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Misericórdia Braga
Peregrinação a fátima
Grande parte dos funcionários da Santa 
Casa da Misericórdia de Braga foram 
sábado em peregrinação a fátima. 
juntaram-se-lhes os elementos da Mesa 
administrativa, acompanhados alguns 
pelas respetivas esposas. Nas intenções 
da Missa lembraram-se os funcionários 
que, por motivo de trabalho, não pu-
deram participar e os grandes desafios 
que a Santa Casa da Misericórdia de 
Braga enfrenta, com a necessidade de 
restituir vida ao que foi o complexo 
do hospital de S. Marcos, de que é 
proprietária.

Vila Verde
Procissão de Santo antónio
o concelho de Vila Verde celebrou, 
no passado domingo, a procissão em 
honra de Santo antónio. Para além 
de muitos jovens participantes, que 
transmitiram um ambiente especial ao 
cortejo, destaque-se a participação do 
Corpo de escuteiros de Vila Verde, da 
fanfarra dos Bombeiros Voluntários de 
Vila Verde, da Banda Musical de Vila 
Verde e da Banda Musical de aboim da 
nóbrega.

Santo Adrião
Peregrinação a Bom jesus
Várias centenas de fiéis participaram, 
no passado sábado, na caminhada 
com que a Paróquia de Santo adrião, 
em Braga, encerrou o ano catequético. 
a iniciativa, que coincidiu com o 
último dia de catequese, levou os 
participantes por um percurso que 
uniu a igreja paroquial e o Bom jesus 
do Monte, através da falperra. a 
peregrinação foi subordinada ao tema 
“os caminhos da Palavra: a Missão”

Matrimónio
Conselho de CPM
teve lugar no passado sábado o 
Conselho arquidiocesano  dos Centros 
de Preparação para o Matrimónio, 
que alertou para a diminuição do 
número de participantes nos Cursos 
de Preparação do Matrimónio. foi 
apresentado o I encontro de casais 
católicos da arquidiocese, no próximo 
dia 12 de julho no Sameiro.

Pastoral Universitária
documentário premiado
hélio tavares e Bruno Silva, ambos alu-
nos da Faculdade de Ciências Sociais 
da universidade Católica Portuguesa 
(uCP) de Braga foram escolhidos pela 
Pastoral universitária da arquidiocese 
de Braga como vencedores do Con-
curso de vídeo/reportagem - PaLoP 
report 2014, inserido no projeto 
Maisintegração e alusivo ao tema “Ser 
universitário PaLoP em Portugal”.

Santíssimo corpo e sangue de cristo
arquidiocese prepara celebração com procissão na cidade

ronda da Lapinha dedicada a Papa francisco
O Largo do Toural, em Guimarães, voltou, no passado domingo, a acolher 
uma verdadeira multidão de fiéis no tradicional clamor da Ronda da Lapinha. 
A população reuniu-se na sala de visitas da cidade berço para venerar e pedir 
indulgências às senhoras da Lapinha e da Nazaré, mas sobretudo para rezar 
pelo pontificado do Papa Francisco. Recorde-se que a festividade religiosa 
acontece sempre no domingo imediato ao dia 13 de junho, coincidindo com 
a celebração do solstício de verão, tempo de maturação dos frutos. A Senhora 
da Lapinha é transportada no seu andor ao longo de 21 quilómetros. Sai da 
freguesia de Calvos, na encosta da Penha, pelas 13h00, e ruma, em procissão, 
até à igreja de Nossa Senhora da Oliveira, no centro histórico da cidade de 
Guimarães. Depois de cumprido o clamor, regressa a “casa”, concluindo assim 
a mais extensa procissão conhecida e concretizada numa só tarde. 

Na passada sexta-feira, dia 13 e dia de feriado municipal em V. N. de Fama-
licão, realizou-se a já tradicional Eucaristia Solene em honra de Santo Antó-
nio, um santo venerado no Concelho e no Arciprestado de V. N. Famalicão. 
Marcada para as 10h30 e presidida pelo Arcipreste, o P.e Paulino Carvalho, a 
Eucaristia contou com a presença de um grande número de fiéis que lotaram 
por completo Capela onde se venera este Santo, assim como o espaço e rua 
circundante à mesma. No final da celebração, teve lugar a bênção e distri-
buição do já tradicional pão de Santo António. Da parte da tarde, às 17h00, 
depois da oração do terço, teve lugar a procissão, presidida, desta feita, pelo 
Vice-Arcipreste, o P.e Armindo Freitas. Inserida nas tradicionais festas da cida-
de, mais conhecidas por festas Antoninas, a procissão iniciou também na Ca-
pela de Santo António, sendo o andor do mesmo escoltado pelos bombeiros. 
A procissão, enriquecida também por inúmeros figurantes, percorreu, assim, 
várias ruas da cidade, regressando novamente à Capela.

S. antónio celebrado em V.n. famalicão

o arciprestado de fafe celebra uma eucaristia de acção de graças pelo 
dom da vida de d. eurico dias nogueira, ao assinalar-se o 30.º dia do 
seu falecimento. a eucaristia será celebrada na igreja 
matriz de fafe às 8h30, hoje dia 19 de junho, integra-
da na celebração da comunidade paroquial eulália.

A Igreja celebra, no próximo Domingo 22 de 
junho, a Solenidade do Corpo de Cristo. Na 
Arquidiocese, este dia será marcado com uma 
Eucaristia, às 17h00, na Sé Catedral, seguida 
de procissão.
A Vigararia Geral convida todas as paróquias 
do arciprestado de Braga, e não apenas as da 
cidade, a tomarem parte nesta Procissão Eu-
caristica do Corpo de Deus, de longa tradição 
histórica, que sai às 18h00 e percorrerá as 
habituais ruas da cidade.
«Deverá associar-se, com fé e piedade, o 
maior número de fiéis a esta Solenidade e 
Procissão do Corpo de Deus, recordando que 
a unidade da Igreja se realiza mediante o sa-
crifício e a comunhão do Corpo e Sangue do 
Senhor e a Eucarístia é a escola de comunhão 
eclesial», indica. 
Espera também a comparência de todos os 
Sacerdotes, que o possam fazer, residentes na 
área da cidade, diocesanos e religiosos, dos 
alunos dos Seminários e membros das Congre-
gações e Institudos.
Para facilitar a organização, as Zonas Pasto-
rais do Arciprestado devem concentrar-se, a 
partir das 17h30, nos locais habituais: Praça 
do Município (Zona do Cávado), Largo de São 
Paulo, em frente à igreja do seminário (Zona 
Oeste/Veiga), Rossio da Sé (Zona do Este), Rua 
D. Paio Mendes, em frente à Catedral (Zona da 
Cidade).
Nesta procissão, cada paróquia leva um 
estandarte eucarístico ou bandeira do Cora-
ção de Jesus, acompanhada do seu pároco. A 
procissão integra o Cabido e os estandartes da 
Sé Catedralm, caminhando em frente do pálio 
os acólitos, com os turíbulos e o incenso.

i Porque não ser sacerdote no futuro? estão abertas as 
inscrições para o estágio de admissão ao Seminário 
Menor, a decorrer entre os dias 26 (18h) a 29 de ju-
nho (12h). as inscrições poderão ser feitas através do 
253 203 180 ou através de www.fazsentido.com.pt
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diferentes gerações e técnicas artísticas diversificadas, desde o suporte tradicional de pintura, à fotografia, escultura, 
vídeo, cerâmica e instalação, compõem as 33 obras presentes na exposição “do sagrado na arte 
- evangelhos comentados por artistas”, que decorre em Lisboa até 30 de agosto. «esta exposição 
não propõe nenhuma narrativa sequencial coerente; ela é um arco-íris, formado por 33 fragmentos 
artístico-espirituais muito diferentes entre si, mas convergentes nas indagações que suscitam».

i

Lisboa
Preparação Sínodo diocesano
o Patriarca de Lisboa apresentou este 
domingo a caminhada rumo ao Sínodo 
diocesano, a realizar em 2016, e que 
pretende seja “um sonho missionário” 
para levar a todos, a partir da exortação 
apostólica «alegria do evangelho». no 
dia em que o patriarcado assinalou o 
dia da igreja diocesana, no estoril, foi 
distribuído o «guião zero» apresentan-
do as linhas principais desde caminho 
que vai compreender os anos pastorais 
2014/2015 e 2015/2016, culminando 
simbolicamente na celebração dos 
300 anos da qualificação patriarcal de 
Lisboa, conferida devido ao “seu esfor-
ço missionário”, esclarece d. Manuel 
Clemente.

Porto
jubileus Matrimoniais
o bispo do Porto presidiu este domingo 
ao 13.º dia diocesano da família, em 
São joão da Madeira, no qual 1062 casais 
celebraram o jubileu de 10, 25, 50 ou 
60 anos de Matrimónio. “deus conhece 
as nossas canseiras e dores, os nossos 
medos e tristezas, a doença e a provação! 
Mas conhece também o nosso desejo 
profundo de viver o amor na família e de 
encontrar a beleza de ser família cristã”, 
declarou d. antónio francisco dos Santos, 
na homilia da Missa a que presidiu.

Fátima
Peregrinação de julho presidida 
por d. francisco Senra Coelho
d. francisco josé Senra Coelho, no-
meado recentemente bispo auxiliar de 
Braga, presidirá à peregrinação inter-
nacional aniversária de julho, nos dia 
12 e 13. Como presidente da peregri-
nação internacional de junho, pensa 
trazer a nossa Senhora de fátima uma 
intenção especial de oração: “desejo 
rezar unido ao Papa francisco pelo 
próximo sínodo sobre a família; e por 
todas as famílias que neste momento 
de crise mais sofrem, desejo também 
lembrar o ministério que me foi con-
fiado na querida diocese de Braga”.

Funchal
Celebração 500 anos da diocese
o cardeal fernando filoni, enviado 
especial do Papa ao funchal, presidiu no 
passado domingo à Missa que encer-
rou a semana de celebrações do 500.º 
aniversário da diocese madeirense, 
evocando a sua importância na expan-
são missionária católica. “não posso 
esquecer que a diocese do funchal 
desempenhou, durante estes cinco 
séculos, um papel muito importante no 
apoio à obra missionária, encontrando-
-se na rota para as Índias e África, então 
consideradas terras distantes, onde era 
necessário levar o evangelho”.

Teve lugar na passada segunda-feira, dia 
14, a primeira grande entrevista conce-
dida por Papa Francisco a um canal de 
televisão, tendo sido o jornalista português 
Henrique Cymerman. A entrevista foi pu-
blicada no jornal catalão “La Vanguardia” 
e transmitida na SIC. A segurança pessoal, 
a possibilidade de renúncia, o fundamen-
talismo e a viagem à Terra Santa foram 
alguns dos temas abordados.
Transcrevemos de seguida algumas das 
declarações mais significativas pronuncia-
das por Papa Francisco durante a entrevista 
(tradução e fonte dos excertos: SNPC)
“Para mim, a grande revolução é ir às 
raízes, reconhecê-las e ver o que elas têm 
a dizer ao dia de hoje. Não há contradição 
entre ser revolucionário e voltar às raízes. 
Mais ainda, creio que o modo de fazer 
verdadeiras mudanças é partir da iden-
tidade. Nunca se pode dar um passo na 
vida se não a partir do que o precede, sem 
saber de onde venho, que nome tenho, 
que nome cultural ou religioso tenho.”
“A economia move-se pelo afã de ter mais 
e, paradoxalmente, alimenta-se uma cultu-
ra do descartável. Descartam-se os jovens 
quando se limita a natalidade. Descartam-
-se também os idosos porque deixaram 
de servir, não produzem, são uma classe 
passiva... E descartando os jovens e os 
idosos, descarta-se o futuro de um povo 
porque os jovens impulsionam fortemente 
para a frente e porque os idosos nos dão 
a sabedoria, têm a memória desse povo 
e devem transmiti-la aos jovens. E agora 

também está na moda descartar os jovens 
com o desemprego. Preocupa-me muito o 
índice de desemprego dos jovens, que em 
alguns países ultrapassa os 50 por cento. 
Alguém me disse que 75 milhões de jovens 
europeus com menos de 25 anos estão sem 
trabalho. É uma barbárie. Nós descartamos 
toda uma geração para manter um sistema 
económico que já não se aguenta.”
“Não sou nenhum iluminado. Não tenho 
nenhum projeto pessoal, simplemente por-
que nunca pensei que ficaria aqui, no Va-
ticano. Todos o sabem. Cheguei com uma 
pequena mala para voltar logo para Buenos 
Aires. O que estou a fazer é cumprir o 
que os cardeais refletiram nas congrega-
ções gerais, isto é, nas reuniões que antes 
do conclave tínhamos todos os dias para 
discutir os problemas da Igreja. De lá saem 
reflexões e recomendações.”

“A dimensão do pároco é a que mais 
mostra a minha vocação. Servir as pessoas 
sai-me de dentro. Apago as luzes para não 
gastar demasiado dinheiro, por exemplo. 
São coisas de pároco. Mas sinto-me tam-
bém papa. Ajuda-me a fazer as coisas com 
seriedade.”
“Eu teria deixado o arcebispado no fim 
do ano passado e havia já apresentado a 
renúncia ao papa Bento XVI quando atingi 
os 75 anos. Escolhi um quarto e disse: 
quero vir viver aqui. Trabalharei como 
padre, ajudando nas paróquias. Esse ia ser 
o meu futuro antes de ser papa.”
(Como gostaria de ser recordado): «Não 
pensei nisso, mas agrada-me quando 
alguém recorda outra pessoa e diz: “Era 
um bom homem, fez o que podia, não foi 
assim tão mau”. Com isso me conformo.»
(RV/DACS)

«Temos à disposição muitas 
informações e estatísticas sobre a 

pobreza e as tribulações humanas. 
Há o risco de sermos espetadores 
informadíssimos e desincarnados 

desta realidade, ou de fazer 
belos discursos que 

se concluem com 
soluções verbais 

e uma falta de 
compromisso 

quanto aos 
problemas reais»

14 de Junho

Catedral de Córdoba (antiga mesquita) 
celebra 775 anos de consagração

O Papa Francisco recebeu na passada 
segunda-feira no Vaticano o líder da Igreja 
Anglicana e arcebispo de Cantuária, Justin 
Welby, mostrando-se empenhado em atingir 
a meta da “plena unidade” entre os cristãos. 
“O objetivo da plena unidade pode parecer 
distante, mas continua a ser a meta para 
a qual devemos orientar todos os passos 
do caminho ecuménico que estamos a 
percorrer em conjunto”, afirmou Francisco 
nas palavras que dirigiu ao arcebispo de 
Cantuária e à delegação que o acompanhou 
na audiência papal.

Papa encontra-se com líder da igreja  
anglicana, a caminho da unidade

“Cheguei com uma pequena mala”
Papa francisco concende primeira entrevista televisiva

Mossul, iraque: Milhares de refugiados em fuga 
Depois de Mossul, Tikrit. No espaço de poucas horas, duas das mais importantes ci-
dades iraquianas caem nas mãos de radicais islâmicos, semeando o medo nas popu-
lações. “Nunca vimos nada assim”. Segundo o Arcebispo de Mossul, Amel Shimon, 
que agora se encontra em Kayf, uma pequena vila a cerca de 3 quilómetros a norte 
de Mossul, “toda a comunidade cristã” deverá ter deixado a cidade, em fuga para a 
planície de Nínive. A Igreja tem procurado acolher as famílias em fuga, alojando-as 
em escolas, salas de aula e casas abandonadas. Em 2003, a comunidade cristã em 
Mossul era de cerca de 35 mil fiéis. Nos onze anos seguintes, por causa da guerra, 
esse número tragicamente caiu para apenas cerca de 3 mil. “Agora, há provavelmente 
mais ninguém”, confessa o Arcebispo  Shimon Nona, que, apesar de tudo o que está a 
acontecer, continua a creditar que a paz é possível. A presença dos cristãos no Iraque 
remonta aos primeiros séculos do Cristianismo, numa história de dois milénios.
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rui ferreira nasceu a 19 de junho de 1984 em S. josé de  
S. Lázaro. Licenciado em filosofia e com mestrado em Património 
e turismo Cultural (com a tese “as festas de S. joão de Braga), 
frequenta actualmente o doutoramento em Estudos Culturais.

 Texto DACS;  Fotos DACS

ainda não decidiu se, na noitada de S. joão, irá à festa de Braga ou do 
Porto? Pois bem, hoje apresentamos-lhe algumas razões para optar pela 
capital do Minho. num ano recheado de debates sobre alguns porme-
nores da festa bracarense, com rui ferreira, presidente da associação 
de festas de S. joão de Braga, conversamos sobre as antigas tradições 
sanjoaninas em Braga, o vasto programa festivo, a política, a cultura, o 
futebol, a espiritualidade inaciana e a liturgia.

rui ferreira, foste nomeado Presidente 
da associação de festas de S. joão de 
Braga. Porque é que na próxima semana 
devemos ir às festas de S. joão de Braga 
e não ir às míticas festas de S. joão no 
Porto?

Respondendo à primeira parte da 
pergunta, devemos estar aqui em Braga 
porque é o momento mais especial 
para os bracarenses: a cidade está em 
festa durante 11 dias, é um tempo 
de viver as tradições da cidade, de 
mobilizar o movimento associativo e os 
bracarenses em torno daquilo que é a 
nossa identidade local. E, portanto, não 
faltam aliciantes, não faltam cortejos, 
recriações, concertos, animação de rua. 
Temos também o ambiente que se cria 
aqui na cidade com a feira popular e 
com as decorações, dando um outra 
vida à nossa cidade. Portanto, tudo isto 
são motivos mais do que suficientes 
para as pessoas virem a Braga e para os 
bracarenses permanecerem em Braga. 
Naturalmente que em relação ao Porto, 
não sei se a questão se deve colocar 
assim, porque o Porto não tem umas 
festas que se comparem com Braga. 
O Porto, que eu saiba, tem a noite de 
S. João, não tem festas organizadas, 
sendo uma recriação do século XX, 
não tem o enraizamento que tem o S. 
João em Braga. Por todos estes motivos 

alguns eventos significativos, dos quais 
a inauguração do clube de Cascatas 
será talvez o mais simbólico, sendo o 
regresso de uma tradição bracarense que 
desapareceu. No dia 20 temos o desfile 
medieval com a corrida do porco preto, 
que é uma recriação e evocação daquilo 
que era o desfile medieval sanjoanino, 
tendo alguns quadros, os cavalinhos, os 
tamborileiros, as carvalhadas, teremos 
ainda o rei da mourisca, a dança das 
peles e, no final, a largada do porco 
preto que era também típico da Idade 
Média, centralizando nesse tempo as 
festas de S. João. No dia 21 teremos 
um grande festival de cavaquinhos 
de rua, é também o S. João a voltar-
se para um dos aspectos identitários 
mais significativos da cidade de Braga 
que falta explorar – o cavaquinho terá 
saído de Braga para muitas partes do 
mundo, e ainda hoje temos uma série 
de produtores de instrumentos de cordas 
no nosso município, chamando-se em 
alguns sítios “manchete de Braga” por 
causa dessa ligação. Serão mobilizados 

durante o dia dezenas de grupos de 
cavaquinhos e, no final do dia, teremos 
uma exposição e uma conferência, 
bem como um concerto no Theatro 
Circo. O dia 23 será mais dedicado ao 
folclore: haverá dois grandes eventos 
desportivos, a corrida de atletismo de 
S. João e o festival aéreo em Palmeira, e 
depois temos à tarde a parada folclórica 
que retoma também uma tradição 
após décadas em que não se realizou, 
promovendo os trajes típicos de Braga. 

Claro que os dias 23 e 24 serão os 
maiores dias de festa, com dois cortejos 
que atravessam a cidade: de manhã 
é o cortejo de abertura que acaba na 
Câmara com uma cerimónia oficial 
de abertura das festas, tocando-se o 
hino da cidade e do S. João; e, à noite, 
o cortejo das rusgas que atravessa a 
cidade e que é um dos pontos altos das 
festas, culminando com o fogo da ponte 
à noite. Teremos aí uma novidade deste 
ano, uma marcha de grupos de bombos 
e de precursão que nascem ligados ao 
S. João de Braga. Dia 24, os grandes 
destaques são o cortejo sanjoanino com 
o rei David, os pastores e o carro das 
ervas que será puxado por bois este 
ano. À noite, temos a recuperação da 
festa de encerramento no estádio 1.º 
de Maio. E, ainda, temos a procissão 
que será precedida da batalha de flores. 
Directamente, na equipa que lidera 
a organização do programa, seremos 
cerca de 20 pessoas. No movimento 
associativo mobilizado para o S. João, 
falamos de cinco a dez mil pessoas, 
envolvendo cerca de 250 associações, 
além de bandas filarmónicas vindas de 
fora do concelho.

És um bracólogo reconhecido pela 
defesa áurea que fazes da tua cidade. 
Chegaste a criar um blog (Bragamaior), 
no qual debatias alguns temas 
emergentes tendo em vista sempre o 
melhor para a cidade. a política, afinal, 
também se faz sem políticos?

Costumo até dizer antes 
“bracarólogo”, pois vem de Bracara. 
A política faz-se sem políticos, 
embora a partir do momento em 
que nós aceitamos intervir na Polis 
somos políticos, gostemos ou não. 
Há os políticos partidários e há 
os políticos sem partido. Eu sou 
um político sem partido. Mesmo 
antes de ocupar o cargo que ocupo 
actualmente, já era político, pois 
já contribuía para as discussões na 
minha cidade. Há por vezes alguns 
enganos na forma de olhar a política, 
pois a Polis implica a participação 
dos cidadãos. Há os cidadãos que 
se alheiam, pura e simplesmente, e 
geralmente são os que mais exigem 
dos políticos, numa perspectiva 
individualista da sociedade: uma 
perspectiva contraditória, pois se 
aceitamos viver em comunidade, 
não podemos colocar-nos fora dela 
e fazer apenas exigências. Isso é um 
perigo das democracias: a apatia, 
o queixarmo-nos dos políticos e da 
realidade, querermos tudo à nossa 
porta como o pensamos, E, depois, há 
outras pessoas que aceitam intervir, ou 
dentro de partidos políticos, ou dentro 
de associações, de movimentos de 
cidadãos ou de alguma causa social. 
Todas essas pessoas são políticas, 
pois estão a contribuir de alguma 
maneira para a sua Polis. A maneira 
como decidimos contribuir para a 
comunidade em que vivemos pode 

os bracarenses naturalmente que 
permanecem  e todos os que olham 
para Braga de fora têm curiosidade em 
conhecer a cidade neste período, onde 
vive o seu tempo mais especial.

de tudo o que o programa envolve, que 
momentos mais destacarias ao longo 
dos 11 dias?

As festas de S. João apresentam várias 
novidades este ano. No primeiro fim-
de-semana teremos não só a abertura 
do programa cultural com as exposições 
que vamos promover, como teremos 
também o encontro internacional de 
gigantones e cabeçudos, que é já um 
dos maiores eventos das festas de S. 
João, cumprindo este ano a sua 25ª 
edição, culminando num grande cortejo 
no domingo à tarde nas ruas da cidade 
de Braga com grupos de bombos de 
Portugal, Espanha e França. Nesse 
cortejo teremos a recuperação de 
uma tradição medieval, a Serpe, uma 
serpente de pano enorme que percorre 
as ruas da cidade. Era típico sair nas 
procissões do Corpo de Deus que se 
faziam em Portugal no século XVI e 
XVII. Nesse fim-de-semana teremos 
também a Verbena Sanjoanina, uma 
antiga tradição que reverterá, este ano, 
a favor da Liga Portuguesa contra o 
Cancro. Durante a semana teremos 

“muita gente 
deixa de ter fé 

pOrque Olha para 
a igreJa de uma 
maneira errada

Rui Ferreira
Presidente da Associação de Festas de S. João de Braga

Presidente da associação Braga Mais, é também presidente da 
associação de festas de S. joão de Braga pelo primeiro ano, e 
assessor de cultura do Pelouro de Cultura da Câmara Municipal 
de Braga. desde 2011, integra a equipa do departamento arqui-
diocesano para as Comunicações Sociais.

“Eu sou um político sem 
partido”
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errada. Portanto, a nossa perspectiva de 
sermos cristãos no mundo é procurar o 
melhor para nós, o melhor para toda a 
gente, sem farisaísmos, mas respeitando 
a liberdade e procurando sempre, com o 
devido discernimento, chegar às melhores 
decisões. E as melhores decisões são 
tomadas segundo o que é o bem maior, 
como aprendi na Companhia de Jesus: 
olhar de uma forma descomplexada 
para a Igreja e para o Mundo, porque 
as pessoas estão em primeiro lugar e 
não os farisaísmos, que existem dentro 
da Igreja. E acho que Jesus Cristo ficaria 
muito triste ao ver a atitude de muita 
gente hoje dentro da Igreja. Há valores 
que têm de ser respeitados, há ideais 
que têm de ser perseguidos, mas depois 
há as pessoas. E as pessoas precisam de 
um acompanhamento muito próximo, 
precisam de se sentir acolhidas, e a Igreja 
deve ser sempre sinal de acolhimento, 
sobretudo dos pecadores, porque somos 
todos pecadores. Se as pessoas olham 
para a Igreja como fonte de descriminação 
e de divisão, não é a Igreja de Cristo: a 
Igreja de Cristo é a Igreja que acolhe a 
todos, sem excepção. Isso aprendi na 

Companhia de Jesus, a ter este olhar 
sobre a Igreja: é um olhar que nos liberta, 
a todos os que decidem olhar a Cristo 
como fonte de vida e de caminho. Do 
ponto de vista pessoal, cresci imenso 
como pessoa, não apenas na formação 
académica – estava em engenharia e 
gestão industrial, depois na Companhia 
estudei filosofia – que me abriu muitas 
janelas, para olhar de uma perspectiva 
existencialista muito própria sobre a 
vida e sobre o conhecimento, o modo 
como questionamos o que aprendemos. 
Além disso, o acreditar nas minhas 
capacidades, no que sou capaz de fazer, 
a ter a noção de que posso mudar o 
mundo, não ficando no meu cantinho 
mas a partir da minha intervenção e 
iniciativa. Claro que isso traz muitas 
mais dores, temos as pessoas que nos 
aplaudem e as pessoas que dizem mal 
de nós, mas isso é um risco. Hoje, aquilo 
que sou, devo-o muito à Companhia de 
Jesus, sobretudo no acreditar nas minhas 
capacidades: neste momento sou o 
presidente da Associação de Festas de S. 
João de Braga, e na Companhia de Jesus 
tive experiências de liderança de grupos 
e outras experiências, e por isso hoje não 
teria capacidade para ocupar o lugar que 
ocupo – e questiono-me se tenho – mas, 
o que tenho, deve-se ao que fiz no meu 
passado como jesuíta, com as directivas 
muito claras sobre o que é importante. 
(DACS)

entreViSta

ligadas à Igreja, pois Braga quer ser líder 
no turismo religioso. Sabemos que é da 
iniciativa que nascem os agrupamentos 
de pessoas, potenciando-se a actividade 
do que é feito internamente. Penso que 
os canais de comunicação com a Igreja 
são hoje mais positivos.

o SC Braga tem três jogadores a 
participar no Mundial de futebol pela 
Selecção nacional, apesar de uma época 
aquém das expectativas desportivas. 
Sendo um adepto reconhecido, ainda 
acreditas que um dia verás o teu SC Braga 
ser campeão nacional?

Acredito plenamente! Aliás, nos meus 
sonhos de criança, quando olhava para o 
Sporting de Braga, jamais imaginaria ver 
o Braga chegar ao patamar que alcançou 
muito recentemente. Na época em que o 
Braga quase foi campeão, em 2009/10, 
só não o foi campeão pelo facto de 
termos muitas deficiências e pressões no 
futebol português. A partir desse princípio 
penso que o SC Braga tem condições, 
já o provou, para se afirmar: tem uma 
boa liderança, que tem tomado algumas 
decisões não tão boas ultimamente, mas 
que continua a ser uma boa liderança. Tem 
uma boa massa associativa, é a terceira 
cidade do país, e portanto tem todas as 
condições para isso. Há situações que no 
futebol não se controla, mas acho que 
é perfeitamente viável: o Braga chegou 
duas vezes à Liga dos Campeões, o que 
é raro para um clube desta dimensão; e 
foi a uma final europeia (depois dos três 
chamados “grandes”, foi o único clube 
que conseguiu chegar a esse patamar). 
Portanto acho que só podemos acreditar 
que isso é possível.

tens por base uma formação jesuíta. 
Como que é que essa espiritualidade 
inaciana se espelha na tua vida 
profissional e pessoal?

Fui sete anos jesuítas, entre os 20 e os 
27 anos, o que naturalmente me ajudou 
a crescer em muitos aspectos, não só do 
ponto de vista espiritual, mas também da 
forma como olho para a Igreja e do modo 
de estar como cristão em sociedade. E, 
se hoje sou um homem de fé, também o 
devo a essa perspectiva: muita gente deixa 
de ter fé porque olha para a Igreja de uma 
maneira errada, porque também muita 
gente dentro da Igreja vive de maneira 

ser feita de muitas maneiras, desde 
um blog, onde escrevemos a nossa 
opinião, até a uma associação que de 
alguma maneira tem actos e gestos 
que ajudam a mudar mentalidades 
e a realidade. Se uma associação 
decide, por exemplo, limpar uma 
floresta ou recolher animais, tudo 
isso é um contributo para a Polis. 
Não é só os políticos que lideram, 
digamos, o Estado, local ou nacional, 
e que contribuem para a mudança da 
realidade, todos nós podemos ter esse 
papel activo. Temos sempre, portanto, 
estes dois níveis de pessoas, e as 

pessoas que aceitam contribuir para a 
sua Polis são políticos, porque estão a 
dar a opinião, estão a contribuir para 
alterar a realidade. Eu não consigo 
separar os políticos que ocupam 
cargos dos políticos que contribuem 
de uma forma muito activa para a sua 
comunidade. Todos somos políticos. 
Há depois a questão partidária, eu 
neste momento sou um político 
apartidário, por opção própria.

além disso, és também um apaixonado 
pela arte barroca, tão proeminente aqui 
em Braga. Como homem da cultura, 
o que falta à cidade para a colocar no 
patamar das grandes cidades culturais 
da europa? achas que a igreja também 
pode ter um papel importante nisso?

Eu acho que Braga nos últimos meses 
tem dado alguns passos nesse sentido: 
criar iniciativas. O que falta a Braga é 
saber aproveitar os recursos que tem: 
históricos, patrimoniais, do culto e das 
tradições locais. O que falta é iniciativa, 
ou seja, a cidade saber vender-se lá 
fora. Não temos de ter uma obsessão 
pelo turismo, pois temos a cidade 
sempre cheia de turistas, mas temos de 
ter a capacidade de sermos olhados lá 
fora como uma cidade de referência. 
De facto, uma cidade que tem um 
património desde a época romana até 
aos nossos dias, devia merecer mais 
atenção. Mas esse é um trabalho que 
tem de ser feito internamente: criarmos 
iniciativas que tragam pessoas a 
Braga. Algumas já foram criadas, falta 
potenciá-las a nível de comunicação 
e divulgação: as festas de S. João já 
foram o principal evento turístico de 
Braga, perderam entretanto esse lugar 
para a Semana Santa, e há ainda um 
trabalho a fazer. Temos também a Braga 
Romana, o Mimearte, o Festival de 
Órgão de Tubos, que é uma forma de 
aliar cultura e património. Há muitas 
iniciativas anuais que podem ser feitas 

i

“Uma cidade que tem um 
património desde a época 

romana até aos nossos 
dias, devia merecer mais 

atenção”

“Se podemos apontar uma data para o início de festejos significativos em honra de S. joão em Braga, somos obrigados a apontar o ano de 1150, 
data em que foi fundada uma igreja dedicada a este santo. ao longo do século XVi, temos a convicção que as festas de São joão, para além de 
serem um dos sete festejos estatutários da cidade, seriam provavelmente um dos que mais contava adesão popular. na segunda 
metade do século XiX, Braga, como qualquer localidade minhota, fervilhava de festas e romarias.”
(www.saojoaobraga.pt: o programa completo das festividades pode ser consultado neste site oficial da associação de festas).

“Aprendi na Companhia 
de Jesus a acreditar nas 

minhas capacidades, no que 
sou capaz de fazer, a ter a 

noção de que posso mudar o 
mundo.”

“No movimento 
associativo 
mobilizado 

para o S. João, 
falamos de cinco 

a dez mil pessoas, 
envolvendo cerca 

de 250 associações”

9h00 – LARGO S. JOÃO DO SOUTO: 
Saída do CORTEJO SANJOANINO 
com os Carros das Ervas, Rei David e 
Pastores.

10h00 – S. JOÃO DO SOUTO: 
Eucaristia campal, animação litúrgica 
pelo Orfeão de Braga.

11h00 – S. JOÃO DA PONTE: Eucaristia 
campal, presidida por D. Jorge Ortiga. 

16h30 – SÉ CATEDRAL: Eucaristia 
solene em honra de São João Baptista. 

18h00 – PROCISSÃO: Saída da 
PROCISSÃO DE SÃO JOÃO da Sé de 
Braga, percorrendo as ruas do centro da 
cidade. 

Na Arquidiocese de Braga estamos a 
celebrar um ano pastoral dedicado à 
liturgia. Que sugestões aponta para 
tornarmos as nossas celebrações mais 
belas e atraentes para os fiéis?

Dizia há pouco que dentro da Igreja 
é preciso eliminar os farisaísmos: 
parece-me que dentro da Igreja a 
liturgia é o melhor lugar para eliminar 
os farisaísmos e colocar as pessoas 
em primeiro lugar. Não colocar regras 
demasiado estritas. Temos de pensar 
primeiro nas pessoas e só depois na 
forma.

    PROGRAMA RELIGIOSO 

    GOSTOS 
d. dioGo de SouSa
Personalidade

BraGa
Lugar

SC BraGa
Clube

BaCaLhau à BraGa
Gastronomia

“o reGreSSo do fiLho 
PródiGo” (h. nouwen)   
Livro

ennio MorriCone
Música

«doiS eStranhoS e uM 
deStino»
Filme
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LiturGia
CorPo e SanGue de CriSto

I LEITURA Deut 8, 2-3.14b-16a
Leitura do Livro do deuteronómio

Moisés falou ao povo, dizendo: 
«Recorda-te de todo o caminho que 
o Senhor teu Deus te fez percorrer 
durante quarenta anos no deserto, 
para te atribular e pôr à prova, a fim 
de conhecer o íntimo do teu cora-
ção e verificar se guardarias ou não 
os seus mandamentos. Atribulou-te 
e fez-te passar fome, mas deu-te a 
comer o maná que não conhecias 
nem teus pais haviam conhecido, 
para te fazer compreender que o 
homem não vive só de pão, mas de 
toda a palavra que sai da boca do 
Senhor. Não te esqueças do Senhor 
teu Deus, que te fez sair da terra do 
Egipto, da casa de escravidão, e te 
conduziu através do imenso e temí-
vel deserto, entre serpentes veneno-
sas e escorpiões, terreno árido e sem 

águas. Foi Ele quem, da rocha dura, 
fez nascer água para ti e, no deserto, 
te deu a comer o maná, que teus 
pais não tinham conhecido».

Salmo Responsorial: Salmo 147, 12-
13.14-15.19-20
jerusalém, louva o teu Senhor

Glorifica, Jerusalém, o Senhor,
louva, Sião, o teu Deus.
Ele reforçou as tuas portas
e abençoou os teus filhos. 

Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras
e saciou-te com a flor da farinha.
Envia à terra a sua palavra,
corre veloz a sua mensagem. 

Revelou a sua palavra a Jacob,
suas leis e preceitos a Israel.
Não fez assim com nenhum outro 
povo, a nenhum outro manifestou os 
seus juízos.

II LEITURA 1 Cor 10, 16-17
Leitura da Primeira epístola do após-
tolo S. Paulo aos Coríntios

Irmãos: Não é o cálice de bênção 
que abençoamos a comunhão com 
o Sangue de Cristo? Não é o pão que 
partimos a comunhão com o Corpo 
de Cristo? Visto que há um só pão, 
nós, embora sejamos muitos, forma-
mos um só corpo, porque participa-
mos do mesmo pão.

EVANGELHO Jo 20, 19-23
evangelho de nosso Senhor jesus 
Cristo segundo São joão

Naquele tempo, disse Jesus à multi-
dão: «Eu sou o pão vivo descido do 
Céu. Quem comer deste pão viverá 
eternamente. E o pão que Eu hei-de 
dar é a minha Carne, que Eu darei 
pela vida do mundo». Os judeus 

discutiam entre si: «Como pode Ele 
dar-nos a sua Carne a comer?». Jesus 
disse-lhes: «Em verdade, em verdade 
vos digo: Se não comerdes a Carne 
do Filho do homem e não beberdes o 
seu Sangue, não tereis a vida em vós. 
Quem come a minha Carne e bebe 
o meu Sangue tem a vida eterna; e 
Eu o ressuscitarei no último dia. A 
minha Carne é verdadeira comida e 
o meu Sangue é verdadeira bebida. 
Quem come a minha Carne e bebe o 
meu Sangue permanece em mim e Eu 
nele. Assim como o Pai, que vive, Me 
enviou, e Eu vivo pelo Pai, também 
aquele que Me come viverá por Mim. 
Este é o pão que desceu do Céu; não 
é como aquele que os vossos pais 
comeram, e morreram; quem comer 
deste pão viverá eternamente».

i 21 de Junho: São Luís Gonzaga. nasceu em 1568 perto 
de Mântua, itália, filho dos príncipes de Castiglione. 
renunciando ao principado em favor de seu irmão, entrou 
na Companhia de jesus em roma; entregando-se ao serviço 
dos enfermos nos hospitais, contraiu uma enfermidade que 
o levou à morte no ano 1591.

Sugestão de Cânticos

ent: Celebremos o mistério / f. Santos
ofer: Cremos em Vós ó deus / L. Mason
CoM: Saboreai como é bom o pão / f. Melro 
aG:  Como é suave Senhor / M. Luís
finaL: ao deus do universo / j. Santos

Quem é esse Deus 
em quem acredita-
mos? Qual é a sua 
essência? Como 
é que o podemos 
definir? A liturgia 

deste dia diz-nos que “Deus é amor”. 
Convida-nos a contemplar a bondade, 
a ternura e a misericórdia de Deus, a 
deixarmo-nos envolver por essa dinâmi-
ca de amor, a viver “no amor” a nossa 
relação com Deus e com os irmãos.
A primeira leitura é uma catequese 
sobre essa história de amor que une 
Jahwéh a Israel. Ensina que foi o amor 
– amor gratuito, incondicional, eter-
no – que levou Deus a eleger Israel, a 
libertá-lo da opressão, a fazer com ele 
uma Aliança, a derramar sobre ele a 
sua misericórdia em tantos momentos 

concretos da história… Diante da inten-
sidade do amor de Deus, Israel não 
pode ficar de braços cruzados: o Povo 
é convidado a comprometer-se com 
Jahwéh e a viver de acordo com os seus 
mandamentos.
A segunda leitura define, numa frase 
lapidar, a essência de Deus: “Deus é 
amor”. Esse “amor” manifesta-se, de 
forma concreta, clara e inequívoca em 
Jesus Cristo, o Filho de Deus que Se 
tornou um de nós para nos manifestar 
– até à morte na cruz – o amor do Pai. 
Quem quiser “conhecer” Deus, perma-
necer em Deus ou viver em comunhão 
com Deus, tem de acolher a proposta 
de Jesus, despir-se do egoísmo, do 
orgulho e da arrogância e amar Deus e 
os irmãos.
O evangelho garante-nos que esse 

Deus que é amor tem um projecto de 
salvação e de vida eterna para oferecer 
a todos os homens. A proposta de Deus 
dirige-se especialmente aos peque-
nos, aos humildes, aos oprimidos, aos 
excluídos, aos que jazem em situações 
intoleráveis de miséria e de sofrimento: 
esses são não só os mais necessitados, 
mas também os mais disponíveis para 
acolher os dons de Deus. Só quem aco-
lhe essa proposta e segue Jesus poderá 
viver como filho de Deus, em comu-
nhão com Ele.
O ponto de partida é a constatação de 
que Deus é amor (vers. 8.16). O que é 
que isso significa? Significa que o amor é 
a essência de Deus, a sua característica 
mais acentuada, a sua actividade mais 
específica. Significa que, ao relacionar-se 
com os homens, Deus não pode deixar 

de tocá-los com a sua bondade, a sua 
ternura, a sua misericórdia.
Dizer que Deus é amor não significa, 
portanto, falar de uma qualidade abstrac-
ta de Deus, mas falar de acções concretas 
de Deus em favor do homem. O amor 
de Deus manifesta-se de forma clara, 
insofismável, inequívoca, no envio de 
Jesus, o Filho, que se tornou um homem 
como nós, que partilhou a nossa humani-
dade, que nos ensinou a viver a vida de 
Deus e, levando ao extremo o seu amor 
pelos homens, morreu na cruz. A cruz 
manifesta a “qualidade” do amor de Deus 
pelos homens: amor gratuito, incondicio-
nal, de entrega total, de dom radical, que 
transforma os homens e os projecta para 
a vida nova da felicidade sem fim.

Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org

 a Igreja alimenta-se da palavra

 LITURGIA da palavra
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oPiniãofLaSh

A Solenidade do Corpo de Cristo 
remonta à Idade Média e é uma 
tradição católica. Depois de 
consumado o Tempo Pascal – que 
encerra com a Solenidade do 
Pentecostes – e na quinta-feira 
subsequente à Solenidade da 
Santíssima Trindade celebra-se a Festa 
do Corpus Christi. E porquê numa 
quinta-feira? Porque o Senhor Jesus 
instituiu este sacramento numa Quinta-
feira. 
No dia em que os Judeus actualizam 
o grande acontecimento do Êxodo no 
qual comemoram a saída da escravidão 
do Egipto pela mão de Moisés e 
Aarão, Jesus instituiu o Sacramento da 
Eucaristia pelo qual somos libertos da 
escravidão do pecado para acedermos 
à vida nova da graça. O acontecimento 
do Êxodo tem uma marca social e 
política. 
O Acontecimento Pascal – a Paixão, 
Morte e Ressurreição de Jesus – tem 
uma configuração escatológica pois 
nos antecipa a Vida Eterna que o 

próprio Filho, que vive no Seio do 
Pai na comunhão indivisível do 
Espírito Santo, nos dá. Assim, quando 
um crente se aproxima do altar da 
imolação, no qual o Cordeiro sem 
mancha se sacrificou por nós, e 
recebe o Corpo de Cristo, não é o 
Corpo de Cristo que se transforma 
no nosso corpo mas é o nosso corpo 
que se vai configurando à imagem 
do nosso Redentor. A este processo 
damos o nome de «Cristificação» 
que é caminho de santificação e 
de plenitude. Este sacramento foi 
preparado por Jesus ao longo de toda a 
sua vida pública.
Nas Bodas de Canaã transformou 
a água em vinho que os exegetas 
consideram antecipação da sua 
imolação na cruz onde foi trespassado 
pela lança do Centurião de onde saiu 
sangue e água. Como afirmava São 
João Crisóstomo, a água é símbolo 
do Baptismo que purifica e o sangue 
símbolo da vida eterna que lava os 
nossos pecados e nos faz viver como 
criaturas novas, enxertadas na Graça. 
São João, no Apocalipse evoca o 
grande lagar da ira divina que foi 
subsumida pela ação misericordiosa 
de Deus que nos resgata de todas 
as Babilónias de todos os tempos. 
E na Sinagoga de Cafarnaum Jesus 
proclamou o discurso sobre o Pão 

da Vida que é Ele Mesmo. Quem não 
comer a minha Carne e não beber o Meu 
Sangue não terá a Vida Eterna. Porque o 
Meu Corpo é verdadeira comida, e o meu 
Sangue é verdadeira bebida. (Jo 6, 52-59) 
Os judeus e muitos discípulos 
interpretaram estas palavras como 
insuportável antropofagia. Como pode 
Ele dar-nos a comer a Sua Carne e a 
beber o Seu Sangue? Mas Cristo, ainda 
em Cafarnaum, afirmou: o Espírito é que 
dá Vida, a carne não serve para nada. As 
palavras que Eu vos digo são espírito e 
vida. (Jo 6, 63)  Ora, é exactamente pela 
ação sobrenatural do Espírito Santo que o 
pão transubstancia-se em Corpo de Cristo 
e o vinho em Sangue de Cristo. Depois da 
Consagração já não temos o pão e o vinho 
mas na realidade o Corpo e o Sangue 
de Cristo. São Tomás contribuiu para a 
solenização deste grande acontecimento – 
a Eucaristia que, como afirmava São João 
Paulo II, é o cume da vida cristã. 
Contra certos sectores do Protestantismo 
– que negam a presença real de Cristo 
nas espécies do pão e do vinho – o 

Catolicismo sempre declarou dogma de fé 
a presença real e não apenas simbólica de 
Cristo neste sacramento. Aliás, Cristo não 
nos declarou que estaria sempre connosco 
até à consumação dos séculos? (Mt 28, 
20) E espera que nós, alimentados por 
fonte tão excelsa, também sejamos vida 
eterna para com todos os que se cruzarem 
connosco no caminho da existência até 
que se cumpram as palavras do poeta: 

“Onde quer que, entre sombras e dizeres,
Jazas, remoto, sente-te sonhado,
E ergue-te do fundo de não-seres
Para teu novo fado!
Vem, Galaaz com pátria, erguer de novo,
Mas já no auge da suprema prova,
A alma penitente do teu povo
À Eucharistia Nova.
Mestre da Paz, ergue teu gládio ungido,
Excalibur do Fim, em geito tal
Que sua Luz ao mundo dividido
Revele o Santo Gral!”
(Fernando Pessoa, O Desejado)

O Santo Graal é Cristo que desceu à terra 
para nos elevar à dignidade de Filhos de 
Deus a quem podemos clamar: Abbá, Pai 
(e)terno, amoroso. A verdadeira sabedoria 
não está encriptada, não é teosofia, 
revelada a uma casta de iluminados. A 
verdadeira sabedoria é Cristo que, com a 
sua palavra e as suas obras, nos revelou o 
verdadeiro Rosto de Deus.

“Cristo não nos declarou que estaria sempre connosco 
até à consumação dos séculos? (Mt 28, 20) E espera 
que nós, alimentados por fonte tão excelsa, também 

sejamos vida eterna para com todos os que se 
cruzarem connosco no caminho da existência”

Corpo e Sangue 
de cristo

 

 Ronda da Lapinha
 
 Guimarães,15.06.2014 (Fotos: http://www.guimaraesdigital.com)

Luis Miguel Almeida
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título: Cartas a um Jovem 
Poeta

autor: Rainer M. Rilke

editora: Modo de Ler

Preço: 17,50 euros

Resumo: As cartas a um 
jovem poeta não uma 
obra escrita e estrutura-
da pelo seu autor com 
vista à edição em livro. São uma colectâ-
nea de peças irregularmente intervaladas 
no tempo (seis ao longo de 1903, três em 
1904 e uma em 1908), organizada por 
Franz Xaver Kappus muito depois de as ter 
recebido. (Obra ilustrada com alguns re-
tratos de Rilke) Rainer Maria Rilke (1875-
1926), poeta e prosador austríaco de forte 
espiritualidade, nasceu em Praga.

título: Sacerdocio y Bur-
nout

autor: Helena Mézerville

editora: San Pablo

Preço: 13,00 euros

resumo: O desgaste psicoló-
gico continua a ser um dos maiores desafios 
da vida dos Presbíteros. Neste ensaio, Helena 
Mézerville, psiquiatra, relata a sua experiência 
de acompanhamento terapêutico de sacerdo-
tes e apresenta soluções concretas para evitar 
estas situações, através de um ritmo de vida e 
de ministério mais saudável.

Leituras

O mistério da Trindade é, certa-
mente, o maior mistério cris-
tão. Contudo, não é um mis-
tério frente ao qual se deva 

apenas adorar e calar. Ele remete-nos, 
antes, para aquela realidade na qual 
tudo tem a sua origem e da qual também 
deriva toda a explicação do mistério da 
nossa vida. Jesus viveu toda a sua vida 
e a sua morte como dedicação, e com 
amor. Um amor que quer que o outro 
seja, mesmo à custa da própria vida, e 
que se sacrifica voluntariamente pelo 
outro. Como não havemos de pensar 
que tudo isso tem a sua raiz no Deus-
-Trindade, concebido, portanto, não 
no seu caráter estático, mas como dom 
contínuo, como fogo devorador, como 
dedicação incondicional, para que 
também a outra pessoa seja divina. Que 
significa isto para a imagem do homem? 
É o que exprime, de modo conciso, a 
expressão: «O homem encontra-se a si 
próprio no dom de si.» É disso que deri-
va a palavra do Evangelho: «Vai, vende 
o que tens, dá o dinheiro aos pobres e 
terás um tesouro no Céu; depois vem 
e segue-me» (Mt 19,21). há, portanto, 
uma misteriosa correspondência entre 
o ser íntimo de deus, que é puro dom 
e vontade de dar lugar ao outro, e tudo 
aquilo que aqui na Terra se pode dizer 
sobre a caridade como plenitude da lei. 
Por isso, quanto mais penetramos no 
pensamento de Deus, mais conhece mos 
o do homem e vice-versa, numa alegre 
reciprocidade que terá o seu cumpri-
mento na vida eterna.

Carlo M. Martini, “Tomados de assombro”, 
ed. Paulinas 2013 (via SNPC)

título: Lugares do Infinito

autor: António Marujo, Da-
niel Rocha

editora: Paulinas

Preço: 14,00 euros

Resumo: A vida monástica 
não é um abandono da vida, 
mas uma busca de Deus em 
lugares de tranquilidade, de 
pacificação, em contacto com a natureza. 
Desses lugares de infinito também os há no 
nosso país, “que podem ser lugar para umas 
férias diferentes ou para tempos de descanso. 
Mosteiros e conventos que convidam à busca 
interior, à procura do melhor de si mesmo, da 
natureza ou (para quem crê) de Deus. Onde 
o acolhimento continua ser uma dimensão 
importante”.

LiVRo

A entrevista desta semana será com Carlos 
Portela, Juíz da Irmandade de N.ª S.ª da 

Abadia, Amares

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

domingo, 22.6.2014
- MISERICÓRDIA DE VILA VERDE

D. Jorge Ortiga celebra a eucaristia 
evocativa dos 70 anos da Miseri-
córdia de Vila Verde.

- CORPO DE DEUS

D. Jorge Ortiga celebra a eucaristia 
da solenidade do Corpo de Deus, 
na Sé Catedral, presidindo depois à 
procissão eucarística pelas ruas do 
centro da cidade de Braga (17h)

sábado, 21.6.2014 

- ENCONTRO ARQUIDIOCESANO 
DE MOVIMENTOS - Sameiro

- SEMINÁRIO TEMÁTICO SOBRE 
FAMÍLIA E AFETO

Decorre um seminário temático 
intitulado «Família: da biologia ao 
afeto», no Auditório da Faculdade 
e conta com a presença de Mauro 
Paulino, Psicólogo Clínico e Foren-
se (10h)

- CRISMA

D. Jorge Ortiga celebra o sacramen-
to do Crisma para a zona pastoral 
de Joane (Famalicão, 10h).

- VISITA PASTORAL

D. Jorge Ortiga encerra a visita pas-
toral a Guilhofrei, Vieira do Minho.

-  CRISMA

D. Jorge celebra o sacramento do 
crisma em Ribas, para os jovens do 
arciprestado de Celorico de Basto 
(18h)

Que as famílias se associem 
e formem comunidades, 

porque estas, infelizmente, 
deixaram de existir. 

Empresas e organizações 
terão de nascer delas, 

como resposta à sua 
gestão. Por isso, há também 

que colocar um ponto final nas 
organizações que nascem não da 

vontade das comunidades, mas da 
esperteza de quem vê nas pessoas 
um meio para um grande negócio. 

Henrique Pinto, Teólogo

SNPC (17.06.14)

segunda-feira, 23.6.2014
- FESTAS DE S. JOÃO

D. Jorge Ortiga participa na cerimó-
nia de abertura das Festas de S. João 
de Braga (10h)

sexta-feira, 23.5.2014
- DIA NACIONAL DA FACULDADE 
DE TEOLOGIA

Decorre em Braga o Dia Nacional 
da Faculdade de Teologia. 

quinta-feira, 19.6.2014
- ARQUIDIOCESE DE TOLEDO

A convite do Arcebispo de Toledo, 
D. Jorge Ortiga participa nas cele-
brações do Corpo de Deus naquela 
arquidiocese de Espanha.

A Arquidiocese de Braga possui um site dedicado à Pastoral Vocacional: no site é possível 
encontrar materiais diversos para a reflexão pessoal e comunitária, notícias de encontros 
vocacionais e contactos da equipa pastoral responsável.

http://mais-vocacoesbraga.blogspot.pt


