-lhe, e 
no entanto ainda ambicionava algo dela.»

Oração de férias

Dá-nos, Senhor,
depois de todas as fadigas
um tempo verdadeiro de paz.
 
Dá-nos, depois de tantas palavras
o dom do silêncio
que purifica e recria.
 
Dá-nos, depois das insatisfações 
que travam a alegria 
como um barco nítido.
 
Dá-nos,
a possibilidade de viver sem pressa,
deslumbrados com a surpresa
que os dias trazem pela mão.
 
Dá-nos a capacidade de viver de 
olhos abertos, de viver intensamente.
 
Dá-nos de novo a graça do canto,
do assobio que imita
a felicidade aérea dos pássaros,
das imagens reencontradas,
do riso partilhado.
 
Dá-nos a força de impedir 
que a dura necessidade esmague 
em nós o desejo 
e a espuma branca dos sonhos
se dissipe.
 
Faz-nos
peregrinos que no visível
escutam a melodia secreta
do invisível.
 
José Tolentino Mendonça

Título: La faz cambiante del 
sacerdocio

Autor: Donald Correns

Editora: Sal Terrae

Preço: 12,50 euros

Resumo: Donald Cozzens 
reflecte com grande clareza 
sobre os problemas e desafios 
que projectam luz e sombra 
sobre o sacerdócio na Igreja Católica. Base-
ando-se em dados clínicos, em documentos 
eclesiais, em reflexões teológicas e na sua 
própria experiência pastoral, oferece-nos um 
retrato expressivo e nada complacente sobre 
o rosto em mudança do sacerdócio. A sua 
reflexão suscita preocupação, mas também 
esperança, acerca do futuro do sacerdócio no 
século XX.

LiVRo

O programa Ser Igreja retoma a sua 
emissão habitual no dia 5 de Setembro.

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

quarta-feira, 28.8.2014
- ANIVERSÁRIO DA DEDICAÇÃO 
DA CATEDRAL DA SÉ DE BRAGA

segunda-feira, 25.8.2014 

- Fátima - Museu de Arte Sacra e Etno-
logia

Exposição temporária «Rostos de Timor» 
composta por 24 fotografias da autoria 
de António Cotrim.

“Não podemos ignorar 
nem deixar de lamentar 

as razões que levam hoje 
tantos portugueses, cheios 

de dons e de talentos, a sair 
de Portugal, porque aqui 

não encontram trabalho. A 
falta de trabalho desumaniza 

as pessoas e coloca em perigo o 
futuro de um país”

D. António Francisco dos Santos,

Peregrinação Anual dos Migrantes,

Fátima, 13 de Agosto

domingo, 24.8.2014
- FÀTIMA

Tem lugar entre os dias 12 de 
Julho e 31 de Agosto a Exposição 
temporária «Rostos de Timor» 
composta por 24 fotografias da au-
toria de António Cotrim, no Museu 
de Arte Sacra e Etnologia.

-  MISSA DE APRESENTAÇÃO À 
COMUNIDADE

O Pe. Rui Sousa celebra a missa 
de apresentação à comunidade 
de Macieira de Rates (Barcelos), 
na igreja aproquial.

sexta-feira, 22.8.2014
- CURSO DE CATEQUISTAS

Fátima - Centro Catequético

Curso Geral de Catequistas promo-
vido pelas Missionárias Reparadoras 
do Sagrado Coração de Jesus.

No site oficial da Radio Vaticano é possível acompanhar diariamente as principais 
notícias de todo o mundo sobre a vida eclesial, particularmente sobre as actividades e 
agenda do Santo Padre.

http://pt.radiovaticana.va


