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pelo padre Paulo Malícia, diretor do De-
partamento da Catequese do Patriarcado 
de Lisboa, subordinada ao tema “Celebra-
ção da Fé“.

Às 11h00 é a vez do cónego José Paulo 
Abreu, vigário geral da Arquidiocese, se 
pronunciar sobre “Educar para a beleza 
dos símbolos”.

iGreJa PriMaZ
a Póvoa de Varzim acolhe este domingo a tradicional 
procissão em honra de nossa Senhora das dores. o 
préstito sai às ruas a partir das 16h00. Pelas 10h30, d. 
Joaquim Gonçalves, Bispo emérito de Vila real, vai pre-
sidir à missa solene na capela da Senhora das dores.

i

catequistas 
convocados para 

DIA ARQUIDIOCESANO

Novo ano pastoral
telas já estão disponíveis 
o departamento de Comunicação So-
cial da arquidiocese de Braga informa 
que as telas do cartaz do novo ano 
pastoral 2013-14, aprovado no último 
Conselho Pastoral arquidiocesano em 
Maio, já se encontram disponíveis. as 
telas, a serem colocadas no exterior das 
igrejas (ou outros espaços paroquiais), 
bem como as placas, a serem colocadas 
em espaços interiores (igreja, residência 
paroquial, centro pastoral paroquial...), 
já poderão ser encomendadas nos 
Serviços Centrais ou mediante o e-mail 
gabinete.episcopal@diocese-braga.pt.

Guimarães/Vizela 
peregrinação à Penha
no passado domingo, as paróquias do 
arciprestado de Guimarães e Vizela pe-
regrinaram à Penha pela 120.ª vez. esta 
peregrinação, que tinha como aliciante 
a indulgência plenária concedida pelo 
Papa francisco, contou com a presen-
ça de d. Manuel Monteiro de Castro. 
Pronunciando-se na eucaristia solene, 
o Cardeal vimaranense referiu que «a 
construção da paz e da esperança» era 
a missão dos crentes que usufruíam da 
remissão extraordinária dos pecados.

  
Celorico de Basto
peregrinação ao Viso
as 21 paróquias de Celorico de Basto 
viveram, no passado domingo, a sua 
peregrinação arciprestal ao santuário 
de nossa Senhora do Viso. a eucaristia 
solene, que decorreu no recinto do 
santuário, foi presidida pelo arcebispo 
Primaz, d. Jorge ortiga.

no próximo domingo, os monges de Cister vão regressar, 
por umas horas, ao santuário de nossa Senhora da abadia. a 
partir das 16h30, alguns membros desta ordem religiosa vão 
cantar a oração de vésperas, através do canto gregoriano, 
seguindo-se uma eucaristia, presidida por d. Jorge ortiga.

i

_________________________________

“
O Dia Arquidiocesano do 

Catequista decorre este sábado, 
entre as 09h00 e as 17h00, no 
Sameiro, pretendendo ser uma 

jornada de reflexão e partilha para 
todos os catequistas da Arquidiocese

_____________________________

O Dia Arquidiocesano do Catequis-
ta está a chegar e acontece já 
no proóximo sábado, dia 14 de 

setembro, entre as 09h00 e as 17h00, no 
santuário do Sameiro.
Esta iniciativa, organizada pelo depar-
tamento arquidiocesano de catequese, 
pretende ser uma jornada de reflexão e 
partilha e destina-se a todos os catequistas 
da Arquidiocese de Braga.
O tema escolhido, para servir de mote 
ao conjunto de atividades do programa, 
intitula-se “Celebração da Fé”.
O Dia Arquidiocesano do Catequista já 
tem tradição e ocorre sempre no segundo 
sábado de setembro, no Sameiro.
Em média costumam participar nesta ini-
ciativa cerca de 3 mil a 3.500 pessoas.
O programa do dia inicia-se com um mo-
mento de oração em comum. Pelas 10h00, 
decorre uma conferência, pronunciada 

Vila Verde caminha ao Alívio

o arCiPreStado de Vila Verde 
prepara-se para viver a sua peregrinação 
mariana arciprestal. Realiza-se no próximo 
domingo, partindo da igreja de Vila Verde 
pelas 09h00. Pelas 11h00 realiza-se a mis-
sa campal presidida por D. António Moi-
teiro e, às 16h00, decorre a consagração 
de Vila Verde a nossa senhora. O santuário 
de Nossa Senhora do Alívio situa-se na 
freguesia de Soutelo, em Vila Verde, e teve 
origem numa devoção instituída em 1794.

O resto da manhã fica marcado pela 
realização de oficinas de oração, ateliês 
temáticos e pelo sacramento da reconcilia-
ção, que se repetem da parte da tarde.
Após o almoço, decorre um concerto de 
oração protagonizado pelo grupo coral de 
Amorim, Póvoa de Varzim.
A atividade culmina com uma eucaristia, 
presidida por D. Jorge Ortiga. 

Movimento Eclesiástico na Arquidiocese de Braga

Dom Jorge ferreira da Costa ortiga, por mercê de deus e da Santa Sé, arcebispo de Braga e 
Primaz das espanhas; perante novas necessidades pastorais e procurando responder às suas 
exigências, procedo às seguintes nomeações:

- Padre JoSé BarBoSa GranJa nomeado diretor espiritual do 10º, 11º e 12º ano do Seminário 
Menor.

- Padre daniel de SouSa neVeS nomeado diretor espiritual da Curia Juvenil da legião de Maria 
de Vila nova de famalicão, nossa Senhora dos Jovens.

- Padre antónio GoMeS liMa nomeado pároco de São tomé de estorãos e de Santa eulália de 
Gatim, arciprestado de fafe, em acumulação com São Bartolomeu do rego do mesmo arciprestado.

- Padre João luíS teixeira SaMPaio autorizado a prestar assistência aos emigrantes Portugueses 
na Suíça.

- Padre JoSé MiGuel torreS Pereira nomeado assistente arquidiocesano do CPM.

Braga e Cúria arquiepiscopal, 12 de setembro de 2013

† Jorge ferreira da Costa ortiga, arcebispo Primaz
Pe. João Paulo Coelho alves, Chanceler

Propostas de formação
o dia arquidiocesano do Catequista 
vai servir também para o departamento 
arquidiocesano para a Educação Cristã 
divulgar as propostas de formação dis-
ponibilizadas. em setembro iniciam-se as 
inscrições para o curso acreditar, que se 
destina à formação de adultos, a realizar 
em conjunto com zonas interparoquiais. 
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suas formas, à proliferação das 
armas e ao seu comércio ilegal. 
Fica sempre a dúvida, estas guerras 
daqui e dali, são verdadeiramente 
guerras por problemas, ou são guer-
ras comerciais para vender armas no 
comércio ilegal?»
«Estes são os inimigos a combater 
unidos e com coerência, não segun-
do outros interesses, mas apenas pela 

paz e pelo bem comum», insistiu o Santo 
Padre. 

o Papa agradeceu, através da rede 
social twitter, a todas as pessoas, co-

munidades e dioceses que se associaram à 
jornada de oração a favor da paz no mun-
do. «queria agradecer a todos aqueles que 
aderiram à vigília de oração e de jejum 
pela paz», pode ler-se na conta papal, em 
@pontifex, atualmente acompanhada por 
mais de oito milhões de pessoas. 

Creio no amor que faz festa quando perdoa, que se 
alegra como o pai do pródigo, repleto de misericórdia, 

que faz banquete onde há vitelo gordo, música e dança, 
onde o coração se alegra por acolher o filho pecador.

Creio no amor que faz festa quando encontra a ovelha 
perdida, ferida, tresmalhada, qual pecador longe de deus 
e da graça, fora do rebanho e da comunhão, e sente-se tão 
feliz que chama os amigos para partilhar a festa da ovelha 
encontrada.

Creio no amor que faz festa quando um publicano chama-
do Zaqueu, uma adúltera apanhada em adultério e conde-
nada a morrer à pedrada, uma pecadora pública com má 
fama na cidade, se abrem ao perdão e o Coração de Cristo 
rejubila.

Creio no amor que faz festa quando encontra a Samaritana, 
lhe revela a água viva e lhe converte o coração, fazendo 
dela uma apóstola que faz a cidade recebê-lo, acolhê-lo 
em festa e muitos acreditarem n’Ele.

Creio no amor que faz festa quando convida um pecador, 
um publicano chamado levi, a segui-lo e vai fazer dele um 
dos doze apóstolos, festa que levi aceita e retribui com um 
banquete onde os convidados eram também pecadores e 
publicanos. 

Creio no amor que faz festa quando em atitude de pura 
misericórdia aceita o beijo de Judas, o traidor, o chama 

por amigo, não o trata com desprezo nem com 
agressividade, e fará tudo para lhe tocar o coração e 
fazer festa convertendo-o.

Creio no amor que faz festa quando assume as negações 
de Pedro e não deixa de o fazer o primeiro ente os doze, 
quando o vê a chorar seu pecado e sua cobardia, mas se 
alegra por encontrar um Pedro renovado, humilhado em 
festa de misericórdia.

Creio no amor que faz festa quando pede ao Pai perdão 
para os seus algozes, para aqueles “que não sabem o que 
fazem” crucificando-o e matando-o, mas quer implorar 
para eles a divina misericórdia e os quer encontrar na festa 
do perdão.

Creio no amor que faz festa quando acolhe o pedido e o 
arrependimento do “bom ladrão”, lhe promete que nesse 
dia entrará no paraíso, para gozar da festa que nunca mais 
terá fim, no gozo eterno da felicidade divina.

Creio no amor que faz festa e, na primeira aparição do 
ressuscitado, dá aos apóstolos, à igreja, o poder de perdo-
ar, o sacramento da reconciliação, para continuar através 
dos séculos a viver a divina alegria do perdão.

Creio no amor que faz festa e desejo acolher essa miseri-
córdia que me lava e purifica, entrar na festa que deus me 
faz ao acolher-me, ao perdoar-me e sentir o gosto que lhe 
dou quando me aproximo do seu perdão.

iGreJa uniVerSal
a associação de estabelecimentos de ensino Particular e 
Cooperativo aplaude o novo estatuto do Ensino Particular 
e Cooperativo, que concede às escolas maior autonomia 
curricular, de avaliação e de organização. o novo regime foi 
aprovado na passada semana, em Conselho de Ministros.

i

Papa francisco mobiliza mundo para a paz
Algarve
família dá mote pastoral
a diocese do algarve vai dedicar as 
iniciativas do novo ano pastoral à 
família, inspirando-se na constituição 
Gaudium et Spes e no lema “Chamados 
ao amor – deus ama-vos!”. o progra-
ma pastoral pretende que a família seja 
um «incentivo inspirador e transversal 
a todas as iniciativas» e vai ser desen-
volvido através do «amor celebrado na 
comunidade, do amor vivido na família 
e do amor testemunhado no mundo».

Lamego
festa de N.ª Sra. dos Remédios
a cidade de lamego, sede desta dio-
cese, viveu no passado fim de semana 
as tradicionais festividades em honra 
de nossa Senhora dos remédios. na 
homilia da missa solene da padroeira, 
o Bispo de lamego, d. antónio Couto 
desafiou os cristões à procura de uma 
«alegria verdadeira», que «não é daqui» 
e «não se compra nem se vende em 
pacotes servidos em shows».

Leiria/Fátima
repensar as migrações
A Associação de Apoio ao Cidadão 
Migrante quer repensar e perspetivar 
as migrações com a jornada “a face 
Humana das Migrações em Portugal”. 
em parceria com o Centro local de 
apoio à integração de imigrantes, a 
associação, que celebra o seu décimo 
aniversário, deseja contribuir para o 
aprofundamento da discussão e «re-
pensar o futuro das migrações».

Porto
Irmãs do Bom Pastor 
a congregação das irmãs do Bom 
Pastor assinalou no passado domingo os 
150 anos do nascimento da fundadora, 
Beata Maria do divino Coração, 
com uma eucaristia presidida pelo 
administrador apostólico da Diocese 
do Porto, d. Pio alves. na homilia 
da celebração, o prelado referiu que 
exemplos como o da homenageada 
fazem a sociedade debruçar-se pelos 
«direitos da dignidade humana».

Viseu
tem nova paróquia
Viseu tem uma nova comunidade 
paroquial, a paróquia do Viso. o Bispo 
de Viseu, d. ilídio leandro, diz que o 
nascimento da nova paróquia surge da 
necessidade de fixar a população que 
merece uma atenção especial. Quinze 
anos depois de d. antónio Monteiro 
criar o vicariato do Viso, nasce a 
paróquia, por desanexação da paróquia 
de Santa Maria, em Viseu.

CREIO NO AMOR QUE FAZ FESTA AO PERDOAR  ANO DA Fé 44 Dário Pedroso, sj

está a decorrer o encontro nacional da Pastoral 
Social, em fátima, que tem por tema central 
a “caridade”. o programa do evento incluiu 
especialistas como antónio Bagão félix, Manuel 
Carvalho da Silva ou eugénio da fonseca.

i

O Papa Francisco não desiste dos 
seus esforços pela paz. O Santo 
Padre voltou a abordar o tema da 

Síria no passado domingo em Roma.
O Papa Francisco condenou toda a vio-
lência, dizendo que há uma outra guerra, 
mais profunda, que urge combater. 
«Para que serve a guerra, tantas guerras, 

O Papa Francisco não se cansa de fazer apelos ao líderes mundiais para que procurem soluções de paz

© DR

se não fores capaz de fazer esta guerra 
profunda contra o mal? Não serve para 
nada!», afirmou. 
Para o Papa Francisco, um dos grandes 
responsáveis pela guerra no mundo é a 
indústria das armas ilegais: «Isto implica 
dizer não ao ódio fratricida e às mentiras 
de que se serve, à violência em todas as 

Médio oriente: orações aflitas pela paz
Mortos, perseguidos, ameaçados. em fuga. no egipto, iraque, 
Síria, irão… há uma palavra comum aos cristãos: medo. a 
Primavera Árabe transformou-se num verdadeiro inferno. os 
cristãos estão a viver dias de angústia no Médio oriente. depois 
de décadas de opressão de regimes ditatoriais, a Primavera 
Árabe que sacudiu o norte de África e o Médio oriente em 2011 

parecia o início de um tempo novo. ao poder corrupto, sustentado essencialmente nas 
riquezas do subsolo destes países, contrapunha-se, então, um legítimo desejo de liberdade. 
nada disso, porém, se confirmou. a situação revela-se muito tensa no que diz respeito aos 
cristãos. eles são ultra-minoritários e quase todos estrangeiros na tunísia e líbia, enquanto 
que no egipto e Síria representam uma minoria já considerável, entre os 8 e os 10 % da 
população. depois de o Papa francisco ter convocado o mundo para uma jornada de 
oração, é a nossa vez de mantermos essa chama bem acesa. (www.fundacao-ais.pt)

Jesuítas escolhem Provincial
oS JeSuítaS PortuGueSeS entram este 
mês num processo de escolha de um novo 
provincial. O padre Alberto de Brito, atual-
mente em funções, decidiu não continuar 
no cargo por mais um triénio, ao contrário 
do que tem sido habitual na Companhia 
de Jesus. O provincial nomeado em junho 
de 2011 vai ter novo substituto no próximo 
verão. Os maiores desafios da província 
portuguesa da Companhia de Jesus são a 
atualização da sua missão e a diminuição 
recente do número de vocações. 

O Papa pediu 
orações pelo 

Médio Oriente, 
salientando em 

particular a Síria, 
o iraque, o Egipto 
e a Terra Santa. 
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 Texto e Fotos Departamento Arquidiocesano de Comunicação Social

EntrEViStA
i a irmã rosa freitas tem 49 anos e é natural da freguesia de rendufe, em Gui-

marães. aos 19 anos decidiu entrar na Congregação das escravas da Santís-
sima eucaristia e da Mãe de deus. em 1990 fez os primeiros votos e em 1995 
fez os votos solenes. residindo na comunidade religiosa do Porto, licenciou-se 
em Matemática, depois de ter passado também pela comunidade do algarve.

i

a educação é uma das mais importantes missões 
que a igreja toma sobre si. na semana em que 
muitas das instituições de ensino entram de novo 
em atividade, fomos escutar uma das instituições 
de ensino cristãs mais creditadas da nossa Arqui-
diocese: o externato Paulo Vi. este colégio, dirigi-
do pela irmã rosa freitas, é uma missão das es-
cravas da Santíssima eucaristia e da Mãe de deus 
e inicia o seu ano letivo precisamente hoje.

o mês de setembro marca o início do 
ano escolar. aqui, no externato Paulo 
Vi as aulas iniciam-se precisamente 
hoje, dia 12 de setembro. quais são as 
expectativas para o ano letivo que agora 
se inicia?

r_ Nós temos sempre boas expetativas, 
embora tenhamos os pés assentes na 
terra por causa da situação que a nossa 
sociedade atravessa. Nós não estamos 
afastados da sociedade, mas integramo-
-nos nela e sentimos os seus problemas. 
O nosso colégio tem hoje cerca de 400 

“ A sociedAde 
tem fome 

de deus

alunos. Tivemos algumas desistências 
porque muitos pais ficaram desempre-
gados e é complicado. Temos muitas 
famílias de reduzidos recursos econó-
micos e tentamos acorrer a algumas 
situações. Temos esperança que venham 
dias melhores.

a irmã rosa freitas é, há 12 anos, dire-
tora do externato Paulo Vi. Como é ser 
diretora de um colégio?

r_ É uma missão bonita, mas por vezes 
exigente. Tenho que gerir muitos aspetos. 

Até termos um diretor pedagógico, o 
que aconteceu apenas no ano passado, 
tinha que gerir tudo. Agora as tarefas já 
estão mais distribuídas, o que me facilita 
a missão. Antes eu tinha que gerir a 
dimensão pedagógica, as instalações, 
a componente financeira, entre outros 
aspetos que cabem sempre ao diretor de 
uma instituição de ensino. Sem a parte 
pedagógica fico mais 
livre para outras 
tarefas. Entretanto, 
foi-me pedido para 
ser superiora da 
comunidade religio-
sa, algo que exige 
um pouco mais em 
termos da minha 
missão.

numa época difícil 
para os estabelecimentos de ensino 
privados, como está a ser vivido este 
período de crise. denota-se uma quebra 
de alunos?

r_ Este é um estabelecimento de ensino 
privado, ou seja, nós não temos ajuda 
do Estado para nada. Temos apenas 
um contrato simples com o Ministério 
da Educação para o Ensino Básico. Há 
naturalmente uma quebra de alunos, por 

causa da questão financeira. As crises 
podem ser um momento de crescimento. 
Os pais são muito empenhados na edu-
cação dos filhos e os alunos também se 
esforçam por atingir os seus objetivos.

quais são as traves mestras do projecto 
educativo deste colégio?

r_ O nosso projeto educativo assenta 
essencialmente 
na parte humana. 
A nossa estrutura 
curricular é exata-
mente igual ao resto 
das escolas, a única 
diferença é que aqui 
a Educação Moral 
e Religiosa Católi-
ca não é opcional, 
mas faz parte do 
currículo. Antes de 

fazermos a matricula de novos alunos, 
queremos sempre que os pais leiam o 
nosso projeto educativo para saberem 
exatamente qual é a nossa proposta 
para os seus filhos. Nós não fazemos 
distinção de alunos. Muitas vezes os pais 
vêm com as classificações que os filhos 
obtiveram no ano passado, na esperança 
que isso facilite a matricula. No nosso 
carisma não entra isso. Nós procuramos 

desde 2000 que tem como missão o 
externato Paulo Vi e desde 2001 que é 
diretora da mesma instituição. Assumiu 
entretanto a missão de superiora da co-
munidade religiosa sediada em Braga.

«Há uma quebra de 
alunos por causa 
das dificuldades 

financeiras»

ir.ª ROSA FREiTAS
Externato Paulo Vi
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Igreja e é a missão da congregação a que 
pertenço. O carisma da nossa congrega-
ção passa pela adoração ao Santíssimo 
Sacramento, por isso temos uma capela 
aberta todo o dia, e pela educação. É 
essa a nossa missão. A nossa fundadora, 
a Madre Trindade, pretendia que através 
da educação se incutisse nas crianças os 
valores do Evangelho. Também queria 
que se fomentasse nas crianças o amor 
à Eucaristia. Nós, através da educação, 
estamos a evangelizar. O ensinar Ciên-
cias, Português ou História é diferente 
se for ensinado por um professor crente 
ou por uma pessoa que não acredita. É 
muito diferente! Muitas pessoas podem 
perguntar qual é a diferença. Eu acho 
que está na atitude e nos valores que 

transportamos. A nossa forma de estar, a 
nossa relação com os alunos ou a nossa 
motivação acaba por ser uma forma de 
evangelizar. 

o que distingue um estabelecimento de 
ensino assumidamente cristão de um 
que não o seja?

r_ Há algumas diferenças. Nós, por 
exemplo, todos os dias de manhã 
fazemos uma oração da manhã com os 
alunos. Cada turma, em cada sala, antes 
de iniciar as aulas reza em conjunto 

com o professor que iniciar o dia com 
os alunos. Da mesma forma, temos o 
hábito de levar os alunos à capela para 
breves momentos de adoração. É uma 
forma de incutir o amor à Eucaristia aos 
alunos. Também, por altura da Quares-
ma, costumamos propor aos alunos que 
quiserem a possibilidade de se recon-
ciliarem. Temos ainda uma missa anual 
para todos, alunos, pais, funcionários, 
que é uma forma de congregarmos todo 
o colégio em torno do nosso carisma. 
Depois podemos distinguir também essa 
marca cristã através dos próprios alunos. 
Tanto a nível de postura, como no que 
diz respeito ao aproveitamento e à atitu-
de perante os estudos, os nossos alunos 
marcam a diferença. Reparamos muito 
nisso quando participamos em eventos 
com outras escolas e percebemos como 
há diferenças no comportamento. Isso 
naturalmente dá-nos a noção de que 
estamos a cumprir bem a nossa missão 
na transmissão de valores. 

a igreja em Portugal detém inúmeras 
instituições de ensino como aquela que 
dirije. num tempo exigente como este 
que atravessamos, como avalia a presen-
ça da igreja no ensino em Portugal?

r_ Por tudo isto que tenho vindo a re-
ferir, penso que a presença da Igreja no 
ensino é uma riqueza muito grande. Se a 
Igreja não estivesse tão presente no en-
sino, como está, penso que a sociedade 
ficaria mais pobre. A educação cristã é 
uma mais valia para a sociedade, porque 
transmite valores que são positivos em 
qualquer comunidade. Aqui em Braga 
penso que a presença cristã no ensino é 
significativa e no país também. Podemos 
sempre fazer mais, porém acho que é 
muito positiva.

EntrEViStA
ii o externato Paulo Vi localiza-se na rua de S. Gonçalo, em 

Braga. abriu as portas a 7 de outubro de 1970, inicialmente 
apenas com Jardim de infância e Primária. a escola recebeu 
o nome do Papa que então liderava a igreja, Paulo Vi. atual-
mente dispõe de 400 alunos e cerca de 54 funcionários.

a Congregação das religiosas escravas da Santíssima eucaristia e da 
Mãe de deus foi fundada em espanha no ano de 1925, pela Madre 
trinidad Carreras Hitos. a missão da congregação centra-se na ado-
ração eucarística e na evangelização através do ensino. a comuni-
dade de Braga foi uma das primeiras casas da congregação.

«Não importa apenas 
a formação intelectual, 

mas a formação 
como pessoa»

a formação integral do aluno. Queremos 
desenvolver todas as potencialidades de 
cada aluno, independentemente daquilo 
que pode dar. A formação como pessoa 
de valores está sempre presente na nossa 
forma de educar. A nós não importa 
apenas a formação intelectual, mas a for-
mação como pessoa, sempre assente nos 
valores do Evangelho.

quais são as maiores dificuldades e 
desafios que este colégio enfrenta atu-
almente?

r_ Neste momento, a maior dificuldade 
é a situação económica. Para sustentar 
o colégio temos apenas as mensalida-
des pagas pelos pais. Com a quebra de 
alunos, tudo tem que ser muito bem 
gerido. Temos tentado ajudar algumas 
das famílias, precisamente por causa das 
dificuldades económicas. Esta é a maior 
dificuldade. Quanto a desafios, não 
temos muitos neste momento. Queremos 
continuar a cumprir bem a nossa missão 
e primar pela qualidade da formação dos 
nossos alunos. Até 1996 só tínhamos en-
sino até ao 1.º ciclo. Entretanto, alarga-
mos a nossa missão até ao 9.º ano, muito 
por pressão dos encarregados de edu-
cação. Agora sofremos alguma pressão 
para alargar o ensino até ao Secundário, 
mas é muito complicado para nós. Não 
temos projeto nenhum nesse sentido, até 
porque não teríamos forma de o fazer 
em termos logísticos. Fomos alargando 
e melhorando as nossas instalações e 
estamos satisfeitas com o serviço que 
prestamos aos alunos e às famílias. 

Porque é que ensinar também pode ser 
uma missão?

r_ Educar é uma grande missão. É esta 
uma das mais importantes missões da 

a irMã PertenCe à ConGreGação daS reliGioSaS 
eSCraVaS da SantíSSiMa euCariStia e da Mãe de deuS. 
CoMo naSCeu a Sua VoCação?

r_ eu trabalhava no campo com os meus pais, e cheguei a 
trabalhar numa fábrica. frequentava a igreja com regularidade. 
nunca me tinha passado pela cabeça ser religiosa e não co-
nhecia ninguém que pertencesse a uma congregação. a minha 
vocação começou através do meu pároco, que já faleceu, e 
que um dia rezou pelas vocações e pelos missionários. Pouco 
tempo depois, por altura da Páscoa, assisti ao filme “Jesus de 
nazaré” fiquei profundamente tocada. nunca tinha esque-
cido aquele tema de oração pedindo mais missionários para 
a igreja. quando, à noite, rezava com os meus pais o terço 
lembrava-me sempre dessa intenção. a partir daí foi surgindo 
a questão “Por que não eu?”. essa questão foi-me perturbando 
e decidi expor isso ao meu pároco. nessa altura ele perguntou-
-me o que gostava de fazer na missão da igreja. eu disse que 
apreciava o trabalho com crianças e foi o meu pároco que me 
recomendou esta congregação, precisamente por se dedicar 
mais à educação e também às missões “ad gentes”. ainda não 
me calhou a mim ir para o estrangeiro, mas pode acontecer um 
dia ser enviada para timor ou para África, nos países de língua 
portuguesa onde também está a nossa congregação.

CoMo enCara o futuro da iGreJa? CoM eSPerança? 

CoM PeSSiMiSMo? Sente que é urGente alGuMa reno-
Vação?

r_ eu penso que a igreja tem um grande futuro e não corre o 
risco de acabar. a igreja pertence a Jesus Cristo e isso deve dar-
-nos esperança. é certo que se denota algum pessimismo. os 
jovens foram fugindo da igreja, mas penso que já se sente uma 
inversão. a igreja tem, temos todos, que ir ao encontro das 
pessoas. em tempos idos a igreja estava mais cómoda, porque 
as pessoas vinham ter connosco e procuravam a igreja. no 
tempo em que vivemos devemos fazer o movimento inverso. 
a sociedade tem fome de deus, embora não o queira assumir 
por palavras. Muitas pessoas já perceberam que a vida sem 
deus não faz sentido. Vivemos um período em que a sociedade 
esteve iludida com o consumismo, mas a crise obrigou a olhar 
para o essencial.

CoMo eStÁ a ViVer eSte ano da fé?

r_ o ano da fé é um ano especial para a igreja. foi um ano em 
que nos debruçámos bastante sobre os documentos da igreja. a 
nível comunitário, e também a nível pessoal, foi um tempo de 
grande reflexão a partir dos temas da fé. isso ajudou-nos muito 
a tomar mais consciência da fé em Jesus Cristo e da forma 
como se deve expressar essa mesma fé. Jesus Cristo é essencial 
na nossa vida e temos que estar centrados n’Ele. tudo deve 
girar em torno desta mesma fé. 

«muitAs pessoAs já perceberAm que A vidA sem deus não fAz sentido»

O PÁTIO
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liturGia

LEITURA I – Am 8,4-7

Leitura da Profecia de Amós

Escutai bem, vós que espezinhais o pobre
e quereis eliminar os humildes da terra.
Vós dizeis: «Quando passará a lua nova,
para podermos vender o nosso grão? 
Quando chegará o fim de sábado, para 
podermos abrir os celeiros de trigo? Fare-
mos a medida mais pequena, aumentare-
mos o preço, arranjaremos balanças falsas. 
Compraremos os necessitados por dinhei-
ro e os indigentes por um par de sandálias. 
Venderemos até as cascas do nosso trigo». 
Mas o Senhor jurou pela glória de Jacob:
«Nunca esquecerei nenhuma das suas 

obras».

SALMO RESPONSORIAL – Salmo 112 (113)

Refrão 1: Louvai o Senhor, que levanta os 
fracos.

Refrão 2: Louvai o Senhor, que exalta os 
humildes.

Louvai, servos do Senhor,
louvai o nome do Senhor.
Bendito seja o nome do Senhor,
agora e para sempre.

O Senhor domina sobre todos os povos,
a sua glória está acima dos céus.

Quem se compara ao Senhor nosso Deus, 
que tem o seu trono nas alturas
e Se inclina lá do alto a olhar o céu e a terra.

Levanta do pó o indigente
e tira o pobre da miséria,
para o fazer sentar com os grandes,
com os grandes do seu povo.

LEITURA II – 1 Tim 2,1-8
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo 
São Paulo a Timóteo

Caríssimo: Recomendo, antes de tudo,
que se façam preces, orações, súplicas e 
acções de graças por todos os homens, 
pelos reis e por todas as autoridades, para 
que possamos levar uma vida tranquila e 
pacífica, com toda a piedade e dignidade.
Isto é bom e agradável aos olhos de Deus, 
nosso Salvador; Ele quer que todos os 
homens se salvem e cheguem ao conhe-
cimento da verdade. Há um só Deus e 
um só mediador entre Deus e os homens, 
o homem Jesus Cristo, que Se entregou 
à morte pela redenção de todos. Tal é o 
testemunho que foi dado a seu tempo e 
do qual fui constituído arauto e apóstolo 
– digo a verdade, não minto – mestre dos 
gentios na fé e na verdade. Quero, portan-
to, que os homens rezem em toda a parte,
erguendo para o Céu as mãos santas, sem 
ira nem contenda.

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

EVANGELHO –  Lc 16,1-13

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discí-

pulos: «Um homem rico tinha um admi-
nistrador que foi denunciado por andar a 
desperdiçar os seus bens. Mandou chamá-
-lo e disse-lhe: ‘Que é isto que ouço dizer 
de ti? Presta contas da tua administração,
porque já não podes continuar a adminis-
trar’. O administrador disse consigo: ‘Que 
hei-de fazer, agora que o meu senhor me 
vai tirar a administração? Para cavar não 
tenho força, de mendigar tenho vergonha.
Já sei o que hei-de fazer, para que, ao ser 
despedido da administração, alguém me 
receba em sua casa’. Mandou chamar 
um por um os devedores do seu senhor e 
disse ao primeiro: ‘Quanto deves ao meu 
senhor?’. Ele respondeu: ‘Cem talhas de 
azeite’. O administrador disse-lhe: ‘Toma 
a tua conta: senta-te depressa e escreve 
cinquenta’. A seguir disse a outro: ‘E tu 
quanto deves?’ Ele respondeu: ‘Cem medi-
das de trigo’. Disse-lhe o administrador:
‘Toma a tua conta e escreve oitenta’. E o 
senhor elogiou o administrador desonesto,
por ter procedido com esperteza. De 
facto, os filhos deste mundo são mais 
espertos do que os filhos da luz, no trato 
com os seus semelhantes. Ora Eu digo-
-vos: Arranjai amigos com o vil dinheiro, 
para que, quando este vier a faltar, eles vos 
recebam nas moradas eternas. Quem é 
fiel nas coisas pequenas, também é injusto 
nas grandes. Se não fostes fiéis no que se 
refere ao vil dinheiro, quem vos confiará 
o verdadeiro bem? E se não fostes fiéis no 
bem alheio, quem vos entregará o que é 
vosso? Nenhum servo pode servir a dois 
senhores, porque, ou não gosta de um de-
les e estima o outro, ou se dedicará a um 
e desprezará o outro. Não podeis servir a 
Deus e ao dinheiro».

“A vocação de S. Mateus”  (Caravaggio, 1599-1600) In: Contarelli Chapel, San Luigi dei Francesi, Roma (Itália)

i o eVanGeliSta São MateuS é celebrado no dia 21 de 
SeteMBro. trata-se de um dos apóstolos de Jesus e tam-
bém um dos autores do evangelho. foi Judeu, exercendo 
funções de cobrador de impostos. Segundo a tradição terá 
pregado na Judeia e na etiópia, onde terá sido martirizado. 

Sugestão de Cânticos
ent: eu sou a salvação do meu povo (C. Silva, CeC ii 118-9)
ofer: não podeis servir a deus e... (C. Silva, lHC 212)
CoM: deus é bom pastor (M. luís, CeC ii 120-121)
Said: Bendito seja deus, bendito seja (M. Simões, nCt 282)

DOMINGO XXV DO TEMPO COMUM – Ano C
22 de setembro de 2013 

A liturgia sugere-nos, hoje, uma 
reflexão sobre o lugar que o 
dinheiro e os outros bens ma-
teriais devem assumir na nossa 

vida. De acordo com a Palavra de Deus 
que nos é proposta, os discípulos de Jesus 
devem evitar que a ganância ou o desejo 
imoderado do lucro manipulem as suas 
vidas e condicionem as suas opções; em 
contrapartida, são convidados a procurar 
os valores do “Reino”.

Na primeira leitura, o profeta Amós de-
nuncia os comerciantes sem escrúpulos, 
preocupados em ampliar sempre mais 
as suas riquezas, que apenas pensam 
em explorar a miséria e o sofrimento dos 
pobres. Amós avisa: Deus não está do 
lado de quem, por causa da obsessão do 
lucro, escraviza os irmãos. A exploração e 
a injustiça não passam em claro aos olhos 
de Deus. Os esquemas de exploração 
descritos por Amós não são uma infeliz 

recordação de um passado que não volta; 
pelo contrário, trata-se de uma realidade 
que os pobres dos nossos dias conhecem 
bem. A única coisa que é diferente é a 
sofisticação das técnicas utilizadas pelos 
maníacos do lucro. 

Na segunda leitura, o autor da Primei-
ra Carta a Timóteo convida os crentes 
a fazerem do seu diálogo com Deus 
uma oração universal, onde caibam as 
preocupações e as angústias de todos os 
nossos irmãos, sem excepção. O tema 
não se liga, directamente, com a questão 
da riqueza (que é o tema fundamental da 
liturgia deste domingo); mas o convite 
a não ficar fechado em si próprio e a 
preocupar-se com as dores e esperanças 
de todos os irmãos, situa-nos no mesmo 
campo: o discípulo é convidado a sair 
do seu egoísmo para assumir os valores 
duradouros do amor, da partilha, da 
fraternidade. A oração não pode ser a 

expressão de uma vida vivida em “circui-
to fechado”, em que o crente apresenta a 
Deus, exclusivamente, os seus problemas, 
as suas questões, os seus desejos, os seus 
pedidos, e em que, eventualmente, lem-
bra a Deus aqueles que lhe são próximos; 
mas a oração tem de ser a expressão da 
comunhão e da solidariedade do crente 
com todos os irmãos espalhados pelo 
mundo inteiro – conhecidos e desconhe-
cidos, amigos e inimigos, bons e maus, 
negros e brancos.

O evangelho apresenta a parábola do 
administrador astuto. Nela, Jesus oferece 
aos discípulos o exemplo de um homem 
que percebeu como os bens deste mundo 
eram caducos e precários e que os usou 
para assegurar valores mais duradouros e 
consistentes. Jesus avisa os seus discí-
pulos para fazerem o mesmo. O mundo 
em que vivemos decidiu que o dinheiro 
é o deus fundamental e que tudo deixa 

de ter importância, desde que se possam 
acrescentar mais uns números à conta 
bancária. Para ganhar mais dinheiro, há 
quem trabalhe doze ou quinze horas por 
dia, num ritmo de escravo, e prescinda 
da família e dos amigos; por dinheiro, 
há quem sacrifique a sua dignidade e 
apareça a expor, diante de uma câmara 
de televisão, a sua intimidade e a sua 
privacidade; por dinheiro, há quem 
venda a sua consciência e renuncie a 
princípios em que acredita. Jesus avisa os 
discípulos de que a aposta obsessiva no 
“deus dinheiro” não é o caminho mais 
seguro para construir valores duradouros, 
geradores de vida plena e de felicidade. 
É preciso – sugere Ele – que saibamos 
aquilo em que devemos apostar. O que é, 
para nós, mais importante: os valores do 
“Reino” ou o dinheiro?

Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org

 a Igreja alimenta-se da palavra
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nota PaStoral

o Conselho Permanente da Conferência 
episcopal Portuguesa apela à responsabilidade 

cívica e ao voto das populações nas eleições 
autárquicas marcadas para 29 de setembro

No passado domingo, as paróquias do arciprestado de Guimarães e Vizela peregrinaram ao 
santuário da Penha. As celebrações foram presididas por D. Manuel Monteiro de Castro.        

(Fotos: Diário do Minho)

A
proximam-se as eleições 
autárquicas convocadas 
para o dia 29 de 
setembro. A Igreja encara 

as eleições autárquicas como 
um momento importante para 
colaborar no indispensável serviço 
às populações locais. Mais do que 
fazer prevalecer uma determinada 
cor política e partidária, está em 
jogo a capacidade dos candidatos 
servirem com honestidade e 
competência o povo da sua zona.

O Papa Francisco com vigor exorta 
os cristãos a intervir no campo 
da política, contribuindo para 
a construção do bem comum: 
«Envolver-se na política é uma 
obrigação dos cristãos. Nós, os 
cristãos, não podemos fazer como 
Pilatos: lavar as mãos! Temos de 
nos meter na política, porque a 
política é uma das formas mais 
altas da caridade, dado que busca o 
bem comum… Trabalhar pelo bem 
comum é um dever do cristão».

Compete aos profissionais da 
política consolidar o sistema 
democrático, pela sua honestidade, 
competência e espírito de serviço. 

A todo o cidadão pertence 
oferecer a sua ativa colaboração, 
especialmente quando é convocado 
para votar. A abstenção acaba 
sempre no beco sem saída da 
desistência de contribuir para 
melhorar a vida da comunidade.

Apelamos ao cumprimento do 
direito e dever de participar na vida 
democrática do nosso País, votando 
naqueles que em consciência cada 
um julgar serem os mais aptos 
para servir o povo nos respetivos 
municípios e freguesias.

 

Fátima, 10 de setembro de 2013

Comunicado do 
Conselho Permanente 
da CEP sobre as próximas 
Eleições Autárquicas

iGreJa eM deStaque

Conferência Episcopal Portuguesa
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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 13.09.2013

> BRAGA: inauguração das 
exposições “Nossa Senhora da 
Torre” e “Floreiras de Altar“, no 
Museu Pio XII.

Sábado 14.09.2013

> BRAGA: Dia Arquidiocesa-
no do Catequista, no Sameiro 
(09h00-18h00).

> BRAGA: concerto pela 
Companhia de Música Ensem-
ble - Com Cordas, na igreja de 
Santa Cruz, na festa litúrgica 
da Exaltação de Santa Cruz 
(21h30).

domingo 15.09.2013

> VILA VERDE: peregrinação 
arciprestal ao santuário do 
Alívio. Saída da igreja de Vila 
Verde (09h00) e Missa campal 
presidida por D. António Moi-
teiro (11h00).

> TERRAS DE BOURO: peregri-
nação pelos cristãos persegui-
dos, no santuário de S. Bento 
da Porta Aberta (15h00).

> AMARES: oração de vésperas 
e missa de homenagem aos 
monges de Cister, no santuário 
da Abadia, por D. Jorge Ortiga 
e com a participação dos cister-
cienses (16h00).

> PÓVOA DE VARZIM: missa 
solene, presidida por D. 
Joaquim Gonçalves na capela 
(10h30) e procissão em honra 
de Nossa Senhora das Dores 
(16h00).

> Esta 
sexta-feira, das 

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

Rádio SIM, entrevista o cónego 
fernando Monteiro, a respeito 
do santuário de S. Bento da 
Porta Aberta.

FM 101.1 Mhz e AM 576 Khz . 

iGrEJA.net
O site do Externato Paulo VI permite-nos 
aceder às informações mais relevantes 
relativas a este estabelecimento de ensi-
no. Para além de acedermos ao historial 
da instituição, bem como a informações 
relativas ao carisma da congregação que 
o dirije, podemos ficar a saber o pro-
jeto educativo do colégio e o respetivo 
regulamento interno. Este portal possui 
ainda diversas imagens das instalações 
e das atividades promovidas, possibili-
tando ainda demais informações sobre 
o calendário escolar, direção e uma área 
reservada aos encarregados de educação. 

www.externatopaulovi.org

flash 

«Os cristão devem 
assumir os seus 
compromissos de 
responsabilidade 
na vivência da 
caridade e do 

amor»

D. Jorge Ortiga 

em entrevista à Agência Ecclesia

No passado sábado, a Arquidiocese rezou pela paz na Síria, na igreja de S. João do Souto em Braga.

título: Porque devemos 
chamar-nos cristãos

autor: Marcello Pera

editora: Frente e Verso

Preço: 18,00 euros

resumo: Marcelo Rebelo de Sousa apre-
sentou há dias esta obra da autoria do polí-
tico e antigo presidente do Senado italiano. 
Na obra, prefaciada pelo Papa emérito, 
Bento XVI, o autor sustenta que «os libe-
rais», se pretendem «vencer as debilidades 
do liberalismo atual e enfrentar com vigor 
renovado os desafios postos, hoje, às 
sociedades livres», têm de se «reconhecer 
culturalmente cristãos». 

LiVRo ii Peregrinação pelos cristãos perseguidos

O santuário de S. Bento da Porta Aberta 
organiza, pelo segundo ano consecutivo, 
uma peregrinação pelos cristãos perse-
guidos.

Esta iniciativa, que decorre este domingo, 15 de 
setembro, inicia-se pelas 15h00 junto ao cruzeiro. 
Após uma caminhada em silêncio, em que apenas se 
escutarão os sinos da igreja a “tocar a finados”, vai 
ser proposta a meditação dos mistérios dolorosos do 
terço. Pelas 16h00 realiza-se uma eucaristia solene na 
igreja de S. Bento. 
Terminada a missa, decorre uma oração pelos cristãos 
perseguidos e toque dos sinos em tom de júbilo.
Esta peregrinação realiza-se em colaboração com a 
Militia Sanctae Mariae.

Depois de uma vida sim-
ples, uma viúva morreu e 
encontrou-se perante o Juiz 

Supremo. Havia muitas pessoas à sua 
frente e o Juiz ia dando as sentenças. 
A uma o Senhor disse:
- Estava ferido na estrada e levaste-
-me ao hospital. Entra no Paraíso.
A outra pessoa disse:
- Estava sem dinheiro e fizeste-me 
um empréstimo sem juros. Entra no 
Paraíso.
A uma outra disse:
- Fizeste muitas consultas médicas 
grátis. Entra no Paraíso.
A uma outra, disse:
- Estava sem casa e abriste-me a tua 
porta por alguns dias, até que arran-
jei alojamento. Entra no Paraíso.
A pobre viúva tremia ao ver chegar a 
sua vez, pois não tinha feito nada de 
especial.
O Senhor, ao vê-la, sorriu e disse-
-lhe:
- Tu passaste as minhas camisas a 
ferro. Entra na felicidade eterna.
 
Quem nos abre as portas do 
Paraíso são as obras de amor que 
formos praticando no nosso quo-
tidiano. Tudo o que fizemos aos 
outros, ao Senhor o fazemos.

In “Nem só de pão”, Pedrosa Ferreira

CONTOS EXEMPLARES 43


