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Nossa Senhora é, desde sempre, 
uma devoção muito cara aos 
portugueses. O dia 15 de agosto, 

feriado nacional e dia santo para a Igre-
ja, acaba por ser a data mais relevante 

no âmbito das celebrações marianas 
no nosso país. São milhares de festas 

e romarias espalhadas por Portugal 
e particularmente no nosso território 
diocesano. 
Aliás, a Arquidiocese de Braga possui 
ainda, em termos litúrgicos, uma 
referência à festa dedicada a Santa 
Maria de Bouro, ou Nossa Senhora 
da Abadia, festa que não apenas se 
assinalava no santuário localiza-
do em Amares, mas era replicada 
em diversos lugares diocesanos, 
nomeadamente em Braga, onde 

existia um oratório em honra desta 
devoção. Portanto, a data de 15 de 
agosto sempre foi um momento de 
particular celebração mariana para os 
fiéis da Arquidiocese, daí o elevado 
número de devoções em honra de 
Nossa Senhora que têm neste dia a 
sua maior festa.
Também a cidade de Guimarães 
encontra a 15 de agosto um mo-
mento de particular celebração, 
já que memora Nossa Senhora da 
Oliveira, padroeira da cidade, que 

se venera na ancestral igreja que 
terá tido origem num mosteiro 
decisivo para o surgimento desta 
povoação.
Porém, a localidade que, 
com maior pompa, celebra a 
Assunção de Nossa Senhora 
é a Póvoa de Varzim, onde 

decorre uma monumental 
procissão. Os andores, de 
tamanho avantajado, ex-
põem diversas devoções 
marianas caras às gentes 
poveiras, particularmen-
te aos pescadores. 

iGreJa PriMaZ
decorre, entre 15 e 24 de agosto, a tradicional festa de 
S. Bartolomeu do Mar, nesta paróquia de esposende. O 
grande destaque acontece no último dia dos festejos, 
com a realização de uma missa solene às 11h00 e a 
procissão e bênção do mar, a partir das 14h30.

i

 ÓBITO
faleceu, no passado dia 9 de 

agosto, o Padre fernando alves de 
Carvalho. nascido a 28 de julho de 

1935, em Serafão, fafe, foi ordenado 
sacerdote em 1959, sendo nomeado 
pároco de aboim, fafe. em 1980, foi 
nomeado pároco de estorãos e Gontim, 
no mesmo arciprestado. a 27 de março 
de 2007 foi nomeado administrador 
Paroquial de Pedraído, fafe. em julho do 
mesmo ano foi dispensado de Adminis-
trador Paroquial de S. Bento de Pedraído, 
continuando com S. Tomé de Estorãos e 
Santa eulália de Gontim, fafe. 

15 de AGOSTO: 
dia arquidiocesano 

de Maria

Amares 
acampamento dos escuteiros
a freguesia de Lago, em amares, 
acolheu o acampamento do núcleo de 
Braga do Corpo nacional de escutas, 
que juntou cerca de 1.200 escuteiros. 
na cerimónia de abertura, d. Ma-
nuel Linda deixou uma mensagem de 
incentivo, convidando os escuteiros a 
seguirem o modelo de vida transmitido 
por monsenhor américo ferreira alves.

Póvoa de Varzim
Laúndos em Movimento
a paróquia de Laúndos, na Póvoa de 
Varzim, viveu no passado fim de sema-
na, a quinta edição do “Laúndos em 
Movimento”, que pretende congregar 
as suas comunidades. O programa, que  
incluiu música, dança, corridas, rally 
papers e animações de rua, teve como 
ponto alto a corrida de carros artesa-
nais e ainda uma atuação do pároco dJ.

  
Barcelos
peregrinação à Franqueira
Milhares de fiéis provenientes das 89 
paróquias do arciprestado de Barcelos 
realizaram, no passado domingo, a sua 
peregrinação arciprestal ao santuário 
da franqueira, em Pereira. Presidin-
do à peregrinação, o Bispo auxiliar 
d. Manuel Linda considerou que a 
sociedade civil, os poderes político-ad-
ministrativos e também a igreja «não 
estão a fazer muito» pelos emigrantes, 
particularmente no estrangeiro.

Pastoral de Jovens
peregrinação a Taizé
Cerca de quatro dezenas de jovens 
da arquidiocese de Braga partiram, 
na passada sexta-feira, em direção à 
comunidade ecuménica de taizé, em 
França. Esta iniciativa do departamento 
arquidiocesano da Pastoral de Jovens 
termina a 19 de agosto e conta com 
passagens por Lourdes e Barcelona.

O santuário do Sameiro vive este domingo a sua peregrinação 
estatutária, dedicada particularmente aos emigrantes. a saída 
está marcada para as 09h30 no Bom Jesus, celebrando-se eu-
caristia no Sameiro pelas 11h00. a partir das 14h30 decorre 
mais uma edição da iniciativa “Vamos Bailar à Senhora”.

i

O dogma da 
Assunção foi 
proclamado pelo 
papa pio XII apenas 
em 1950, mas o dia 

15 de agosto já 
há muito é uma 

data dedicada à 
devoção mariana 
em muitos lugares 
da Arquidiocese

Abadia
Hoje o santuário mais antigo de 
Portugal, a abadia, em amares, acolhe 
a sua festa em honra de nossa Senhora. 
depois de uma novena preparatória 
e de uma procissão de velas realizada 
na noite de ontem, hoje decorre, da 
parte da manhã, uma procissão para o 
santuário seguida de eucaristia festiva. 
De tarde realiza-se uma procissão com o 
andor de nossa Senhora da abadia.

Esposende
a cidade de esposende vai celebrar, 
nos próximos dias, a sua padroeira. 
a festa de nossa Senhora da Saúde 
e da Soledade decorre  hoje, dia 15 
de agosto. Pelas 10h00, decorre uma 
procissão desde a igreja Matriz até à 
capela da Senhora da Saúde, realizando-
se depois a eucaristia solene campal. O 
momento alto acontece com a procissão 
em honra de nossa Senhora, que 
acontece a partir das 16h00, pelas ruas 
da cidade. no largo rodrigues Sampaio 
vai ser proferido sermão, decorrendo 
depois a bênção do rio e do mar. 

Póvoa de Varzim
a Póvoa de Varzim vive hoje as 
tradicionais festas de nossa Senhora 
d’assunção. O ponto alto acontece com 
a procissão, a partir das 16h00, que 
é considerada «uma das mais ricas e 
sumptuosas do país». O préstito, no qual 
são conduzidos nove grandes andores e 
três centenas de figurantes, sai da igreja 
da Lapa e, à passagem pelo porto de 
pesca, os andores serão voltados para o 
mar e, nesse momento, far-se-á ouvir o 
tiroteio em que serão lançados milhares 
de foguetesra. Pelas 11h30, na igreja da 
Lapa, decorre a missa solene, presidida 
pelo cónego José Paulo abreu.

Guimarães
Guimarães vive hoje a festa em 
honra de nossa Senhora da Oliveira, 
padroeira da cidade. Depois de uma 
procissão de velas, que ontem conduziu 
a imagem mariana desde a igreja da 
Oliveira até à capela de S. Miguel, hoje, 
pelas 11h00, decorre a oração do terço 
na mesma, seguindo-se uma procissão 
até à igreja da Oliveira e, pelas 12h00, 
a celebração da eucaristia solene.
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dos ícones marianos entre os mais 
significativos para os cristãos em 
todo o mundo».
Esta será a primeira vez que a ima-
gem vai estar ausente da Cova da 
Iria (Distrito de Santarém, Diocese 
de Leiria-Fátima) durante uma pere-
grinação internacional aniversária, 
celebradas nos dias 13 de cada mês 
entre maio e outubro, evocando 

as seis aparições de Nossa Senhora aos 
pastorinhos em 1917.

O Papa francisco vai repetir um 
gesto realizado por João Paulo ii 

(1920-2005), diante da mesma imagem, 
a 25 de março de 1984, na Praça de São 
Pedro, Vaticano. O Papa polaco, que visi-
tou fátima em três ocasiões (1982, 1991, 
2000), proferiu então diante da imagem 
da Virgem o ato de consagração que já 
tinha feito na Cova da iria, em 1982.

Creio no amor do Pão do Céu que é Jesus, o rabi de 
nazaré, Verbo do Pai e filho de Maria, que é deus ver-

dadeiro e homem verdadeiro, Pão que é uma Pessoa, que é 
Vida, que é fonte de santidade.

Creio no amor do Pão do Céu que é Jesus Sacramentado, o 
Senhor da Ceia e da eucaristia, o Cordeiro que Se deixou 
imolar por amor que nos quer divinizar, transfigurar, ser 
vida da nossa vida.

Creio no amor do Pão do Céu que é o Maná divino, ali-
mento celeste, que deseja continuamente permanecer em 
nós e nos fazer permanecer n’ele, para sermos um só; dois 
corações, um só coração; dois seres, um só ser.

Creio no amor do Pão do Céu presente em cada eucaristia, 
em milhões de sacrários no mundo inteiro, em milhões 
de hóstias consagradas para multiplicar sua presença, seu 
dom, sua entrega, sua oblação e nos alimentar com o maná 
celeste.

Creio no amor do Pão do Céu, creio que Jesus afirmou “eu 
sou o Pão vivo descido do Céu” que nos quer alimentar 
espiritualmente, que quer ser vida em nós, que deseja ser 
em nós semente de imortalidade e de ressurreição.

Creio no amor do Pão do Céu, creio que Jesus nos disse 
que quem come desse Pão, que é ele, não terá mais fome, 

pois o absoluto, o divino será em nós fonte de paz, 
de alegria, de felicidade, de amor perene.

Creio no amor do Pão do Céu que é Jesus, o Médico di-
vino, o Bom Samaritano que, vindo a nós, nos quer curar 
das nossas doenças, quer ser remédio para a alam e para o 
corpo, quer ser força e graça em nossas vidas.

Creio no amor do Pão do Céu, que merece a nossa retribui-
ção amorosa, a nossa entrega e oferta, a nossa reparação 
amando-O sempre mais por nós e pelos outros, reparando 
os pecados pessoais e os do mundo inteiro.

Creio no amor do Pão do Céu, no mistério insondável da 
pobreza e da humildade, de deus e Homem feito uma 
“coisa”, no milagre da eucaristia, Banquete sagrado, Ceia 
divina para a qual somos convidados cada dia.

Creio no amor do Pão do Céu e acredito nas palavras de 
Jesus: “quem come deste Pão não morrerá jamais, pois ele é 
em nós fonte de vida divina, nos sacia e inebria, nos recon-
forta e faz a nossa ressurreição quotidiana.

Creio no amor do Pão do Céu e desejo amá-Lo, venerá-
-Lo, fazer d’ele a vida da minha vida, repará-Lo por tanto 
pecado, tanta eucaristia mal celebrada e tanta comunhão 
mal feita, tanta blasfémia e tanta profanação do divino 
sacramento.

iGreJa uniVerSaL
O bispo português d. Luís Gonzaga ferreira da Silva, 
jesuíta de 90 anos, faleceu na passada semana em 
Moçambique. O prelado, que nasceu em Santo tirso, 
em 1923, foi bispo de Lichinga (antiga Vila Cabral), 
no norte de Moçambique, entre 1972 e 2003.

i

Mundo CONSAGRADO AO CORAÇÃO DE MARIA
Algarve
recursos para turistas
a diocese do algarve, que há vários 
anos disponibiliza recursos litúrgicos 
em inglês para acolher os turistas que 
visitam a região, pretende aumentar 
estes recursos linguísticos e mostrar 
as diversas realidades de fé da região. 
A pastoral do turismo desta diocese 
pretende ainda disponibilizar estes 
recursos também em língua espanhola 
e desta forma abranger praticamente 
todos os turistas do algarve.

Coimbra
100 jovens em Taizé
Cerca de 100 pessoas vão partir de 
Coimbra para taizé, uma comunidade 
ecuménica em frança, para durante 
uma semana terem encontros sobre 
o desejo de construção de uma nova 
solidariedade. O grupo é composto 
maioritariamente por jovens - escutei-
ros, membros de grupos de jovens e 
movimentos, catequistas e não crentes.

Beja
Cáritas precisa de ajuda
a Cáritas diocesana de Beja lançou 
mais um apelo à solidariedade da 
população e está a receber nas suas 
instalações roupas e brinquedos. “faça 
uma criança feliz” é a campanha que 
está em curso neste período estival 
para responder ao aumento do núme-
ro de pedidos de ajuda que chegam à 
instituição. Com recursos limitados, a 
Cáritas está a ter dificuldade em dar 
resposta a todos os pedidos.

Leiria/Fátima
entrega de trigo ao santuário
Os peregrinos presentes em fátima 
para a peregrinação internacional 
de agosto cumpriram a tradição de 
oferecerem trigo ao santuário. Segundo 
dados revelados durante a celebração, 
o santuário recebeu 9780 quilos de 
trigo e 403 quilos de farinha em 2012, 
que foram utilizados para as mais de 
17 mil hóstias e um milhão e 450 mil 
partículas consumidas em 7046 missas, 
ao longo desse ano.

Porto
Torre dos Clérigos
a torre dos Clérigos através da 
direção regional de Cultura do norte 
vai marcar presença na recolha de 
bagagens do aeroporto francisco 
Sá Carneiro, no Porto, através de 
animações, a partir desta semana. Com 
uma estrutura de oito metros, o painel 
através de animações tem o objetivo 
de «apresentar aos turistas a torre mais 
emblemática da cidade do Porto».

CREIO NO AMOR DE JESUS O PÃO DO CÉU  ANO DA FÉ 41 Dário Pedroso, sj

Presidindo, na passada terça-feira em fátima, à peregri-
nação internacional de agosto, o arcebispo do Luxem-
burgo pediu que os emigrantes portugueses mantenham 
a sua «alma» e façam da Virgem Maria uma referência 
pessoal, mesmo nas situações de dificuldade.

i

A imagem de Nossa Senhora de 
Fátima venerada na Capelinha das 
Aparições vai viajar até ao Vati-

cano em outubro, para uma celebração 
de consagração do mundo ao Imaculado 
Coração de Maria, a pedido do Papa.
A celebração decorre na reta final do Ano 
da Fé (outubro de 2012-novembro de 

O Papa decidiu consagrar mundo ao Imaculado Coração de Maria, diante de Nossa Senhora de Fátima

© DR

2013), referiu o padre Carlos Cabecinhas, 
reitor do Santuário de Fátima. 
Em carta dirigida ao bispo de Leiria-Fáti-
ma, o presidente do Conselho Pontifício 
para a Promoção da Nova Evangelização, 
D. Rino Fisichella, comunicou que «é um 
desejo vivo do Santo Padre que a Jornada 
Mariana possa ter como especial sinal um 

república Centro-africana: massacre em Bouar
durante os últimos dias, os rebeldes Séléka cometeram graves 
excessos e massacres na diocese de Bouar, na república Centro 
africana, de acordo com a informação recebida pela fundação 
ajuda à igreja que Sofre (aiS). Segundo o Padre carmelita aurelio 
Gazzera de Bozoum, há pelo menos 14 aldeias que foram 
completamente abandonadas e a população foi obrigada a fugir. 

Só neste fim de semana acabaram de chegar à missão de Bozoum mais de 970 refugiados. 
Os lugares mais afetados pelos ataques encontram-se relativamente perto da missão 
católica, a 70 - 120 quilómetros, na estrada que une Bozoum a Bossangoa. na passada 
segunda-feira, na sede da diocese de Bouar realizou-se um momento de oração pela 
paz na república Centro-africana, uma celebração interreligiosa com representantes da 
igreja Católica, da comunidade muçulmana e das várias igrejas evangélicas. numa recente 
declaração conjunta, os representantes destas comunidades religiosas expressaram o seu 
empenho pela paz e o repúdio de qualquer forma de violência. (www.fundacao-ais.pt)

Manual de apoio domiciliário
A CNIS, Confederação Nacional das Ins-
tituições de Solidariedade, publicou um 
manual de boas práticas para o serviço de 
apoio domiciliário com o objetivo de di-
vulgar e promover o trabalho nesta área.
Filomena Bordalo, assessora da CNIS, 
revela que este serviço está em cresci-
mento e é uma valência «cada vez mais 
incentivada» pelas inúmeras «vantagens 
para os utentes». O documento ainda 
não está fechado e a CNIS – que pretende 
continuar a “melhorá-lo, acrescentá-lo e 
aprofundá-lo” – vai disponibilizar o ma-
nual em formato digital em www.cnis.pt.

Pio Xii tinha feito 
a consagração 
do mundo ao 

Coração de Maria 
em 1942 e 1952, 
na sequência da 

ii guerra Mundial 
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ENTrEvISTA
i fernando Correia é natural de Cabeceiras de Basto e tem 59 anos. 

Oriundo de uma família de agricultores, licenciou-se em Lisboa na área 
de gestão de empresas. empresário bem sucedido, desempenhou a sua 
vida profissional em empresas como o aeroporto de Lisboa, o teatro de 
S. Carlos e a Somelos. foi ainda docente da universidade do Minho.

i

O santuário de S. Bento da Porta aberta é pro-
vavelmente o maior centro de devoção da Ar-
quidiocese de Braga. no dia em que termina a 
sua maior festividade, que arrasta milhares de 
peregrinos a este recanto de terras de Bouro, 
fomos falar com fernando Correia, membro da 
mesa da irmandade de S. Bento e um dos gran-
des obreiros das iniciativas do santuário.

O santuário de S. Bento da Porta aberta 
vive, por estes dias, a sua maior festivida-
de. Qual a importância deste momento 
para a vida do santuário?

r_ Por natureza, sou uma pessoa otimista. 
Desde pequenino que fazia peregrinações 
a pé a S. Bento. Lembro-me de ter vindo 
aqui com a minha mãe. Por isso acho 
que a importância destas festas é dada 
pelos peregrinos que aqui vêm. Não basta 
ter um santuário, é preciso ter pessoas e 
estruturas que recebam as pessoas. Um 
santuário sem pessoas não é um santuário. 
A importância que damos a estas festivida-
des leva-nos a, todos os anos, criar algo de 

“ eSte não é um 
Santuário de 

um dia Só, maS 
do ano inteiro

novo. Dado o decréscimo de entusiasmo 
que estas festas iam suscitando, resolve-
mos inovar o programa, investindo, por 
exemplo, na vertente cultural, para além 
da parte religiosa. Se nós envolvermos a 
comunidade, quem vem também se sente 
confortável. 

em 2015 o santuário assinala os 400 anos 
da sua fundação. Que eventos estão pro-
gramados para assinalar essa efeméride?

r_ Nós vamos realizar proximamente dois 
eventos muito importantes. O primei-
ro deles é a celebração, em março do 
próximo ano, dos 50 anos da declaração 

de S. Bento como padroeiro da Europa. 
Vamos realizar um congresso com figuras 
de renome nacional e internacional que 
visam confirmar a imagem internacional 
do santuário. Em 2015 comemoram-se 
os 400 anos da fundação do santuário, 
data que vamos assinalar com significado 
ao longo desse ano. Em julho desse ano 
vamos organizar um congresso sobre a 
importância de S. Bento e dos beneditinos 
no desenvolvimento das comunidades 
locais. Outro facto que poderá servir estas 
celebrações seria a elevação de S. Bento 
da Porta Aberta a basílica, título já requeri-
do por D. Jorge Ortiga ao Vaticano.

O santuário é o mais procurado da dioce-
se e, calcula-se que seja, o segundo maior 
de Portugal, apenas superado por fátima. 
que vantagens e desvantagens acarreta 
este fator?

r_ Se uma percentagem dos peregrinos 
que vão a Fátima se desloca por motivos 
de fé, a maior parte dos peregrinos que 
cá vêm traz motivações semelhantes, 
nomeadamente dando sequência ao 
cumprimento de promessas. As pessoas 
expressam-se na maneira como vêm cá, 
ou seja, a pé. As caminhadas são feitas em 
silêncio, portanto têm um sentido e um 
objetivo interno a cada pessoa. Depois 

há os turistas que vêm cá com maior ou 
menor fé. Claro que é difícil medir a quan-
tidade de pessoas que passam cá durante 
o ano. O número de comunhões ajuda a 
percecionar a dimensão dos números, mas 
é um exercício complicado. Os donativos 
também ajudam a perceber. Para além 
de ofertas monetárias, há a tradição de 
oferecer sal, ovos e cravos, muitos cravos. 
Este não é um santuário de um único dia, 
mas um santuário do ano inteiro. Através 
destes dados posso arriscar dizer que S. 
Bento da Porta Aberta acolherá cerca de 
dois milhões de peregrinos anuais.

Consegue definir o perfil tipo do peregri-
no que vem a S. Bento da Porta aberta?

r_ Essa é que é a grande dificuldade. O 
peregrino de S. Bento não é um peregrino 
de exposição. Não há programas de rádio 
ou de televisão a acompanhar as peregri-
nações de S. Bento. São pessoas idosas, 
pessoas doentes, toxicodependentes, 
pessoas com vidas complicadas, crianças 
que vêm pedir pela saúde dos avós ou dos 
pais... Temos um pouco de tudo. Através 
das mensagens que as pessoas deixam jun-
to da imagem vamos percecionando um 
pouco quem vem cá, mas é difícil chegar 
a um perfil.

estão a crescer as caminhadas de pere-
grinos em direção ao santuário, havendo 
até trilhos determinados para os per-
cursos. tem-se realizado algum esforço 
no sentido de precaver a segurança dos 
peregrinos?

r_ Claro que há. Este é um assunto que 
nos tem preocupado a nós e às autori-
dades. Uma vez mais este ano a GNR 
elaborou um programa para a segurança 
dos peregrinos. A dificuldade que as auto-
ridades encontram é a falta de caminhos 
para peregrinos. Quem vai a Santiago de 
Compostela tem os percursos definidos. 
Aqui é mais complicado. Têm-se registado 
mortes de peregrinos na estrada. Quanto 
mais se aproximam de S. Bento, mais 
difícil é o percurso porque não há bermas 
para os peregrinos. Quem vem para aqui 
desde Braga faz uma parte em caminhos 
de montanha. Quem vem de Montalegre 
também, mas mesmo assim acabam por 
ter que fazer uma parte do caminho na 
estrada. Nós temos uma ideia que não é 
possível realizarmos sozinhos, pois pre-
cisamos do apoio das autarquias. Que-
remos criar percursos pedonais ao longo 
das estradas, para que quem vem cá a pé 
possa fazê-lo em segurança. É um proje-
to ambicioso e necessário pelo bem dos 
peregrinos, mas também pelas atividades 
económicas geradas pelo próprio santuá-
rio nesta região. Devido às condicionantes 
económicas, o projeto tem sido adiado. 

S. Bento foi um dos maiores santos da 
igreja Católica. Sente que as pessoas que 
visitam o santuário sabem mesmo quem 
foi o padroeiro cuja intercessão procu-
ram?

r_ A devoção ao S. Bento passa de gera-
ção em geração pela memória dos mais 

Leigo empenhado na missão da igreja 
de Braga, foi presidente da Cáritas 
arquidiocesana, desempenhando o 
cargo de tesoureiro da irmandade de 
S. Bento da Porta aberta desde 2009. 

FERNANDO CORREiA
irmandade de S. Bento da Porta Aberta
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quia a atingir esses objetivos. Nós, leigos, 
somos missionários, mas não temos a 
disponibilidade para pensar a Igreja dessa 
maneira. É um assunto muito complexo. 

Como membro da Irmandade de S. Bento 
da Porta aberta, quais são os maiores an-
seios do santuário para os próximos anos?

r_ Os maiores anseios já os mencionei. 
Quer o projeto dos caminhos dos peregri-
nos, quer as comemorações do centenário 
são aspetos que queremos concretizar. 
Tivemos agora o investimento no hotel e 
urge agora criar as condições para que 
sejamos procurados. Uma estrutura de pé, 

sem pessoas, não serve para nada. Essa é 
uma prioridade que temos agora. Depois, 
não se pode deixar degradar o patrimó-
nio, portanto há sempre um investimento 
grande na manutenção dos espaços. Basta 
pensar que nós temos aqui mais de 50 
hectares de terreno que são propriedade 
do santuário e têm que ser otimizados 
e postos a render em função das nossas 
necessidades diárias. Porque não pensar 
em desenvolver o cultivo de produtos 
que consumimos? Porque não pensar em 
desenvolver projetos ligados à doçaria 

conventual? Há algumas ideias que podem 
vir a ser postas em prática no futuro. 

O santuário localiza-se numa das portas 
de entrada do único Parque nacional por-
tuguês. existe alguma estratégia concer-
tada de âmbito turístico, nomeadamente 
pensando no desenvolvimento local?

r_ Se nós lermos toda a informação 
turística do Parque Nacional da Peneda-
-Gerês ou da autarquia de Terras de Bouro, 
o santuário de S. Bento é sempre mencio-
nado. Portanto, existe uma preocupação 
nesse âmbito, todavia como estratégia 
que envolva as instituições e o próprio 
santuário não há. Existe sim um grande 
espírito de colaboração entre instituições, 
nomeadamente com os autarcas, GNR, 
bombeiros, Cruz Vermelha e até com os 
hotéis daqui das redondezas. Este núcleo 
central constituído por Vilarinho das 
Furnas, Gerês, Portela do Homem e até o 
Soajo tem efetivamente atrativos únicos 
que poderiam até utilizar um mecanismo 
de promoção próprio. Porque não utilizar 
o epíteto “Sintra do Norte”? Ou porque 
não aproveitar as figuras públicas que cá 
vêm para promover a região, como por 
exemplo o Cristiano Ronaldo ou o seu 
empresário Jorge Mendes? Penso que S. 
Bento da Porta Aberta já é uma referência 
mundial, mas pode almejar ainda mais. 
Entre as pessoas que nos visitam temos 
grande incidência aqui no Minho, no vale 
do Sousa e no vale do Tâmega, mas rece-
bemos pessoas de todo o país. Não são 
apenas portugueses que visitam o santuá-
rio, mas temos também muitos brasileiros 
e espanhóis.

ENTrEvISTA
ii O santuário de S. Bento começou com a fundação de uma capela em 

1615. a partir do século XiX começou a estender a devoção. a graça 
mais procurada pelos peregrinos atualmente é a extração de cravos e 
outras doenças da pele. dizem que é infalível. Por isso mesmo, não fal-
tam ofertas de cravos brancos ou vermelhos junto da imagem do santo. 

as principais romarias ao santuário realizam-se a 20 e
21 de março (celebra-se a morte de s. Bento); 10 e 11
de julho (dia da festa litúrgica de S. Bento); e 10 a 15 de 
agosto, a grande romaria do santuário, devido à presença de 
emigrantes e ao elevado número de peregrinações.

«No ano de 2015 
vamos celebrar os 

400 anos da fundação 
do santuário»

velhos passada aos mais novos. A maior 
parte das pessoas sabe dos milagres e do 
significado dos símbolos como o corvo ou 
o pão, mas não sabe muito mais para além 
disso. Digo muitas vezes que S. Bento é 
mais antigo que Maomé e é provavelmen-
te o primeiro santo depois dos apóstolos. 
Há aqui alguma coisa que justifica a força 
desta devoção. Os beneditinos foram a 
primeira ordem religiosa a levar a fé a 
algumas partes da Europa e do mundo. As 
regras de S. Bento não são mais do que 
a constituição de uma forma concreta de 
viver cristão.

d. Jorge Ortiga tem apelado a uma pu-
rificação da devoção e piedade popular. 
na sua opinião, e olhando em particular 
para S. Bento da Porta aberta, que formas 
poderão ser adotadas nesse sentido?

r_ Para mim é muito complicado respon-
der a isso. Sou leigo, mas não sou um pas-
tor da fé. Acredito que o Sr. Arcebispo en-
contrará o melhor caminho para cumprir 
esse objetivo. A Igreja para se desenvolver 
e manter viva a fé tem que recorrer aos 
leigos, é um facto. Porém, as grandes ins-
truções e as estratégias para atingir certos 
objetivos têm que ser motivadas a partir de 
quem está mais inserido na hierarquia. A 
mobilização das comunidades em prol de 
objetivos comuns tem que partir de cima. 
É verdade que este santuário aparece 
vinculado a certos ritos e superstições, mas 
é preciso uma estrutura e uma estratégia 
para atingir certos objetivos. Para isso, é 
preciso que os pastores da Igreja sejam 
aqueles que nos puxam nessa direção. 
Não pode ser o leigo a convidar a hierar-

Há queM diGa que fernandO COrreia MereCia uMa 
eStátua eM Virtude dO traBaLHO que VeM deSenVOL-
VendO. COMO OLHa Para eSte reCOnHeCiMentO?
r_ eu fico grato por essas considerações, mas quem me conhe-
ce sabe que o que eu faço, faço com muito gosto e não pelo 
reconhecimento. não é difícil estar na irmandade de S. Bento 
e ter o cargo da tesouraria. temos pessoas extraordinárias na 
mesa da irmandade e temos realizado um trabalho com muita 
seriedade. A Irmandade tem as suas responsabilidades e compro-
missos. nos últimos anos criamos algumas infraestruturas como 
a capela das confissões e a renovação do hotel. apesar de uma 
situação financeira que não era fácil, não precisamos de recorrer 
a recursos externos para realizar estes investimentos. digamos 
que a irmandade de S. Bento é um “empresa” rentável. Gostaria 
ainda de destacar a amizade que me liga ao cónego fernando 
Monteiro. Há 23 anos que colaboro com a igreja, de uma forma 
voluntária, e tem sido reconfortante esta colaboração.

uM dOS eLeMentOS ViSíVeiS da Sua MiSSãO neSte 
SantuáriO é O nOVO HOteL de S. BentO.

r_ S. Bento da Porta aberta, como espaço de descanso e reli-
gião, exigia uma oferta de alojamento em condições de con-
forto para os peregrinos. O hotel, que resulta da reabilitação 
da estalagem do santuário, vai funcionar durante todo o ano, 
ao contrário de muitas das unidades hoteleiras desta região. 
Há uma procura de turismo religioso à qual nós não dáva-
mos antes resposta. Por outro lado, um hotel de montanha, 
localizado num contexto como este, pode atrair o turismo 
sénior. a terceira vertente é o facto de o santuário encontrar 
recursos para alimentar os nossos compromissos. Não é uma 

questão de lucro, mas de sustentabilidade. aumentámos 
também a capacidade para 77 camas e uma capacidade para 
receber 130 pessoas. uma excursão que nos viesse visitar 
não tinha quartos suficientes para se instalar no santuário, 
por isso mesmo aumentámos o número de camas. 

Sente que OS LeiGOS Já têM O PaPeL que LHeS eStá 
reSerVadO nO SeiO da iGreJa?

r_ eu sou um leigo preocupado com as questões sociais e 
neste âmbito reconheço na igreja um papel colaborante com 
os leigos e, obviamente, na redistribuição equitativa daquilo 
que as pessoas mais necessitam e no equilíbrio das próprias 
sociedades. Porém, reconheço que algumas pessoas, prin-
cipalmente as que estão mais ligadas à hierarquia, não têm 
um empenhamento tão grande para que esse serviço seja um 
processo visível. nós não temos que nos envergonhar, mesmo 
quando as coisas falham. Há uma vergonha escondida nas 
pessoas que colaboram ativamente com a igreja. Por exem-
plo, quando se aproximam as eleições ninguém quer que se 
saiba qual é o seu partido. O que acontece na igreja é muitas 
vezes igual. as pessoas não querem que se saiba que colabo-
ram. Há de facto muita coisa a fazer no âmbito do papel dos 
leigos na missão da igreja. Mas não se pense que o problema 
está apenas na hierarquia. Muitas vezes os leigos também 
não se querem comprometer. dou-lhe o exemplo do volun-
tariado. Muita gente quer ser voluntária, mas só quando está 
disponível. um verdadeiro voluntário tem que se compro-
meter, não basta dizer que está disponível. é este paradigma 
que é preciso ultrapassar.

«oS leiGoS não deVem ter VerGonHa de diZer Que faZem Parte da iGreJa»

“
Queremos criar 

percursos pedonais 
ao longo das 

estradas, para que 
quem vem cá a pé 
possa fazê-lo em 

segurança

S. BENTO EM NúMEROS

4 é o número de eucaristias 
dominicais no santuário: 07h30, 
09h30, 11h30 e 16h00. aos sábados, 
há uma eucaristia vespertina, a partir 
das 16h00. 

11 de julho é o dia do calendário 
litúrgico escolhido pela igreja para 
celebrar a vida e exemplo de S. Bento 
de núrsia. 

39 é o número de quilómetros que 
separa o recinto do santuário da cidade 
de Braga, de onde surgem muitos 
peregrinos. Para quem vem do Sul ou 
do Porto, a passagem pela capital do 
Minho é a mais aconselhada.

200 mil é a estimativa do 
número de comunhões nas eucaristias 
do santuário, ao longo do ano de 2011. 
um número que coloca S. Bento da 
Porta aberta em 2.º lugar na lista de 
santuários portugueses, sendo o 1.º 
lugar ocupado por fátima.
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LiturGia

LEITURA I – Is 66,18-21

Leitura do Livro de Isaías

Eis o que diz o Senhor:«Eu virei reunir to-
das as nações e todas as línguas, para que 

venham contemplar a minha glória. Eu 
lhes darei um sinal e de entre eles envia-
rei sobreviventes às nações: a Társis, a Fut, 
a Luc, a Mosoc, a Rós, a Tubal e a Java,
às ilhas remotas que não ouviram falar de 

Mim nem contemplaram ainda a minha 
glória, para que anunciem a minha glória 
entre as nações. De todas as nações, 
como oferenda ao Senhor, eles hão-de 
reconduzir todos os vossos irmãos, em ca-
valos, em carros, em liteiras, em mulas e 
em dromedários, até ao meu santo monte, 
em Jerusalém – diz o Senhor – como os 
filhos de Israel trazem a sua oblação em 
vaso puro ao templo do Senhor. Também 
escolherei alguns deles para sacerdotes e 
levitas».

SALMO RESPONSORIAL – Salmo 116 (117)

Refrão: Ide por todo o mundo, anunciai a 
boa nova.

Louvai o Senhor, todas as nações,
aclamai-O, todos os povos.

É firme a sua misericórdia para connosco,
a fidelidade do Senhor permanece para 
sempre.

LEITURA II – Heb 12,5-7.11-13 
Leitura da Epístola aos Hebreus

Irmãos: Já esquecestes a exortação que 
vos é dirigida, como a filhos que sois:
«Meu filho, não desprezes a correcção do 
Senhor, nem desanimes quando Ele te re-
preende; porque o Senhor corrige aquele 
que ama e castiga aquele que reconhe-
ce como filho». É para vossa correcção 
que sofreis. Deus trata-vos como filhos. 
Qual é o filho a quem o pai não corrige? 
Nenhuma correcção, quando se recebe, é 
considerada como motivo de alegria, mas 
de tristeza. Mais tarde, porém, dá àqueles 

que assim foram exercitados um fruto 
de paz e de justiça. Por isso, levantai as 
vossas mãos fatigadas e os vossos joelhos 
vacilantes e dirigi os vossos passos por 
caminhos direitos, para que o coxo não se 
extravie, mas antes seja curado.

ACLAMAÇÃO EVANGELHO – Jo 14,6
Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o 
Senhor: ninguém vai ao Pai senão por Mim.

EVANGELHO –  Lc 12,49-53

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas

Naquele tempo, Jesus dirigia-Se para 
Jerusalém e ensinava nas cidades e aldeias 
por onde passava. Alguém Lhe perguntou: 
«Senhor, são poucos os que se salvam?»
Ele respondeu: «Esforçai-vos por entrar 
pela porta estreita, porque Eu vos digo
que muitos tentarão entrar sem o con-
seguir. Uma vez que o dono da casa 
se levante e feche a porta, vós ficareis 
fora e batereis à porta, dizendo: ‘Abre-
-nos, senhor’; mas ele responder-vos-á: 
‘Não sei donde sois’. Então começareis a 
dizer: ‘Comemos e bebemos contigo e tu 
ensinaste nas nossas praças’. Mas ele res-
ponderá: ‘Repito que não sei donde sois. 
Afastai-vos de mim, todos os que praticais 
a iniquidade’. Aí haverá choro e ranger de 
dentes, quando virdes no reino de Deus
Abraão, Isaac e Jacob e todos os Profetas,
e vós a serdes postos fora. Hão-de vir do 
Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul,
e sentar-se-ão à mesa do reino de Deus.
Há últimos que serão dos primeiros
e primeiros que serão dos últimos».

“Mártires de Nagasaki”  (pintura japonesa sec XVI-XVII)

i a arquidiOCeSe de BraGa celebra a 25 de aGOStO o BeatO MiGueL de 
CarVaLHO. nascido em Braga, em 1577, de família nobre e rica, entrou aos 20 
anos na Companhia de Jesus. Cinco anos depois, partia com um grupo de mission-
ários para o Oriente. Partiu como missionário para o Japão, onde viveu na clandes-
tinidade. descoberto pelas autoridades, foi queimado vivo a 25 de agosto de 1624.

Sugestão de Cânticos
ent: ao nome de Jesus... (M. Simões, nMrS 116 - 4)
Ofer: Livrai-me Senhor (M. Luís, CaC 206)
COM: Pai Santo, guarda no teu nome (M. Simões, CeC ii 56)
Said: Louvai ao Senhor (J. f. Silva, nCt 387)

DOMINGO XXI DO TEMPO COMUM – Ano C
25 de AGOSTo de 2013 

A    liturgia deste domingo propõe-
-nos o tema da “salvação”. Diz-
-nos que o acesso ao “Reino” 
– à vida plena, à felicidade total 

(“salvação”) – é um dom que Deus ofe-
rece a todos os homens e mulheres, sem 
excepção; mas, para lá chegar, é preciso 
renunciar a uma vida baseada nesses 
valores que nos tornam orgulhosos, 
egoístas, prepotentes, auto-suficientes, e 
seguir Jesus no seu caminho de amor, de 
entrega, de dom da vida.

Na primeira leitura, um profeta não 
identificado propõe-nos a visão da 
comunidade escatológica: será uma co-
munidade universal, à qual terão acesso 
todos os povos da terra, sem excepção. 
Os próprios pagãos serão chamados a 
testemunhar a Boa Nova de Deus e serão 
convidados para o serviço de Deus, sem 
qualquer discriminação baseada na raça, 
na etnia ou na origem. Não é novidade 
nenhuma dizer que “ao novo Povo de 
Deus, todos os homens são chamados” 
(Concílio Vaticano II, Lumen Gentium 

13). No Povo de Deus não é decisivo nem 
a raça, nem o sexo, nem a posição social, 
nem a preparação intelectual, mas sim a 
adesão a Jesus e o compromisso com o 
projecto de salvação que o Pai oferece, 
em Jesus. As nossas comunidades são, 
não só em teoria mas também na prática, 
espaços de igualdade e de fraternida-
de? Há algum tipo de discriminação na 
minha comunidade cristã, nomeadamen-
te em relação a pessoas que se entende 
levarem vidas desregradas e moralmente 
fracassadas?

A segunda leitura parece, à primeira 
vista, apresentar um tema um tanto deslo-
cado e marginal, em relação ao que nos 
é proposto pelas outras duas leituras; no 
entanto, as ideias propostas são uma ou-
tra forma de abordar a questão da “porta 
estreita”: o verdadeiro crente enfrenta 
com coragem os sofrimentos e provações, 
vê neles sinais do amor de Deus que, 
dessa forma, educa, corrige, mostra o sem 
sentido de certas opções e nos prepara 
para a vida do “Reino”. No fundo, os 

sofrimentos e as provas que enfrentamos 
não põem em causa esta certeza funda-
mental: Deus ama-nos e quer salvar-nos; 
o sofrimento e as provas permitem-nos, 
muitas vezes, descobrir essa realidade. 
Apesar das crises, o cristão nunca deve 
esquecer o amor de Deus e agradecer 
por isso. Diante dos sofrimentos, resta-
-nos agradecer a preocupação desse Deus 
que, servindo-se dos dramas da vida, nos 
manifesta o seu amor e nos salva.

No evangelho, Jesus – confrontado com 
uma pergunta acerca do número dos que 
se salvam – sugere que o banquete do 
“Reino” é para todos; no entanto, não há 
entradas garantidas, nem bilhetes reser-
vados: é preciso fazer uma opção pela 
“porta estreita” e aceitar seguir Jesus no 
dom da vida e no amor total aos irmãos. 
Para nós, assumidamente cristãos, onde 
está a salvação? Jesus dizia que, no ban-
quete do “Reino”, muitos apareceriam a 
dizer: “comemos e bebemos contigo e tu 
ensinaste nas nossas praças”; mas rece-
beriam como resposta: “não sei de onde 

sois; afastai-vos de mim todos os que 
praticais a iniquidade”. Este aviso toca 
de forma especial aqueles que conhe-
ceram bem Jesus, que se sentaram com 
Ele à mesa (da Eucaristia), que escutaram 
as suas palavras, que fizeram parte do 
conselho pastoral da paróquia, que foram 
fiéis guardiães das chaves da igreja ou 
dos cheques da conta bancária paroquial, 
que até, se calhar, se sentaram em tronos 
episcopais ou papais, mas que nunca 
se preocuparam em entrar pela “porta 
estreita” do serviço, da simplicidade, do 
amor. Esses – Jesus é perfeitamente claro 
– não terão lugar no “Reino”. “Entrar pela 
porta estreita” significa, na lógica de Je-
sus, fazer-se pequeno, simples, humilde, 
capaz de amar os outros até ao extremo 
e de fazer da vida um dom. É preciso ter 
consciência de que o acesso ao “Reino” 
não é, nunca, uma conquista definitiva, 
mas algo que Deus nos oferece cada dia 
e que, cada dia, aceitamos ou rejeitamos. 

Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org

 a Igreja alimenta-se da palavra
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OPiniãO

«escuta, filho, os preceitos do mestre e inclina o ouvido 
do teu coração; aceita de boa mente o conselho dum pai 
cheio de ternura e põe-no em prática…» 

(S. Bento, in “regra”, Prólogo)

No passado domingo, as 89 paróquias do arciprestado de Barcelos peregrinaram ao alto 
da Franqueira, numa celebração presidida por D. Manuel Linda.        

(Fotos: Diário do Minho)

O Santo Patriarca, S. Bento, 
inicia a Regra que 
deu aos seus monges 
usando quatro verbos 

significativos:

 - escutar

 - inclinar (o ouvido)

 - aceitar

 - pôr (em prática)

E estes verbos estão dispostos por 
uma ordem que não é casual. São 
Bento convoca para uma missão 
pessoal:”voltar para Aquele de quem (o 
leitor) (…) te afastaras”. E para voltar, 
o nosso Santo Patriarca indica qual o 
meio e o modo de regressar.

Escutar será o primeiro passo, isto 
é, ouvir com atenção, ou como 
se diz hoje, numa escuta activa , 
disponível, pronta, atenta, decidida, 
comprometida.

Inclinar (o ouvido) não é mais do que 
entrar em intimidade e na intimidade, 
com o mais profundo da mensagem 
e com o mensageiro, ou como dizia 
Saint Exupery no “Principezinho”, com 
os ouvidos do coração.

Aceitar, como todos sabemos não é 
só acordo de princípios, com mais 
ou menos reservas, mas dar um aval 
total e sem reservas à mensagem, 
com humildade de quem se entrega 
à guarda de quem nos convida e 
convoca.

Pôr (em prática), no fundo é viver 
de acordo com o que se escutou, 
inclinando o ouvido do coração  e 
aceitando a mensagem para a viver 
de forma coerente e fiel, malgrado as 
limitações de quem escuta , da surdez 
do nosso coração e das reservas que 
o nosso orgulho, vaidade ou egoísmo 
impõem à prática e na prática do nosso 
agir que, não raras vezes , resvala para 
a imperfeição de vida.

… Mas, como escreveu o Cardeal 
Danielou, num livro notável – “A 
Oração, um problema político“ – dos 
finais da década de 60 do século 
passado: um cristão é um pagão em 
conversão permanente. De facto, 

assim é. No fundo, o grande convite 
de S. Bento é para a nossa conversão. 
A minha, a de cada um de nós. São 
Bento, obviamente, que se dirigia aos 
monges do seu tempo. Mas, não é o 
tempo de S. Bento o tempo de Deus? 
Creio bem que sim! Tirando aspectos 
acessórios da sua Regra, esta pode 
ser uma verdadeira convocatória para 
este nosso tempo, mais de 1500 anos 
depois de ele ter nascido. E será tanto 
mais quanto mais formos capazes de, 
seguindo S. Bento, a quem servimos 
e de quem não nos servimos, de lhe 
prestar atenção. De o seguir para, por 
ele, chegarmos a Jesus Cristo, único 
Salvador, ontem, hoje e sempre! De 
chegarmos ao Senhor Jesus para o 
anunciar, como dizia S. Paulo, de 
uma forma muito incisiva e de que, 
pessoalmente gosto muito: “ a tempo e 
a contra-tempo”. Mas para evangelizar 
é preciso estar evangelizado, como 
escreveu Paulo VI, na “Evangelii 
nuntiandi”. Estar em conversão 
permanente, em evangelização própria 
e, por consequência e imperativo, 
ser naturalmente um evangelizador. 
E não é este o nosso papel, a nossa 
prioridade, aqui e agora, nesta 
Irmandade?

Como disse recentemente o Papa 
Francisco: «as vossas iniciativas sejam 
“pontes”, estradas que levem a Cristo a 
fim de caminhardes com Ele. E, neste 
espírito, permanecei sempre atentos 
à caridade.(…) Sede missionários 
do amor e da ternura de Deus! Sede 
missionários da misericórdia de Deus, 
que sempre perdoa, sempre espera por 
nós e nos ama tanto» (Papa Francisco, 
5. V.2013, no dia das Confrarias e 
Irmandades). 

Aqui fica o repto, para mim. Para nós.

ESBOÇO DE REFLEXÃO

iGreJa eM deStaque

por Carlos Aguiar Gomes
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«Não tenham 
medo de se 
mostrarem 
cristãos»

Arcebispo do Luxemburgo,

em Fátima dirigindo-se aos emigrantes

A paróquia de Laúndos uniu a sua comunidade a partir da iniciativa “Laúndos em Movimento” (DR)

título: À descoberta da 
Ave-Maria em Igreja

autor: A. Sílvio Couto

editora: Paulinas

Preço: 06,00 euros

resumo: Este pequeno livro é um repo-
sitório escrito de vivências litúrgicas para 
os meses marianos, meditando a oração 
da Ave-Maria, enriquecidas com histórias 
do quotidiano que ajudam a interiorizar, 
dia a dia, as palavras daquela oração. Na 
segunda parte apresenta reflexões para 
os mistérios do rosário. E, na parte final, 
oferece um pequeno subsídio meditativo.

LiVRo

quinta-feira 15.08.2013

> BARCELOS: peregrinação 
mariana da zona pastoral da Se-
nhora da Aparecida ao santuá-
rio de Balugães, presidida por 
D. Manuel Linda (11h00).

> AMARES: eucaristia festiva 
(manhã) e procissão em honra 
de Nossa Senhora (tarde), no 
santuário da Abadia.

> ESPOSENDE: procissão e mis- 
sa campal, em honra da Se-
nhora da Saúde e da Soledade, 
padroeira da cidade (10h00).

> GUIMARÃES: terço e procis- 
são em honra da Senhora da 
Oliveira desde a capela de S. 
Miguel até à igreja da Oliveira 
(11h00).

> VIEIRA DO MINHO: Missa 
Nova do padre Nuno Oliveira, 
na igreja paroquial de Anjos 
(16h00). 

> PÓVOA DE VARZIM: procis-
são da Senhora da Assunção, 
pelas ruas da cidade (16h00).

> ESPOSENDE: procissão em 
honra da padroeira da cidade, 
com sermão no largo Rodrigues 
Sampaio e bênção do rio e do 
mar (16h00).

domingo 18.08.2013

> BRAGA: peregrinação ao 
Sameiro, desde o Bom Jesus, 
(09h30); iniciativa “Vamos 
Bailar à Senhora” na esplanada 
do santuário (14h30).

> VILA DO CONDE: Missa 
Nova do padre Abílio Brito na 
igreja do Senhor dos Navegan-
tes das Caxinas (10h30).

eXPOSiÇÕeS

> BRAGA: exposição de 
relicários “Reliquiae Corporis 
Sanctorum”, no Museu Pio XII 
(até 15 de setembro).

> PÓVOA DE VARZIM: expo-
sição de arte sacra sobre o Ano 
da Fé “Credo“, no Museu de 
Etnografia e História (até 24 de 
novembro).

Um velho ateu, não crente mas 
que buscava sinceramente a 
verdade, foi um dia ter com 

um sacerdote. Esperava que ele o 
ajudasse a resolver os seus problemas 
de fé.
Quando entrou em casa, o sacerdote 
estava no gabinete a atender alguém. 
Ao ver pela porta entreaberta que che-
gava alguém, saiu imediatamente e foi 
buscar uma cadeira para esse desco-
nhecido se sentar.
Quando a outra pessoa saiu, mandou 
entrar o ateu. Depois de o ter escutado 
com todas as suas dúvidas, falou-lhe 
longamente. Quando chegou a hora 
da despedida, o ateu declarou que se 
sentia crente e queria preparar-se para 
o baptismo.
O sacerdote, admirado de uma mudan-
ça tão rápida, perguntou-lhe:
- Qual foi o argumento que o conven-
ceu de que Deus existe e nos ama?
Ele respondeu:
- O gesto com o qual me trouxe uma 
cadeira para que não me cansasse de 
esperar.

A evangelização dos não crentes 
passa mais pelo testemunho de 
vida do que por grandes discursos. 
É amando que damos testemunho 
do amor e da ternura de Deus.

In “Nem só de pão”, Pedrosa Ferreira
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