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MaRia anTÓnia VaSCOnCELOS 
sobrinha de Frei Bernardo

“
Frei bernardo era 
um jovem inquieto 
que soube descobrir  
o melhor caminho 
para viver a sua Fé 
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Diácono é, por isso mesmo, o “atenden-
te” ou “servente”, o “ministro”, o mínimo 
servo entre os servos. 
Segundo aponta o Catecismo da Igreja 
Católica, «os diáconos participam de 
modo especial na missão e graça de 

Cristo», desenvolvendo tarefas como 
«assistir o Bispo e os padres na celebra- 
ção dos divinos mistérios, sobretudo a 
Eucaristia, distribuir a Comunhão, assistir 
ao Matrimónio e abençoá-lo, proclamar 
o Evangelho e pregar, presidir a funerais 

iGreJa PriMaZ
no próximo sábado, dia 20 de abril, pelas 21h30, 

a basílica S. Pedro do toural, na cidade de Gui-
marães, promete lotar para acolher um concerto-

oração pelo grupo effatha, que vai apresentar o 
seu álbum “Chama de Graça”. a entrada é livre.

i

AArquidiocese de Braga vai viver, 
este domingo, mais uma festa 
com a celebração das ordenações 

diaconais, habitualmente realizadas no 
Domingo do Bom Pastor. 
A celebração eucarística vai decorrer na 
cripta do Sameiro, a partir das 15h30, e 
vai ser presidida pelo Arcebispo Primaz, 
D. Jorge Ortiga.  
Entre os novos diáconos, estão os quatro 
seminaristas, que se preparam para servir 
a Igreja arquidiocesana no ministério 
sacerdotal. Do arciprestado de Guimarães 
e Vizela vêm três dos novos diáconos: o  
Adão Ricardo Pereira de Almeida, que é 
natural de Guardizela; o José Pedro Oli-
veira Novais, da paróquia de Silvares; e o
Nuno Jorge Monteiro de Castro, da paró-
quia de Tagilde. Do arciprestado de Bar-
celos vem o Rui Manuel Gomes Sousa, 
natural da paróquia de Macieira de Rates.
Recorde-se que a palavra “diácono” 
provém de uma palavra grega (diakonos), 
que significa ministério ou serviço. O 

Arquidiocese ordena novos diáconos

_________________________________

“
Os diáconos participam de
modo especial na missão e 

graça de Cristo, desenvolvendo 
tarefas como assistir o Bispo e os 
padres na celebração dos divinos 

mistérios
_____________________________

V. N. Famalicão  
conferências pascais
O arciprestado de V. n. famalicão, em 
colaboração com a Confraria das Santas 
Chagas da paróquia de Santo adrião, 
está a organizar três conferências pas-
cais, que têm como tema central “fé.
com/testemunho”. a primeira confe-
rência decorreu no passado dia 13, e 
teve como orador Álvaro Santos, diretor 
da Casa das artes de V. n. famalicão, 
que abordou o tema “igreja e sua rela-
ção com criação e fruição artística”.

Braga
pastoral universitária
a última edição do fórum interdisci-
plinar de Professores, organizado pela 
Pastoral universitária de braga e pela 
Vigararia da Cultura, teve como convi-
dado Jorge Miranda, constitucionalista, 
natural de braga, com grande relevo 
na sociedade portuguesa. a temática 
central desta iniciativa foi dada pela 
questão “que valores estão plasmados 
na nossa Constituição?”.

 
Cabeceiras de Basto
evocou Joaquim G. Santos
a paróquia de refojos de basto pro-
moveu, no passado fim de semana, 
um conjunto de atividades evocativas 
do 77.º aniversário do nascimento do 
padre Joaquim Gonçalves dos Santos. 
O programa incluiu uma missa, em 
memória daquele sacerdote que fale-
ceu em 2008, e um concerto coral e 
instrumental com a presença do Coro 
assanes da Vila de Prado.

Vizela
dia arquidiocesano da juventude
Cerca de um milhar de jovens vindos de 
pratica- mente todos os arcipres- tados 
da diocese de braga participaram, no 
passado sábado, no dia arquidiocesano 
da Juventude, em Vizela, numa manifes-
tação de fé vivenciada em diferentes 
momentos. na homilia da eucaristia, d. 
Jorge Ortiga convidou os jovens a olha-
rem para o Papa e a imitarem-no na sua 
intenção de renovar a igreja. 

Braga
Dia da criança por nascer
a Militia Sanctae Mariae assinalou, no 
passado dia 8 de abril, o dia europeu 
da Criança por nascer com uma euca-
ristia, na igreja da Senhora-a-branca, 
em braga. a comemoração, que se as-
sinala desde 2008 no nosso país, no dia 
em que a igreja celebra a anunciação. 
O objetivo desta celebração era «sensi-
bilizar pela oração a comunidade cristã 
e não cristã para a defesa do primeiro e 
mais importante direito humano».  

na sequência da Semana das Vocações, que termina 
este domingo, vão decorrer duas vigílias de oração. 
uma vai ter lugar amanhã na igreja Matriz de Vila 
Verde, pelas 21h00. Outra decorrerá à mesma hora, mas 
no sábado, na igreja da Senhora-a-branca, em braga.

i
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Os quatro novos diáconos - Rui, Adão, José Pedro e Nuno Jorge - alcançam, este domingo, mais uma etapa do seu percurso rumo à ordenação sacerdotal

e consagrar-se aos diversos serviços da 
caridade».
Era uma vocação adormecida na vida da 
Igreja, até que o Concílio Vaticano II deci-
de reabilitar o seu papel no seio da vida 
eclesial. Existem dois tipos de diáconos. 
O diácono transitório é aquele que rece-
be o Sacramento da Ordem no grau do 
diaconado para depois receber o segundo 
grau e tornar-se presbítero (padre). O 
diácono permanente, sendo casado, não 
pode ascender ao grau superior, ficando 
permanentemente como diácono.

XXV Jornadas Teológicas
a reViSta “CenÁCulO” e a Associação 
de Estudantes da Faculdade de Teologia de 
Braga vão promover, entre os dias 22 e 24 
de abril, a XXV edição das Jornadas Teo-
lógicas, subordinadas, este ano, à reflexão 
acerca do lugar dos leigos na Igreja e no 
mundo, associando-se às comemorações 
do cinquentenário da abertura do Concílio 
Vaticano II. Esta iniciativa, que se realiza 
na Faculdade de Teologia da Universidade 
Católica Portuguesa, situada na rua de 
Santa Margarida, vai decorrer diariamente 
a partir das 21h30, tendo entrada gratuita.  
O primeiro dia conta com uma inter-
venção de D. António Marcelino, Bispo 
Emérito de Aveiro, que vai abordar a 
evolução do papel dos leigos desde o 
Vaticano II. O segundo dia corresponderá 
a uma partiha de testemunhos de leigos 
provenientes de diversos arciprestados. 
O último serão conta com a presença do 
jornalista, Francisco Sarsfield Cabral.

Festa Solidária no Vita
nO PróxiMO dia 25 de abril, pelas 
16h00, o auditório Vita vai acolher uma 
Festa Solidária, que pretende auxiliar pro-
jetos sociais das paróquias bracarenses da 
Sé e de Mire de Tibães. Esta iniciativa, que 
vai contar com dois momentos distintos, 
inicia-se com a representação da comé- 
dia “As atribulações de um aldeão em 
Lisboa”, interpretada pelo grupo de teatro 
S. João Bosco, constituído por seminaristas 
do Seminário de S. Pedro e S. Paulo. O 
segundo momento vai ser preenchido com 
a atuação do grupo “Capella Bracarensis”, 
num espetáculo intitulado concerto de pri-
mavera. As verbas recolhidas com a venda 
de ingressos será repartida pelo Centro 
Social e Paroquial de Mire de Tibães e 
pelo Patronato de Nossa Senhora da Torre, 
que pertence à paróquia da Sé. Para além 
destas duas instituições, os bilhetes, que 
custam apenas 3 euros, estão disponíveis 
na Sé Primaz e no auditório Vita. ©

 D
R

Para além dos quatro diáconos que 
se preparam para o sacerdócio, vão 
ser ordenados três diáconos per-
manentes. São eles artur ribeiro, 
da paróquia de Cepães, em fafe; 
fernando Gonçalves, da paróquia 
de trandeiras, em braga; e david 
azevedo, da paróquia de Castelões, 
Vila nova de famalicão.



IGREJA VIVA 3Diário do Minho Quinta-FEiRa, 18 de abril de 2013

se não proclamai-os com a vida. A 
incoerência dos fiéis e dos Pastores 
entre aquilo que dizem e o que 
fazem, entre a palavra e a maneira 
de viver mina a credibilidade da 
Igreja», disse.
Na mesma celebração, o Papa 
perguntou ainda: «Sabemos falar 
de Cristo, do que ele significa para 
nós, em família, com as pessoas que 
fazem parte da nossa vida diária? A fé 

nasce da escuta e fortalece-se no anúncio».

O pontificado do Papa francisco vai 
ser consagrado a nossa Senhora de 

fátima já no próximo dia 13 de maio. O 
Papa francisco terá expressado este dese-
jo a d. José Policarpo, cardeal-patriarca 
de lisboa, que participou no conclave que 
o elegeu, para consagrar o seu ministério 
pastoral, como sucessor de Pedro, a nossa 
Senhora de fátima.

Creio no amor de Jesus, Verbo encarnado, deus e Ho-
mem verdadeiro, filho do Pai eterno, luz da luz e, enquanto 

deus, igual ao Pai e ao espírito em vida, glória, poder, majesta-
de, amor.

Creio no amor de Jesus, que nos trouxe o amor trinitário, o vi-
veu em total dedicação, foi bom Pastor que deu a vida pelo seu 
rebanho, foi bom samaritano que tratou de doentes, marginais, 
desprotegidos, amando sem cessar

Creio no amor de Jesus, que, para ficar connosco e em nós, 
para nos alimentar da sua vida, instituiu o sacramento da 
eucaristia e nele dá seu Corpo, Sangue, alma e divindade, e 
permanece em milhões de sacrários.

Creio no amor de Jesus, rei humilde e servo de todos, que 
veio do Céu para servir e Se dar até ao extremo em gestos de 
humildade, como no lava-pés, em dom, como no Calvário, feito 
pecado e maldito na Cruz.

Creio no amor de Jesus, que assumiu o nosso pecado e Se 
revestiu de divina misericórdia para com os pecadores, em ati-
tude de perdão e de compaixão, de vida sacramental, de divina 
misericórdia que continua a chegar a cada um de nós.

Creio no amor de Jesus, em gestos de ternura com as crianças, 
em bondade com os leprosos e outros doentes, em compaixão 
com a viúva de naim, em misericórdia sem limites pelos seus 
algozes.

Creio no amor de Jesus, que Se compadece da multidão 
faminta e realiza a multiplicação dos pães e dos peixes, que 
Se enternece com os noivos de Caná e muda a água em vinho 
para a festa das bodas, que derrama lágrimas quando o seu 
amigo lázaro morre.

Creio no amor de Jesus, com seu coração generoso, que nos 
deu seu Pai para nosso Pai, sua Mãe para nossa Mãe, que nos 
deixou a igreja, sua esposa santa, que nos deu o seu espírito 
que age em nós pelos seus sete dons.

Creio no amor de Jesus, que sofre uma longa e dolorosa paixão, 
que é crucificado e morre na Cruz, que é feito verme da terra e 
derrama seu sangue para salvar a humanidade, que é Cordeiro 
que tira o pecado do mundo.

Creio no amor de Jesus, que ficou com o Coração aberto pela 
lança do soldado, qual fonte divina de dons e de graças, e apa-
rece glorioso com o lado aberto e convida tomé a entrar no seu 
Coração, onde todos encontramos paz e refúgio.

Creio no amor de Jesus, ressuscitado e elevado ao Céu, com 
todo o poder e toda a glória, mas que continua unido a nós, 
a interceder por nós, continua presente e actuante nas nossas 
vidas e na igreja, nossa Mãe.

Creio no amor de Jesus, e desejo muito que a minha vida retri-
bua tanto amor, desejo louvá-lo e bendizê-lo, pois ele é dignís-
simo de todo o louvor, de toda a glória e de toda a majestade.

iGreJa uniVerSal
O Papa emérito bento xVi completou, 
na passada terça-feira, 86 anos de 
idade. esta data foi assinalada no Vati-
cano pelo seu sucessor, francisco, na 
missa a que presidiu nesse dia.

i

PAPA QUER CRISTÃOS DE CORPO INTEIRO

Aveiro
ordenações diaconais
a diocese de aveiro viveu recente-
mente a «alegria» da ordenação de 
três novos diáconos rumo ao sacer-
dócio, número que segundo o bispo 
diocesano «há muito» que não era 
atingido na mesma celebração. Segun-
do d. antónio francisco dos Santos, 
«um dos sinais visíveis da presença 
de Cristo ressuscitado» foi sempre «a 
disponibilidade de tantos discípulos 
para seguir o Mestre, para acolher o 
seu chamamento».

Bragança/Miranda
serviço de turismo religioso
O bispo de bragança-Miranda cons-
tituiu um novo Serviço diocesano da 
Pastoral do Turismo para promover a 
ação da igreja Católica no setor e «con-
tribuir para o desenvolvimento integral 
do nordeste transmontano». O novo 
serviço vai ficar dependente do Secre-
tariado diocesano da Pastoral Social 
e a Mobilidade Humana e conta com 
uma equipa de cinco membros, nomea-
dos para o quinquénio 2013-2017.

Leiria/Fátima
visita do ícone Czestochowa
a réplica do ícone de nossa Senhora 
de Czestochowa, associado à defesa da 
vida, esteve no santuário de fátima no 
dia 7 de abril, depois de ter visitado 
24 países. O ícone chegou a Portugal 
no dia 2 de março, tendo desde 
então passado por várias paróquias, 
instituições e congregações religiosas. 
A peregrinação da imagem prossegue 
em direção aos Estados Unidos.

Porto
encontro europeu em Gaia
a nova evangelização e os desafios 
relacionados com a transmissão dos 
valores cristãos são temas em destaque 
num encontro europeu que está a ser 
promovido pela Sociedade Missionária 
da boa nova em Valadares, Vila nova 
de Gaia. O evento, que vai decorrer 
até amanhã, conta com a participação 
de 25 representantes de institutos 
europeus de vida apostólica.

Lisboa
“Missa Brevis”
O músico português João Gil 
apresentou em lisboa a sua “Missa 
brevis” [missa breve], com músicas 
compostas a partir de textos 
litúrgicos em latim, no espetáculo 
comemorativo do 11.º dia Mundial da 
Voz. a iniciativa, que se estreou em 
braga, decorreu na aula Magna da 
universidade de lisboa.

CREIO NO amOR DE JESUS, VERBO ENCaRNaDO     aNO Da Fé 25 Dário Pedroso, sj

no passado dia 11 de abril, assinalaram-se os 50 anos da 
publicação da encíclica “Pacem in terris” (Paz na terra), 
de João xxiii. este documento é considerado fundamental 
para a reflexão acerca da paz e um alicerce para aquilo 
que é hoje a sociedade, a política, a economia e a igreja.

i

Para o Papa Francisco, não pode existir 
incoerência entre o que os católicos 
dizem e fazem mina a credibilidade 

da Igreja. Durante a homilia da missa a que 
presidiu na Basílica de São Paulo Fora de 
Muros, no passado domingo, o Santo Padre 
pediu aos católicos que deem testemunho 
do evangelho, não só com palavras mas 

Segundo o Papa Francisco, a incoerência dos católicos mina a credibilidade da Igreja

© DR

sobretudo com a vida, tal como pediu tam-
bém no seu tempo São Francisco de Assis.
«Quem nos ouve e vê, deve poder ler nas 
nossas ações aquilo que ouve da nossa 
boca, e dar glória a Deus. Agora um con-
selho que São Francisco de Assis dava aos 
seus irmãos: Proclamai o Evangelho. E é ne-
cessário proclamá-lo através das palavras, 

república Centro africana está a saque...
d. Juan José aguirre, comboniano e bispo de bangassou, descreve 
à fundação aiS os tristes acontecimentos que ocorreram no país 
após o golpe de estado de 24 de março e a chegada dos rebeldes à 
sua diocese. as suas palavras desvendam um cenário de horror. «Há 
roubos a toda a hora. as pessoas fogem com medo, procurando, 
em desespero, conservar o pouco que têm», escreveu o bispo. Há 

como que uma sombra tenebrosa que parece querer esconder a república Centro africana 
dos olhares do mundo. ninguém vê, ninguém quer ver. as palavras do bispo aguirre são 
quase uma raridade. este «bispo dos pobres de África», como é conhecido, descreve-nos 
um cenário de violência, de pilhagens e de medo. esta igreja em sofrimento necessita da 
atenção e do auxílio dos cristãos de todo o mundo. desde 2002, que a aiS tem apoiado a 
igreja desta antiga colónia francesa que vive há mais de vinte anos em guerra civil e que, 
dizem as estatísticas, é o 2.º país mais pobre do mundo. (www.fundacao-ais.pt)

Bispos pedem consensos 
a COnferÊnCia ePiSCOPal POrtu-
GueSa (CEP) apelou à criação de «con-
sensos básicos» na sociedade perante 
a crise que atinge o país, lembrando as 
circunstâncias «especiais» da situação 
económica e social. A mensagem, surgida 
na sequência de uma assembleia plenária 
realizada na semana passada, manifesta 
ainda sentimentos de «solidariedade e 
compromisso com todos os portugueses», 
bem como «a certeza duma presença ecle-
sial ativa» perante os problemas e a sua 
«proximidade» junto dos que mais sofrem.

«adorar o 
Senhor significa 
afirmar, crer – 
e não apenas 
por palavras – 

que só Ele guia 
verdadeiramente 
a nossa vida»
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 Texto e Fotos  Rui Ferreira 

entreViSta
i Maria antónia Vaz teixeira de Vasconcelos, com 80 anos, é sobrinha de frei ber-

nardo de Vasconcelos, tendo nascido no mesmo ano em que o seu tio faleceu. 
natural de São romão do Corgo, Celorico de basto, desempenhou funções de 
enfermeira em braga e na Póvoa de lanhoso, tendo sido leiga empenhada na 
basílica dos Congregados, em braga, durante mais de quatro décadas.

i

frei bernardo de Vasconcelos é um dos rostos de fé que 
a arquidiocese quer recordar ao longo deste ano. este 
monge beneditino, natural de uma aldeia de Celorico de 
basto, faleceu prematuramente, mas deixou um rasto de 
bondade. Celebrando os 80 anos da sua morte, fomos 
entrevistar a sua sobrinha, Maria antónia de Vasconce-
los, que nos falou do legado espiritual do seu tio e da 
esperança de um dia ver reconhecida a sua santidade.

qual a importância da vida de frei ber-
nardo de Vasconcelos para a sua família?

R_ Falar do tio Bernardo, faz-me desejar 
que estas pequenas recordações se en-
cham de vida e sentido e, de certo modo, 
sejam um testemunho da sua reconhe-
cida nobreza de alma e da sua profunda 
vida mística. Era um santo culto e que 

“ a vida do 
tio bernardo 
merecia ser 
mais conhecida
na arquidiocese

na missa de domingo de ramos, d. 
Jorge Ortiga disse, aos jovens: «como 
frei bernardo de Vasconcelos, aceitai 

o “ideal cristão” e não façais da 
vossa fé um turismo religioso!»

sabia aprofundar a fé. Ele rezava através 
dos seus poemas. Foi uma luz que veio 
iluminar a família. Na Casa do Marvão 
tudo girava à volta da sua figura. A sua es-
piritualidade e o seu exemplo ajudou-nos 
sempre a atravessar as dificuldades que 
enfrentámos. Esse foi o seu maior legado 
para nós. Por isso mesmo, ver reconheci-

do como santo alguém do nosso sangue, 
e a quem nos une um particular afeto, 
representa, para mim, uma honra e uma 
alegria, que gostava de ver concretizada.

de que forma têm procurado conservar a 
sua memória?

R_ Eu falo por mim e pelas minhas irmãs. 
Alguns familiares não se empenharam 
tanto. Nós estamos muito vinculadas à 
memória dele. Lá em casa tudo nos falava 
do tio Bernardo, não apenas as memórias, 
mas os espaços e os objetos. Eu nasci 
no ano em que o tio Bernardo morreu e 
isso criou sempre em mim uma ligação 
especial à sua memória. Mantemos esta 
memória, rezando, promovendo visitas 
à Casa do Marvão, onde ele viveu, e 
visitando o seu túmulo que está na igreja 
paroquial de S. Romão do Corgo. Preser-
vando a sua memória a partir dos seus 
escritos, livros e pagelas. Aconselhamos 

a oração para que se dê o milagre pela 
sua beatificação. Também promovemos a 
sua memória no facebook, onde há uma 
conta intitulada “Amigos do Frei Bernar-
do”, onde são partilhados muitos dos seus 
escritos e memórias e é uma forma de 
manter viva a sua causa de santidade.

que histórias ouvia contar acerca do seu 
tio?

R_ Na nossa casa, tudo nos falava do tio 
Bernardo. Era o berço, era o quarto, era 
o oratório... Ouvíamos contar que, uma 
vez, o meu avô disse a um dos filhos que 
havia de ser padre. Ouvindo isto, o tio 
Bernardo atalhou e disse: “Quem vai ser 
padre sou eu!”. Tinha apenas 7 anos e 
desde aí não desistiu mais da sua inten-
ção. Sempre houve uma ligação muito 
grande entre o meu avô e o tio Bernardo. 
Eram oito irmãos, mas este tinha uma pre-
dileção especial. O pai sempre o acari-
nhou e lhe deu atenção. Levava-o à feira, 
ajudava-o a andar de triciclo, a jogar 
ao pião, a andar a cavalo... Também lhe 
incutiu o gosto pela música. Gostava que 
cada filho aprendesse dois instrumentos 
musicais. A ele coube-lhe aprender a to-
car banjolim e violino. O tio Bernardo era 
levado, muitas vezes, pela mão de seu pai 
a visitar os pobres e doentes da freguesia 
de S. Romão. Aprendeu a confortar e a 
cuidar com todo o carinho e atenção os 
mais frágeis e desprotegidos. Este exem-
plo foi-se refletir, mais tarde, em Coimbra, 
na sua vida, ao dedicar-se às obras de São 
Vicente de Paulo. Era amigo da rapazia-
da da terra, principalmente os caseiros. 
Pedia-lhes que fossem buscar flores, mas 
que fossem às bordas, para não estragar 
os jardins. Queria as flores mais bran-
cas, porque lhe lembrava a pureza. O 
seu tempo livre era sempre aproveitado 
em função dos outros. Como estudan-
te ajudou a fundar, no CADC (Centro 
Académico da Democracia Cristã), a Liga 
Eucarística, para que pudesse haver meia 
hora de adoração eucarística diária.

apesar de não ter conhecido frei ber-
nardo, que marcas sente que ele terá 
deixado na sua família?

R_ Deixou uma marca muito distin-
ta, nomeadamente na delicadeza e na 
atenção aos outros. Sinto que nós todos 
temos esta tendência, muito graças ao 
seu exemplo. Outra das marcas é a sua 
aceitação da vontade de Deus. No meio 
da sua doença foi sempre um exemplo de 
vivência da fragilidade e do sofrimento. 
Um dia, uma enfermeira, ao despedir-
-se dele, disse-lhe: “Quando te vires na 
cama, lembra-te de Cristo na Cruz!”. E 
ele nunca se esqueceu disso! Foi assim 
que aprendemos a oferecer a Deus as 
nossas alegrias, as nossas dores, os nossos 
problemas, os nossos lutos, tal como o tio 
Bernardo expressou num poema: “vivo a 
sofrer a dor de toda a parte, como quem 
para hóstia foi fadado“. A oração tinha 
também um lugar central na vida da 
nossa família. Rezávamos diariamente o 

MaRia anTÓnia VaSCOnCELOS 
sobrinha de Frei Bernardo
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importante. Penso que, neste momento, a 
Arquidiocese está a voltar a dar atenção 
a esta causa. O monsenhor Mário Rui 
Oliveira está muito empenhado, tal como 
o cónego Sousa e Silva. Eu só queria que 
arrancasse e que nunca mais parasse.

acredita que um dia frei bernardo vai 
juntar-se ao reduzido lote de santos 
portugueses?

R_ Acredito, claro. Estou convencida de 
que o reconhecimento da sua santidade 
pela Igreja pode trazer um novo alento e 

estímulo de fé e virtude, principalmente 
para os mais jovens. Ele tem todas as 
condições para ser reconhecido pela 
Igreja. Aliás, o seu processo, que deu 
entrada em Roma em 1987, está muito 
bem elaborado por D. Gabriel de Sou-
sa e acredito que vá dar os seus frutos. 
Não podia estar mais bem feito, segundo 
dizem os entendidos. Tenho pena é que 
provavelmente já não possa vê-lo como 
santo ainda em vida...

O nosso arcebispo, d. Jorge Ortiga, 
referiu recentemente que o seu tio é um 
excelente exemplo para os jovens de hoje 

em dia. Concorda com esta afirmação?

R_ Concordo plenamente. Principalmente 
pela fé do tio Bernardo e pela sua entrega 
aos outros, é um excelente exemplo para 
os jovens. Ele foi estudante em Coimbra e 
impressionou muito os que com ele estu-
daram. Gostava muito do asseio pessoal, 
de andar bem arranjado, sempre com o 
colarinho engomado e o cabelo bem cor-
tado. Também teve uma namorada e cedo 
percebeu que o seu caminho não era 
formar uma família, mas sim a vocação 
religiosa. Ele chegou a pensar ser Jesuíta, 
pois era amigo de muitos membros da 
Companhia de Jesus, mas a espiritualida-
de beneditina foi mais forte. Como tinha 
sido aluno do colégio de Lamego, que é 
dos beneditinos, e era oblato beneditino, 
acabou por decidir-se por esta ordem re-
ligiosa. Depois foi um grande poeta místi-
co. Se Teixeira de Pascoaes fosse vivo, ele 
que ainda era seu parente e um grande 
admirador do tio Bernardo como poeta 
místico, teria batido palmas, porque a 
mística era, para ele, a verdadeira alma 
da poesia. Ele era um jovem inquieto, que 
soube descobrir o melhor caminho para 
viver e expressar a sua fé.

neste ano da fé, a arquidiocese de bra-
ga está a dar uma atenção particular aos 
seus “santos”. Como espera ver recorda-
do o seu tio?

R_ Espero que seja recordado com um 
jovem convicto da sua fé e com uma 
capacidade de entrega fora do normal. 
Como disse o Sr. Arcebispo há cerca de 
um ano, referindo-se ao tio Bernardo, ele 
é uma estrela enterrada que precisa de ser 
levantada.

entreViSta
ii a 5 de julho de 1982, o conselho de presbíteros de braga 

enviou a João Paulo ii uma carta a solicitar a abertura do 
processo canónico em ordem à beatificação. foi aberto a 4 
de julho de 1983 e concluído a 9 de outubro de 1987. Consta 
de dois volumes, num total de mais de um milhar de páginas.

frei bernardo Vasconcelos foi autor de vários livros, um dos quais, “Cântico de 
amor”, veio a público no próprio dia do seu falecimento. O resumo autobiográ-
fico “Vida de amor” foi publicado postumamente, em 1933. escreveu também “a 
vida de S. bento contada às almas simples”; “Poesias dispersas”; “a missa e a vida 
interior”; “as nossas festas”; “do ideal cristão” e “eucaristia e ideal cristão”.

«Gostava muito de 
ver o tio Bernardo 
ser reconhecido 

como santo»

terço e aprendemos a dar graças a Deus, 
tanto na prosperidade, como na adversi-
dade, a rezar pela Igreja e pelos sacerdo-
tes, pela conversão dos pecadores.

qual era a sua maior virtude?

R_ Ele tinha uma grande sensibilidade, 
atestada na sua poesia, e um grande amor 
pelos pobres. Era um homem de oração. 
Ainda hoje se fala do jovem estudante 
que passava horas diante do sacrário na 
Sé Velha de Coimbra. Era muito convic-
to na sua fé e tinha uma capacidade de 
entrega fora do normal para um jovem da 
sua idade. No dia em que se foi embora 
de Coimbra os colegas da universidade 
foram despedir-se dele, muito emociona-
dos, à estação de Coimbra B. Ele tocava 
todas as pessoas que conviveram com 
ele. Era muito delicado e atencioso. 
Quando discordava de algo não discutia, 
mas guardava silêncio e toda a gente 
percebia o que queria dizer com a sua 
atitude.

amanhã teremos uma exposição e co-
lóquio sobre a vida de frei bernardo no 
auditório Vita. Sente que a sua figura tem 
sido suficientemente valorizada?

R_ Sinto que o processo de beatificação 
tem tido altos e baixos. Muitas vezes 
achei que não era suficientemente re-
cordado e fui fazendo alguma pressão. É 
pena que esteja sepultado em S. Romão 
do Corgo. Acho que ele devia ser mais 
conhecido e mais trabalhado na nossa 
Arquidiocese, particularmente entre os jo-
vens universitários. Mesmo para os doen-
tes, devido à forma como aceitou e viveu 
a sua doença, pode ser um modelo muito 

bernardo Vaz lobo teixeira de Vasconcelos nasceu 
na Casa do Marvão, em S. romão do Corgo 
(Celorico de basto), a 7 de julho de 1902. filho 

de Manuel Joaquim da Cunha Maia teixeira de Vascon-
celos, Juiz de direito, e de filomena da Conceição Vaz 
lobo, era o 7.º de oito filhos. recebeu o nome do seu 
avô paterno.

Viveu a sua infância na terra natal, tendo feito depois os 
estudos preparatórios no Colégio de lamego, entre 1912 
e 1917. interrompeu os estudos por motivo de doença, 
tendo retomado um ano após, frequentando o colégio 
de S. Pedro, em Coimbra. aqui fez o 7.º ano de Ciências, 
tendo-se matriculado em outubro de 1919 na faculdade 
de Ciências da universidade de Coimbra, onde preten-
dia seguir escola naval. Por motivo de saúde, desistiu 
deste intento e, a partir de 1922, vai frequentar o curso 
de direito na mesma universidade, após uma fugaz 
tentativa de seguir carreira bancária no Porto.

em Coimbra, vai dedicar-se ao apostolado, por entre os 
estudos. faz-se membro das Conferências de S. Vicente 
de Paulo, torna-se ainda redator da revista “estudos” 
(órgão do CadC) e vice-presidente desta associação 
académica, e é o primeiro presidente da liga eucarística 
de Coimbra, criada para vivificar a piedade dos sócios.

em agosto de 1924 trocou a capa de estudante pelo 
hábito negro de monge beneditino, ingressando, a 24 
de setembro desse ano, no mosteiro de Samos (Galiza), 

onde faz a profissão solene a 29 de setembro de 1925.
tinha como seu grande sonho a ordenação sacerdotal, 
porém a doença que o atingiu, impediu-o de aspirar 
a tal estado. recebeu apenas as ordens menores em 
janeiro de 1929.

Os que com ele contactaram descrevem alguém com 
uma fé convicta, que afirmou de si mesmo sentir-se fa-
dado para ser hóstia em sangue, sofrendo em seu corpo 
duros golpes com que deus foi servido imolar Jesus 
Cristo. Com uma resignação verdadeiramente edificante 
sofreu operações repetidas, com muitas dores, que lhe 
mutilavam a carne e o imobilizaram no leito, na foz do 
douro, nos últimos anos da sua vida. apesar disso, para 
quantos o visitavam, «a todos deixava envoltos num 
perfume bendito de bondade que era verdadeiramente a 
característica maior de seu caráter». 

faleceu na madrugada do dia 4 de julho de 1932, no 
mesmo dia em que, coincidentemente, era publicado 
o seu livro “Cântico de amor”. na hora da morte terá 
dito: «não chorem. eu vou para o Céu. Jesus! Jesus! eu 
sou todo de Jesus”.

Os seus restos mortais foram trasladados, alguns meses 
após a sua morte, para a igreja paroquial de S. romão 
do Corgo (Celorico de basto), local onde acorrem nu-
merosos devotos de todos os cantos do país, confiantes 
na sua intercessão junto de deus e para lhe agradecer 
graças particulares por ele obtidas.

Frei bernardo de vasconcelos: um poeta mÍstico a caminho dos altares

“
Quantas vezes uma 
palavra afável, um 
sorriso, mostrar 

interesse pelo irmão, 
pode fazer-lhe um 

bem imenso à alma, 
pode amainar uma 

tempestade do coração, 
pode restituir a paz...

Frei Bernardo Vasconcelos
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liturGia

LEITURA I – Atos 14,21b-27

Leitura dos Atos dos Apóstolos

Naqueles dias, Paulo e Barnabé voltaram a 
Listra, a Icónio e a Antioquia. Iam fortale-

cendo as almas dos discípulos e exortavam-
-nos a permanecerem firmes na fé, «porque 
– diziam eles – temos de sofrer muitas tribu-
lações para entrarmos no reino de Deus». 

Estabeleceram anciãos em cada Igreja,
depois de terem feito orações acompa-
nhadas de jejum, e encomendaram-nos 
ao Senhor, em quem tinham acreditado. 
Atravessaram então a Pisídia e chegaram à 
Panfília; depois, anunciaram a palavra em 
Perga e desceram até Atalia. De lá embar-
caram para Antioquia, de onde tinham 
partido, confiados na graça de Deus, para a 
obra que acabavam de realizar. À chegada, 
convocaram a Igreja, contaram tudo o que 
Deus fizera com eles e como abrira aos 
gentios a porta da fé.

SALMO RESPONSORIAL – Salmo 144

Refrão 1:  Louvarei para sempre o vosso 
nome, Senhor, meu Deus e meu Rei.

Refrão 2: Aleluia.

O Senhor é clemente e compassivo, pa-
ciente e cheio de bondade.
O Senhor é bom para com todos
e a sua misericórdia se estende a todas as criaturas.
 
Graças Vos deem, senhor, todas as criatu-
ras e bendigam-Vos os vossos fiéis.
Proclamem a glória do vosso reino
e anunciem os vossos feitos gloriosos.
 
Para darem a conhecer aos homens o vos-
so poder, a glória e o esplendor do vosso reino.
O vosso reino é um reino eterno,
o vosso domínio estende-se por todas as gerações.

LEITURA II – Ap 21,1-5a
Leitura do livro do Apocalipse

Eu, João, vi um novo céu e uma nova 
terra, porque o primeiro céu e a primeira 

terra tinham desaparecido e o mar já não 
existia. Vi também a cidade santa, a nova 
Jerusalém, que descia do Céu, da presença 
de Deus, bela como noiva adornada para 
o seu esposo. Do trono ouvi uma voz forte 
que dizia: «Eis a morada de Deus com os 
homens. Deus habitará com os homens: 
eles serão o seu povo e o próprio Deus, no 
meio deles, será o seu Deus. Ele enxugará 
todas as lágrimas dos seus olhos; nunca 
mais haverá morte nem luto, nem gemidos 
nem dor, porque o mundo antigo desa-
pareceu». Disse então Aquele que estava 
sentado no trono: «Vou renovar todas as 
coisas».

ACLAMAÇÃO EVANGELHO – Jo 13, 34
Dou-vos um mandamento novo, diz o 
Senhor: amai-vos uns aos outros, como Eu 
vos amei.

EVANGELHO – Jo 13,31-33a.34-35

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São João

Quando Judas saiu do cenáculo, disse Jesus 
aos seus discípulos: «Agora foi glorificado 
o Filho do homem e Deus glorificado n’Ele. 
Se Deus foi glorificado n’Ele, Deus também 
O glorificará em Si mesmo e glorificá-l’O-
-á sem demora. Meus filhos, é por pouco 
tempo que ainda estou convosco. Dou-vos 
um mandamento novo: que vos ameis uns 
aos outros. Como Eu vos amei, amai-vos 
também uns aos outros. Nisto conhecerão 
todos que sois meus discípulos: se vos 
amardes uns aos outros».

“Pax Vobiscum” (Raffaello, 1505-06) In: Pinacoteca Tosio Martinengo, Brescia (Itália)

i a arquidiOCeSe de braGa celebra a 26 de abril, o bispo S. PedrO de rateS. 
Segundo uma tradição lendária, tornou-se o primeiro bispo de braga, no ano 45 d.C.. 
Conta um lenda que salvou de doença mortal uma jovem princesa pagã. Como retri-
buição ela converteu-se ao cristianismo. tais factos enfureceram o pai levando-o a orde-
nar a morte de S. Pedro, que aconteceu em rates (Póvoa de Varzim), para onde fugiu.

Sugestão de Cânticos
ent: Cantai ao Senhor (M. faria, bMl 51, 15)
Sal: louvarei para sempre (M. luís, Sr 282)
COM: eu sou a verdadeira videira (f. lapa, bMl 95/96, 61)
Said: louvor a Vós, ó Cristo (M. luís, nCt 168)

DOMINGO IV dE Páscoa – Ano C
28 de ABril de 2013 

O  tema  fundamental  da  litur-
gia  deste  domingo  é  o  do  
amor:  o  que  identifica  os 
seguidores de Jesus é a capa-

cidade de amar até ao dom total da vida.

Na primeira leitura apresenta-se  a vida  
dessas  comunidades  cristãs  chamadas  
a viver no amor. No meio das vicissitudes 
e das crises, são comunidades fraternas, 
onde os irmãos se ajudam, se fortalecem 
uns aos outros nas dificuldades, se amam 
e dão testemunho do amor de Deus. É 
esse projeto que motiva Paulo e Barna-
bé e é essa proposta  que eles levam, 
com a generosidade  de quem ama, aos 
confins  da Ásia Menor. No texto que 
nos é proposto, transparecem os traços 
fundamentais que marcaram a vida e a 
experiência dos primeiros grupos cristãos: 
o entusiasmo dos primeiros missionários, 
que permite afrontar e vencer os perigos 
e as incomodidades para levar a todos 
os homens a boa notícia dessa libertação 
que Cristo veio propor; as palavras de 

consolação que fortalecem a fé e aju-
dam a enfrentar as perseguições; o apoio 
mútuo; a oração. Sobretudo, este texto 
acentua a ideia de que a missão não foi 
uma obra puramente humana, mas foi 
uma obra de Deus.

A segunda leitura apresenta-nos a meta 
final para onde caminhamos: o novo céu 
e a nova terra, a realização  da utopia, o 
rosto final dessa comunidade  de cha-
mados  a viver no amor. O profeta João 
chama a essa nova realidade nascida da 
vitória de Deus a “Jerusalém que desce 
do céu”. Jerusalém é, no universo religio-
so e cultural do povo bíblico, a cidade 
santa por excelência, o lugar onde Deus 
reside, o espaço onde vai irromper e onde 
se manifestará em definitivo a salvação 
de Deus. A “nova Jerusalém” é, portanto, 
o lugar da salvação definitiva, o lugar do 
encontro definitivo entre Deus e o seu 
Povo. Deus passará a residir de forma per-
manente e estável no meio do seu Povo, 
como o noivo que se junta à sua amada e 

com ela partilha a vida e o amor. A longa 
história de amor entre Deus e o seu Povo 
será uma história de amor com um final 
feliz. Serão definitivamente banidos do 
horizonte do homem a dor, as lágrimas, o 
sofrimento e a morte e restarão a alegria, 
a harmonia e a felicidade sem fim.

No evangelho, Jesus despede-Se dos seus 
discípulos e deixa-lhes em testamento 
o “mandamento novo”: “amai-vos uns 
aos outros, como Eu vos amei”. É nessa 
entrega radical da vida que se cumpre a 
vocação cristã e que se dá testemunho 
no mundo do amor materno e paterno de 
Deus. O texto divide-se em duas partes. 
Na primeira parte, Jesus interpreta a saída  
de  Judas,  que  acabou  de  deixar  a 
sala  onde  o grupo  está  reunido,  para  
ir entregar  o  “mestre”  aos  seus  inimi-
gos.  A  morte  é,  portanto,  uma  reali-
dade  bem próxima… Jesus explica, na 
sequência, que a sua morte na cruz será a 
manifestação da sua glória e da glória do 
Pai. É que a “glória” do Pai e de Jesus não 

se manifesta no triunfo espetacular ou  na  
violência  que  aniquila  os  maus,  mas  
manifesta-se  na  vida  dada,  no  amor 
oferecido  até  ao  extremo. Na segunda 
parte temos, então, a apresentação  do 
“mandamento novo”. Começa com a 
expressão “meus filhos” (vers. 33a) – o 
que nos coloca num quadro de solene 
emoção e nos leva ao “testamento” de 
um pai que, à beira da morte, transmite 
aos seus filhos a sua sabedoria de vida e 
aquilo que é verdadeiramente fundamen-
tal. Qual  é,  portanto, a última palavra de 
Jesus aos  seus, o seu ensinamento funda-
mental? “Amai-vos uns aos outros. Como 
Eu vos amei, vós deveis também amar-
-vos uns aos outros”. O verbo “agapaô” 
(“amar”) aqui utilizado define, em João, 
o amor que faz dom de si, o amor até ao 
extremo, o amor que não guarda nada 
para si mas é entrega total e absoluta.

Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org

 a Igreja alimenta-se da palavra
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oPinião

No passado sábado, cerca de um milhar de jovens participaram, na cidade de Vizela, em 
mais uma edição do Dia Arquidiocesano da Juventude.          

(Fotos: Pastoral de Jovens da Arquidiocese)           

N
este tempo de Páscoa, 
reparemos nos dois discípulos 
de Jesus, a caminho de 
Emaús, tal como no-lo 

descreve o evangelista Lucas (24, 13-35). 
Observemo-los de costas voltadas para 
Jerusalém. Passo a passo, a Cidade Santa 
que os havia atraído, fica para trás. Com 
os duros acontecimentos relativos ao 
Nazareno, ficaram crucificados os sonhos 
e a esperança. A tristeza que se manifesta 
no rosto denuncia o desconforto. O 
tom amargo das palavras, a desilusão. 
Desapontados e confusos, nada mais 
têm a esperar. Por isso, é à vida antiga 
que regressam. Para quem já acreditou, 
a descrença é muito mais dura, como é 
bem mais dolorosa a desconfiança de 
quem já confiou. 

Um desconhecido, porém, faz-se 
próximo. Entre os dois, um terceiro 
faz-se companheiro de caminho. Vindo 
de não se sabe de onde, interrompe o 
ciclo vicioso da auto-justificação e do 
desânimo. Mas a sua ignorância espanta. 
Será, talvez, o único a não saber o que se 
passou em Jerusalém. Sem terem vontade, 
os dois discípulos são forçados a revisitar 
as expectativas antigas e a dar nome aos 
sentimentos de agora, para lhe contar 
o que, infelizmente, acontecera com 
Jesus, aquele profeta potente em palavras 
e obras, em quem haviam acreditado, 
mas que, surpreendentemente, fora 
condenado à morte. E já passaram três 
dias da sua sepultura. Na verdade, 
não era quem pensavam que fosse, 
porque o Messias não poderia ser, 
assim, abandonado por Deus. Se fosse 
o Filho de Deus, teria descido da cruz, 
de modo a que todos acreditassem. 
Estranhamente, porém, ouvida a história 
dos dois discípulos, o desconhecido, que 
parecia nada saber, vai recordar-lhes que, 
segundo as Escrituras, são eles que pouco 
sabem e o que sentem não lhes vem 
senão de falsas imagens de Deus e de 
expectativas erradas. 

Entretanto, entre tantas palavras e tanto 
andar, chegam a Emaús. A tarde cai. A 
partilha da presença e do caminho fez 
nascer o afecto e o desejo de cultivar a 
comunhão. Por isso, os dois convidam 
o terceiro a permanecer com eles: «fica 
connosco». Já à mesa, quando toma o 
pão e reza a bênção, reconhecem que é 
Jesus. Aquele que viram crucificado, vive. 
Naquele momento, a vida inteira renasce. 
As feridas da inteligência são sanadas. 

Os afectos são correspondidos. Os laços 
são refeitos. A experiência de vida é 
iluminada. A esperança é reacendida. 
Nos seus corações, deixa de ser noite. 

Este texto admirável de Lucas condensa o 
que, nos evangelhos, significa nascer de 
novo. Narra-nos a experiência de fé na 
ressurreição, fazendo-nos tocar e provar 
os seus efeitos. Anuncia-nos a boa nova 
do que significa renascer quando uma 
vida inteira é tocada pelo Espírito de Jesus 
ressuscitado. Vivo para sempre entre nós, 
ele que atravessou a morte com um gesto 
extraordinário de amor, restitui, a quem 
a perdera, a confiança no mistério da 
vida. Mas não é nada de muito diferente 
daquilo que fizera durante os dias da 
sua vida mortal, quando reparou a 
dignidade da mulher adúltera ou restituiu 
os movimentos ao paralítico. Como no 
dia do nosso primeiro nascimento, o 
encontro com Jesus morto e ressuscitado 
dá-nos à luz. A vida brilha, de novo, 
como dom extraordinário e imerecido. 
Tudo já dado. E tudo ainda por realizar.

Convém-nos ter presente como o dom 
de Deus não ilude o que é familiar e 
quotidiano. Pelo contrário, inscreve-se 
no concreto de cada biografia, reparando 
as lacunas da inteligência e as feridas 
do coração. «Onde estás?» é a pergunta 
que ouvimos da boca de Deus desde o 
início da criação. Um forte apelo ao real, 
ao presente, ao concreto das relações. 
Por isso, assim como faz Jesus com 
os discípulo dos Emaús, o Evangelho 
continua a dar a palavra às dores e 
aos medos, aos desejos falhados e às 
projecções frustradas. É a partir do que 
nos habita em profundidade e do lugar 
que habitamos realmente que a fé se 
reacende como acto radical de confiança 
n’Aquele que está na origem e no 
destino da vida, não sendo a fé em Deus 
desligada do acto radical de confiança 
no mistério que a própria vida é. A 
presença do Espírito do Senhor Jesus entre 
nós reabre tudo o que é nosso às suas 
múltiplas possibilidades. Não tira nada 
do que, em nós, é verdadeiro. Devolve-
nos tudo, de modo justo. Tal como no 
dia do nosso nascimento. É esta a força 
e a fecundidade da vida que nos aquece 
o coração sempre que celebramos, com 
o pão dos nossos sacrifícios e com vinho 
das nossas alegrias, a memória da morte e 
da ressurreição de Jesus. 

Finalmente, é para renascer que 
nascemos. 

É para renascer que nascemos

Convém-nos ter presente como o dom de deus não 
ilude o que é familiar e quotidiano. Pelo contrário, 
inscreve-se no concreto de cada biografia, reparan-
do as lacunas da inteligência e as feridas do coração.    

iGreJa eM deStaque

por José Frazão Correia, sj 
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O portal oficial do secretariado da 
causa de Frei Bernardo de Vasconcelos 
ainda está em construção, mas apre-
senta já algum conteúdo que pode 
ser consultado on-line. Para além dos 
dados bibliográficos do Servo de Deus 
e da sua bibligrafia, o site faculta o 
acesso à novena do Frei Bernardo, 
fotos, edições e os contactos do se-
cretariado, que está sediado no Porto. 
Aqui pode-se também consultar os 
boletins quadrimestrais publicados 
pelo secretariado.

http://secretariadofreibernar-
do.webatu.com/

«O ser humano 
sente-se pessoa 

quando é 
construtor 

do coletivo 
e não apenas 
beneficiário»

Padre Lino Maia,
presidente da CNIS

SONETO

Confessarei o Teu Nome como os mártires
Derramando meu sangue até ao fim;
Confessar o Teu Nome em pregações
Nada disto quer Jesus para mim

Confessar o Teu Nome, indo às Missões
E dar o Teu Nome aos infiéis,
Confessar o Teu Nome deste modo
Não é o que para mim, Jesus, quereis...

Confessarei Teu Nome, meu Senhor,
Tocando a minha alma a Tua lira,
Que cante, sem cessar, o Teu louvor.

Confessarei Teu Nome, num sorriso
Que esconda quanto sofro e quanto choro,
Enquanto aguardo, em paz, o Paraíso...

Frei Bernardo de Vasconcelos

título: Papa Francisco 
– Conversas com Jorge 
Bergoglio

autor: Sergio Rubin e 
Francesca Ambrogetti

editora: Paulinas

Preço: 14,00 euros

Resumo: Para muitos é o 
livro do ano.Não é apenas uma biografia, 
é um testemunho direto onde o próprio 
Papa conta, em entrevista, os aconteci-
mentos que marcaram a sua vida e res-
ponde às perguntas que nós próprios gos-
taríamos de fazer. Trata-se de uma viagem 
ao passado do jesuíta Jorge Bergoglio.

LiVRo

a livraria diário do Minho, situada 
na rua de Santa Margarida, em braga, 
disponibiliza lembranças especiais para a 
celebração do dia da Mãe.

DIa da Mãe

colóquio sobre
frei bernardo  
Amanhã, pelas 18horas, no auditório Vita:

Programa:
- Abertura: P. Luís Marinho
- «Razão da festa - Vida e mensagem de frei 
Bernardo Vasconcelos», por Mons. Silva Araújo
- «Memórias de Frei Bernardo na Família do 
Marvão», por Maria Antónia Vasconcelos
- «Na réstia de Frei Bernardo Vasconcelos - 
Vida de S. Bento, vista por S. Gregório Mag-
no», por Pe. Frei Avelino Martins da Silva
- «O jovem Bernardo de Vasconcelos, Aluno, 
modelo exemplar da juventude e Protetor 
Oficial da Associação do Colégio Beneditino 
de Lamego», por José Alberto Marques, presi-
dente da Associação dos Antigos Alunos.
- «O Servo de Deus Frei Bernardo de Vascon-
celos, ressonâncias da Causa no Secretaria-
do», por Pe. Frei Paulino L. de Castro, OSB.
- «A Causa de Canonização do Servo de 
Deus Frei Bernardo Vasconcelos nas mãos da 
Igreja», por Mons. Mário Rui de Oliveira.
- Encerramento por D. Jorge Ortiga.

Angariação de fundos 
a favor do sameiro 
O santuário do Sameiro continua a promo-
ção de iniciativas que visam a angariação de 
fundos para financiar as obras de restauro do 
telhado da basílica que, recorde-se, ascende 
aos 550 mil euros.
A primeira iniciativa agendada para este mês 
é um jantar de beneméritos, que vai aconte-
cer amanhã, a partir das 20h00, na alberga-
ria do Sameiro. Este jantar de beneméritos, 
que se tem realizado com uma periodicidade 
mensal, vai contar com a animação musical 
do cantor João Calheiros, que interpreta 
principalmente temas dos anos 70.
Integrado no plano de atividades está tam-
bém o lançamento de um álbum intitulado 
“Sameiro, fotos e Fé”, no qual estão compi-
lados textos históricos, de teor mariano, fotos 
e imagens da visita do Papa. O lançamento 
deste álbum, em formato DVD, vai ser feito 
no próximo dia 26 de abril, pelas 21h30, no 
auditório Vita, e vai ser acompanhado por 
um concerto pelo grupo coral de Ponte. O 
álbum vai estar disponível por 10 euros. 

inscrições Fátima Jovem
O Departamento da Pastoral de Jovens da 
Arquidiocese recorda que o período de 
inscrições para a participação na próxima 
edição do Fátima Jovem se encerra no próxi-
mo sábado, dia 20 de abril. 
Este festival de música juvenil, que se realiza 
nos dias 4 e 5 de maio, em Fátima, conta ha-
bitualmente com uma grande representação 
da arquidiocese bracarense. 

Sexta-feira 19.04.2013

> BRAGA: colóquio sobre Frei 
Bernardo de Vasconcelos, no 
auditório Vita (18h00).

> VILA VERDE: vigilia vocacio-
nal na igreja matriz, integra-
da na Semana das Vocações 
(21h00).

Sábado 20.04.2013

> BRAGA: I Jornadas sobre 
a Deficiência “Um tesouro a 
descobrir”, na faculdade de 
Teologia (09h00-16h00).

> V.N.FAMALICÃO: Dia Arci-
prestal dos Movimentos Juvenis, 
Centro Pastoral de Sto. Adrião 
(16h00-22h00).

> BRAGA: vigilia vocacional 
na igreja da Senhora-a-Branca 
(21h00).

> GUIMARÃES: concerto - 
oração, pelo grupo Effatha, na 
igreja de S. Pedro do Toural 
(21h30).

domingo 21.04.2013
> VILA VERDE: visita pastoral 
de D. António Moiteiro a Atiães 
e Barros (09h30-13h00).

> VILA VERDE: encerramento 
da visita pastoral a Freiriz, por 
D. Jorge Ortiga (10h00-12h00).

> BRAGA: celebração das orde-
nações diaconais, na cripta do 
Sameiro, presidida por  
D. Jorge Ortiga (15h30).

Segunda-feira 22.04.2013

> BRAGA: XXV Jornadas Teoló-
gicas, na Faculdade de Teologia 
(21h00).

terça-feira 23.04.2013

> BRAGA: recoleção mensal 
do clero, no seminário Maior 
(09h30-14h00).

> BRAGA: XXV Jornadas Teoló-
gicas, na Faculdade de Teologia 
(21h00).

> Esta sexta-
-feira, entre 

as 23h00 e as 
24h00, o programa 

“Ser Igreja“, da Rádio SIM 
entrevista o prof. João duque, 
sobre as XXV Jornadas Teológi-
cas.

FM 101.1 Mhz e AM 576 Khz


