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sável para motivar todos os cristãos para o 
mistério de Deus», asseverou.
Outro dos objetivos manifestados pelo 
prelado é o fomento de «horas de ado-
ração em comunidade pelas vocações» 
e «empenho» na Escola de Ministérios a 

iniciar este ano na Arquidiocese.
O Arcebispo pediu também uma particular 
atenção dos sacerdotes pelos mais pobres 
das suas comunidades, manifestando o 
desejo de que os leigos não sejam «como 
meros colaboradores, mas corresponsáveis 

iGreja PriMaZ
os bracarenses vivem, nos dias 28 e 29 de julho, a 
tradicional romaria da falperra, em honra de Santa 
Marta. esta celebração, dividida em três espaços re-
ligiosos, vai contar com uma eucaristia campal esta 
segunda-feira, às 11h00, na capela das Cortiças.

i

AArquidiocese de Braga já terminou 
a elaboração do plano que vai guiar 
o ano pastoral que se inicia oficial-

mente no próximo mês de outubro.
Depois de um ano pastoral a meditar na 
“Fé Professada”, o próximo ano pasto-
ral vai ter como mote “Fé Celebrada”, 
centrando os seus objetivos na dimensão 
sacramental e devocional das comunida-
des. O principal eixo de reflexão proposto 
é o Domingo como dia central da vivência 
cristã e da vida sacramental. A liturgia 
terá, pois, uma atenção especial das refle-
xões a promover a partir do próximo ano 
pastoral, nomeadamente a qualidade das 
celebrações comunitárias.
A propósito disso, D. Jorge Ortiga encon-
trou-se com os responsáveis de cada arci-
prestado e referiu que «há erros a descor-
tinar, “devoções” pessoais a considerar e 
individualismos a ultrapassar», sublinhan-
do em seguida a «urgência duma variada 
formação permanente».
«A vivência do ministério sacramental por 
parte dos sacerdotes é condição indispen-

Fé Celebrada: novo plano pastoral
Vila Nova Famalicão 
peregrinação arciprestal
realizou-se, no passado domingo, a 
peregrinação arciprestal de Vila nova 
de famalicão ao santuário de nossa 
Senhora do Carmo, na paróquia de 
lemenhe, na qual participaram alguns 
milhares de fiéis. Presidindo à cele-
bração, d. jorge ortiga expressou o 
desejo de que Portugal venha a ter um 
Governo «coeso e unido» para poder, 
encontrar a «tranquilidade».

Guimarães/Vizela
dia da padroeira na Penha
o santuário da Penha acolheu, no pas-
sado domingo, a celebração do dia da 
Padroeira, nossa Senhora do Carmo. 
a peregrinação, que atraiu muitos fiéis 
ao santuário vimaranense, integrou 
uma procissão entre a gruta e a igreja. 
durante o dia, decorreu ainda a sétima 
edição do concurso “Penha à Vista”.

  
Esposende
passeio do clero
o Bispo auxiliar de Braga d. antónio 
Moiteiro e mais onze pessoas ligadas 
ao arciprestado de esposende partici-
param, na passada semana, no passeio 
anual do clero daquele arciprestado. 
este passeio até à Galiza, integrou sete 
párocos, dois sacerdotes residentes no 
arciprestado, um sacerdote espiritano e 
uma irmã de um pároco.

Braga
Campo Escola de Fraião
no passado domingo, o Campo escola 
de fraião do Corpo nacional de escu-
tas, denominado Centro nacional de 
formação Calouste Gulbenkian, co-
memorou ontem 50 anos ao serviço da 
formação de dirigentes. Várias gerações 
de escuteiros juntaram-se para evocar 
Manuel faria e monsenhor américo 
ferreira alves, fundadores do campo 
que é considerado uma referência.

a paróquia de Caxinas, arciprestado da Póvoa de Varzim e Vila 
do Conde, vive entre 3 e 6 de agosto a festa 
em honra do Senhor dos navegantes. o mo-

mento alto é a procissão, que se realiza no 
domingo às 16h00 e integra 16 andores.

i

Peregrinação a Tarragona
a CÚria arquidioCeSana de Braga 
está a organizar um programa de viagens 
para fomentar a participação na cerimónia 
da beatificação do Irmão Mário Félix, que 
vai acontecer na cidade espanhola de Tar-
ragona no próximo dia 13 de outubro. es-
tão disponíveis dois programas de viagens, 
um de três dias e outro com cinco dias de 
duração. O Arcebispo Primaz, D. Jorge 
Ortiga, vai acompanhar esta peregrinação.
O primeiro programa realiza-se entre 12 e 
14 de outubro e tem o custo de 260 euros. 
A peregrinação de cinco dias, que tem o 
custo de 530 euros e decorre entre 10 e 
14 de outubro, inclui visitas à basílica de 
Nossa Senhora do Pilar, em Saragoça; ao 
mosteiro de Montserrat, onde se venera a 
padroeira da Catalunha; e também à cida-
de de Barcelona. As inscrições e demais 
informações podem ser requeridas junto 
dos Serviços Centrais da Arquidiocese.

Dia dos Avós na Sé Primaz
a SÉ de BraGa acolhe amanhã, pelas 
17h30, uma celebração eucarística que 
pretende celebrar o Dia dos Avós, no dia 
litúrgico de S. Joaquim e Santa Ana. Esta 
iniciativa, promovida conjuntamente 
pela Associação Famílias e pelo Conse-
lho Municipal de Reformados e Pensio-
nistas de Braga, vai ser presidida pelo Vi-
gário Geral e Deão da Sé, o cónego José 
Paulo Abreu. Segundo informa, em nota, 
a organização, o objetivo é que esta 
celebração «seja em espírito de peregri-
nação», promovendo uma «caminhada 
de Fé e de Esperança, na Caridade», 
num ano em que a Igreja assinala o Ano 
da Fé». Recorde-se que o Dia Nacional 
dos Avós se assinala em Portugal desde 
2003, e celebra-se anualmente a 26 de 
julho, o mesmo dia em que a Igreja cita 
como exemplo os avós de Jesus Cristo, 
dos quais pouco se sabe nos Evangelhos. ©

 D
M

os padres e as eleições
o arcebispo Primaz pediu aos sacer-
dotes um empenhamento particular na 
«edificação» das respetivas comunida-
des, referindo a necessidade de «exigir às 
autoridades» seriedade no exercício dos 
cargos públicos. «em ano de eleições, 
deveríamos rever a história e verificar 
quem assegura um verdadeiro serviço ou 
quem se movimenta por outros interesses 
que importa descortinar», salientou. Sem 
deixar de apelar a que os sacerdotes evi-
tem misturar-se na «confusão partidária», 
o prelado bracarense apelou a um «diálo-
go» que evite um «cruzar os braços».

oBjetiVoS
1. Valorizar o domingo como centro de 
todo o ano litúrgico;

2. estudar a constituição conciliar 
sobre a sagrada liturgia “Sacrosanctum 
Concilium“;

3. aprofundar os conteúdos dos “sa-
cramentos”, a partir do Catecismo da 
igreja Católica;

4. implementar itinerários de formação 
para os ministérios litúrgicos;

5. iniciar à oração;

6. Purificar e evangelizar a religiosidade 
popular;

na missão».
O programa pastoral, já disponibilizado 
nos Serviços Centrais da Arquidiocese, 
contempla seis objetivos (ver caixa) nos 
quais se destaca a necessidade da for-
mação para os ministérios litúrgicos e a 
“purificação” da religiosidade popular._________________________________

“
Dirigindo-se aos arciprestes, D. 

Jorge Ortiga referiu que «há 
erros a descortinar, devoções a 
considerar e individualismos 
a ultrapassar», sublinhando 

a «urgência» de uma variada 
formação permanente».

_____________________________

Segundo ano do quinquénio pastoral dedicado à Fé vai centrar-se na fé celebrada, depois de um ano a refletir e aprofundar nas verdades que professamos
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de abril, quando mais de 300 mil 
jovens, vindos de todo o mundo 
participaram no Jubileu Internacio-
nal da Juventude. 
A JMJ realiza-se desde então, anual-
mente, em cada diocese do mundo 
no Domingo de Ramos, desde 
1986, alternando com um encontro 
internacional a grande cidade, de 
vários continentes, que já foi presidi-

do pelo referido João Paulo II e Bento XVI.
Alemanha, Argentina, Austrália, Canadá, 
Espanha, Estados Unidos da América, 
Filipinas, França, Itália e Polónia foram os 
países que já acolheram este evento.

nas suas mãos, os participantes vão 
ter a mensagem que Bento XVi escre-

veu para a jMj 2013, na qual desafia os 
jovens a participarem no esforço evange-
lizador da igreja e a serem portadores da 
esperança de deus junto dos outros.

Creio no amor do Cordeiro imolado, pois foi o 
amor e não só o seu sofrimento que nos salvou, que 

nos remiu do pecado e do mal, que nos resgatou pelo 
poder vitorioso do seu sangue e da sua oferta.

Creio no amor do Cordeiro imolado, aquele que joão 
Baptista chamou de Cordeiro de deus que tira o pecado 
do mundo, que assumiu a nossa carne para nos poder 
resgatar e salvar com amor infinito.

Creio no amor do Cordeiro imolado, Verbo do Pai nasci-
do da Virgem Maria que veio vencer o poder das trevas, 
vencer o príncipe deste mundo, vencer o pai da mentira, 
vencer o inimigo da natureza humana.

Creio no amor do Cordeiro imolado, simbolizado em 
milhões de cordeiros imolados ao Senhor ao longo de 
séculos, mas cujo sangue não purificava, não salvava, 
não dava vida e coração novo, enquanto o de jesus dá a 
todos essa graça.

Creio no amor do Cordeiro imolado, que sofreu a 
agonia, com pavor, tédio, repugnância, suor de sangue, 
clamando e orando, cosido com o pó da terra, verdadei-
ra vítima oferecida por amor, em holocausto total.

Creio no amor do Cordeiro imolado, preso, manietado, 
flagelado sem dó nem piedade, cuspido, escarrado, coro-
ado de espinhos, feito um fantoche, um joguete na mão 

dos soldados e dos príncipes dos sacerdotes.

 Creio no amor do Cordeiro imolado, que carre-
gou a nossa cruz, o nosso pecado, as nossas misérias, 
que as levou aos ombros e no Coração, para as oferecer 
ao Pai em holocausto de Vítima de amor e por amor.

 Creio no amor do Cordeiro imolado, puro, santo, 
inocente, sem mancha, mas feito pecado e maldito, feito 
verme da terra, desprezado, humilhado, crucificado, 
com o desejo amoroso que o mundo tenha vida e vida 
em abundância.

 Creio no amor do Cordeiro imolado, crucificado, 
retalhado de corpo, de alma e de coração, sedento de 
amor, clamando perdão ao Pai para os seus algozes, sem 
vingança, sem gritar a injustiça, mas em total oferta de 
misericórdia.

 Creio no amor do Cordeiro imolado, que Se aban-
donou ao amor do Pai, que Se entregou em total e filial 
confiança, que cumpriu a sua missão até ao fim, sem 
medo, sem recuar, sem ceder ao dom de Si mesmo.

 Creio no amor do Cordeiro imolado, que ficou de 
Coração aberto e rasgado e quero e desejo oferecer-me 
a esse amor e a esse Coração, desejando que o meu seja 
também um coração aberto em amor para acolher o 
mundo inteiro.

iGreja uniVerSal
a Pastoral juvenil de Viseu convida os jovens para 
um acampamento com momentos de convívio, 
oração e uma ligação ao rio de janeiro, onde 
decorre a jMj. a iniciativa “Mergulha in rio” re-
aliza-se no fontelo, entre sexta-feira e domingo.

i

O CORAÇÃO DA IGREJA NAS JMJ DO BRASIL
Aveiro
novo órgão da Sé catedral
a Sé catedral de aveiro, também de-
nominada de igreja de nossa Senhora 
da Glória, conta, desde o passado dia 
12 de julho, com um novo órgão de 
tubos. d. antónio francisco, presidiu à 
celebração da bênção, tendo destaca-
do a importância do novo instrumento 
como uma mais-valia para louvar a 
deus mas também para potenciar a 
música sacra e litúrgica na comunida-
de cristã paroquial e diocesana. 

Beja
festival “Terras sem Sombra”
a diocese de Beja e a ordem de Malta 
assinam esta semana um protocolo de 
colaboração que tem como principal 
objetivo garantir o apoio aos peregrinos 
que passam pelo alentejo a caminho 
de Santiago de Compostela. Segundo o 
departamento do Património histórico 
e artístico da diocese, este projeto 
resulta de «um intenso trabalho de 
redescoberta» dos roteiros alentejanos 
ligados ao Caminho de Santiago.

Guarda
Festival Jota
a localidade de Paul (Covilhã), na 
diocese da Guarda, acolheu entre os 
dias 20 e 22 de julho, mais uma edição 
do festival jota, certame de música 
cristã, que reuniu cerca de quatro cen-
tenas de jovens. Pronunciando-se no 
encerramento deste festival, o Bispo 
da Guarda disse que o encontro com o 
encontro com deus provoca «grandes 
surpresas» e «abana» a vida. durante 
três dias, subiram ao palco principal 
do festival oito bandas nacionais e 
quatro estrangeiras.

Leiria/Fátima
ordenação sacerdotal
o Bispo da diocese de leiria-fátima, 
d. antónio Marto, presidiu no passado 
domingo à ordenação sacerdotal de 
César Silva, na capela da Casa dos 
Missionários do Verbo divino. durante 
a homilia da eucaristia, d. antónio 
Marto «desafiou» o verbita «a levar as 
pessoas a gostarem de deus».

Viana do Castelo
“Fé na Praça”
Carvalho da Silva e eugénio fonseca 
foram os convidados da iniciativa “fé 
na Praça”, promovida pela diocese de 
Viana do Castelo, sob o tema “a cida-
de de deus e a cidade dos homens”. 
o antigo secretário-geral da CGtP e o 
presidente da Cáritas nacional estive-
ram em sintonia quando defenderam 
que só um futuro aberto à esperança 
pode trazer tranquilidade ao presente.

CREIO NO AmOR DO CORDEIRO ImOLADO  ANO DA Fé 38 Dário Pedroso, sj

“rio in douro” é a proposta da pastoral juvenil da diocese do 
Porto para todos os que querem associar-se, entre sábado e do-
mingo, à jornada Mundial da juventude do rio de janeiro, mas 
ficaram em Portugal. iniciativa da diocese prevê participação 
de pelo menos 2500 pessoas provenientes de várias dioceses.

i

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) 
é um acontecimento religioso e cul-
tural promovido pela Igreja Católica 

que, a cada dois ou três anos, reúne jovens 
de todo o mundo durante uma semana.
O Papa convoca os jovens, escolhe o local 
do encontro e o tema da JMJ, atualmente 
o evento mais internacional e numeroso 

Encontro do Rio de Janeiro foi convocado por Bento XVI e vai ser presidido pelo Papa Francisco

© DR

que a Igreja Católica organiza em todo o 
mundo.
O espírito da Jornada Mundial da Juventu-
de começou em Roma durante o Jubileu 
de 1983-1984, o chamado Ano Santo da 
Redenção: entre as celebrações dedicadas 
à juventude, o mais importante aconteceu 
na véspera do Domingo de Ramos, a 15 

Brasil: aiS apoia jornadas Mundiais da juventude
Centenas de jovens oriundos de países onde a igreja mais sofre 
estão presentes no rio de janeiro graças à generosidade dos 
benfeitores da fundação aiS. os números impressionam: um 
milhão e meio de exemplares do YouCat estão a ser distribuídos, 
neste momento, aos jovens que, vindos de todo o mundo, 
estão a participar nas jornadas Mundiais da juventude que 

decorrem no rio de janeiro. trata-se de uma oferta da fundação aiS que, uma vez mais, 
responde positivamente a um desejo do Santo Padre. Cada um destes livros será entregue 
aos jovens como uma oferta pessoal do Papa francisco, nesta primeira deslocação ao 
estrangeiro depois da sua eleição. Mas a participação da fundação aiS neste encontro 
magno da juventude católica vai muito para além do YouCat. no largo do Carioca, no 
rio de janeiro, está a decorrer uma exposição multimédia com o tema “missionários 
somos todos!”, em que se pretende recordar que no mundo há cristãos que sofrem, que 
são perseguidos e que todos temos o dever de os auxiliar.  (www.fundacao-ais.pt)

Papa quer «fazer amigos»
o PaPa franCiSCo chegou há dias ao 
Brasil, para a sua primeira viagem interna-
cional, e revelou a intenção de estabelecer 
um «diálogo de amigos» num país, palco 
de manifestações nas últimas semanas. 
Segundo o Papa, para chegar ao povo do 
Brasil é preciso entrar pela porta do «seu 
imenso coração». O Santo Padre defen-
deu a necessidade de estar «à altura da 
promessa contida em cada jovem» e abrir-
-lhe espaço, com as «condições para o 
seu pleno desenvolvimento». «Não tenho 
ouro nem prata, mas trago o que de mais 
precioso me foi dado: Jesus Cristo», referiu.

O Papa Francisco 
vai participar nos 
atos conclusivos 
deste encontro 

internacional de 
jovens promovido 

pela igreja 
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entreViSta
i Carlos aguiar Gomes tem 68 anos e é natural de Mondim de Basto. 

foi oficial da Marinha entre 1969 e 1972, na Guiné-Bissau. licenciou-
se em geologia em lisboa, tendo sido professor nos arcos de Valdevez 
e em Braga. foi presidente da Cáritas de Braga e é um dos fundadores 
do Projecto-homem. atualmente preside à associação famílias.

i

amanhã assinala-se o dia nacional dos avós, no 
mesmo dia em que a igreja recorda as quase des-
conhecidas figuras de S. joaquim e Santa ana, 
avós de jesus Cristo. Para recordar esta efeméride, 
fomos escutar dois avós que vivem a sua missão 
como uma vocação. a avó luísa e o avô Carlos 
abriram-nos as portas da sua casa e falaram-nos 
dos seus quatro filhos e, particularmente, dos seus 
cinco netos e da forma como olham o futuro.

amanhã celebramos o dia dos avós. 
qual a importância de celebrarmos estas 
fundamentais figuras das famílias?

CarloS aGuiar GoMeS (CG)_ Há um 
autor que diz que os avós são veículos 
de futuro. Há a tentação de associar o 
ser avós ao ser velho, mas não é verdade. 
Não podemos esquecer que uma socie-
dade sem raízes é uma sociedade sem 
futuro. O Dia Nacional dos Avós é uma 
efeméride recente, mas que me parece 
fundamental para recordar estas figuras 
do seio da família. É importante come-
morar, isto é, fazer memória e celebrar, 
dando graças pelos avós que estão vivos 
e pelos que já partiram. Numa socieda-

“o papel dos avós não é ter 
protagonismo, mas ser retaguarda 

de que perde sistematicamente as suas 
referências e a sua memória coletiva e 
familiar, acho que os avós são importan-
tes para salvaguardar a nossa cultura e 
identidade como civilização.

luÍSa VaSConCeloS (lV)_ Em termos 
de memória que fica para os nossos 
netos, todos os nossos gestos e maneira 
de estar, que veio de uma educação que 
já não é de hoje, implicam uma continui-
dade que podemos ir transmitindo. Não 
podemos querer hoje que as crianças se 
comportem como nós nos comportávamos 
no passado, mas há uma identidade e 
pequenos gestos que vale a pena transmi-
tir. Há gestos afetivos que ficam marcados 

nas crianças e podem ser uma força para 
o futuro. As crianças têm uma grande 
capacidade de absorver o que as rodeia. 
Quem tem a sorte de ter avós, acaba por 
receber esta força.

o dia 26 de julho é também o dia litúr-
gico de São joaquim e Santa ana, pais 
de nossa Senhora, dos quais nada mais 
sabemos. até que ponto os avós de Cristo 
podem ser um modelo para os avós dos 
dias de hoje?

CG_ Penso que há um aspeto que sobres-
sai do silêncio das Sagradas Escrituras 
sobre São Joaquime Santa Ana. O papel 
dos avós não é ter protagonismo ou estar 
na dianteira, mas estar na retaguarda e na 
disponibilidade. Talvez o autor sagrado 
tenha tido a intenção de esquecer os pais 
de Nossa Senhora e dar um papel mais 
relevante aos pais de Jesus. Os pais é que 
devem ter o papel principal na educação 
dos filhos. Os avós são apenas coadju-
vantes dos pais e estão por trás. Acho que 
é importante ressaltar esta posição de 
discrição dos avós no relato dos Evange-
lhos e perceber o que quer dizer para os 
dias de hoje. Estamos para lá da cortina, 
mas estamos.

lV_ É curioso verificar que na iconogra-
fia de Santa Ana vemos frequentemente 
Nossa Senhora a aprender a ler. Não 
sabemos exatamente qual era o papel 

de S. Joaquim e Santa Ana na vidade de 
Jesus, mas acreditamos que tenha sido de 
colaboração e discrição. Por exemplo, 
nós nunca damos nenhuma instrução 
aos nossos netos sem perguntar aos pais 
o que deliberaram. Não nos queremos 
sobrepor ao papel dos pais e é assim que 
tem de ser.

qual o papel dos avós na sociedade 
atual?

lV_ Acho que é um papel muito impor-
tante. Nós, avós, somos chamados a col-
matar uma lacuna de tempo e disponibi-
lidade dos pais. Hoje em dia falta tempo 
aos pais, por razões profissionais, para se 
dedicarem aos filhos. Nós acabamos por 
ter mais disponibilidade para desempe-
nhar essa presença. Os avós hoje são, por 
isso, um grande apoio para as famílias. 
Nem todos os avós obedecem ao mes-
mo modelo. Estamos a ver, neste tempo 
de crise, muitos filhos e suas famílias a 
regressar a casa dos pais por causa de 
terem perdido o emprego. Portanto, é um 
papel cada vez mais importante. Assisti-
mos também a uma situação inédita, de-
vido ao aumento da esperança média de 
vida, que é a quarta idade. Hoje os avós 
da terceira idade são chamados a tomar 
conta, não apenas dos filhos e dos netos, 
mas dos seus próprios pais e familiares 
mais velhos.

Maria luísa Vasconcelos aguiar Gomes é natural dos açores, 
onde nasceu em 1945. aos 11 anos veio viver para o Porto, 
tendo mais tarde obtido licenciatura em geografia em lisboa. 
durante 25 anos foi docente na escola Secundária Carlos 
amarante, em Braga. nos tempos livres dedica-se à pintura.

AVÓS
Carlos e Luísa Aguiar gomes 
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das diferenças. Tentamos que os nossos 
netos sejam respeitadores das diferenças, 
mesmo a nível religioso. 

em termos educacionais, qual pode ser o 
papel dos avós na educação e no cresci-
mento dos netos?

CG_ Educar é uma tarefa que pertence 
aos pais. Nós não somos educadores dos 
netos. Estamos presentes e temos disponi-
bilidade para colaborar nessa tarefa, mas 
respeitamos e não interferimos no papel 
dos pais. Naturalmente que lhes transmi-
timos as nossas crenças e a nossa forma 

de estar. É isto a nossa memória coletiva. 

lV_ É muito importante termos tempo 
para estarmos com os nossos netos. Eu 
gosto de brincar com eles, fazer jogos e 
ler histórias. É algo que talvez não tenha 
podido fazer tanto com os meus filhos, 
devido aos constrangimentos da vida. 
Lembro-me que, quando era mãe, apenas 
tive tempo para brincar um pouco mais 
com o meu filho mais velho. Agora que 
estou reformada é mais fácil.

frequentemente a igreja é acusada de 
discriminação sobre certos setores da so-
ciedade mais afastados das suas normati-

vas doutrinárias. está a igreja preparada 
acolher as novas formas de vivência em 
comum e as pessoas que vivem inseridas 
nestas teias sociais?

CG_ João Paulo II, na sua primeira en-
cíclica, dizia que a missão da Igreja é o 
homem. A Igreja tem que ser acolhedora 
de todos os homens, mas este acolhi-
mento não implica que a Igreja anule a 
sua identidade. Madre Teresa de Calcutá 
é um grande exemplo neste âmbito. A 
sua coerência para com o mandamento 
“amai-vos uns aos outros” aplicava-se a 
toda a gente, fosse quem fosse, jamais ab-
dicando da sua identidade cristã. Sei que 
há muitas situações de pouco acolhimen-
to no seio da Igreja, porque se confunde 
a proposta cristã com discriminação. O 
que entrou em colapso foram os víncu-
los conjugais. A família é o vínculo que 
permanece. Todos nós, Igreja, devemos 
ter um programa pastoral para as pessoas 
que têm vida dissonantes com a propos-
ta cristã, como defendia João Paulo II. 
Apesar da Igreja não poder abençoar os 
casais que vivem situações irregulares, 
deveria convidar estas pessoas a partici-
par em grupos e momentos de oração. Só 
Deus é capaz de fazer o julgamento de 
cada um de nós. É preciso encontrar nas 
comunidades o perdão e a aceitação.

lV_ É um trabalho difícil, mas todo o ser 
humano deve ser acolhido pela Igreja. As 
pessoas não podem exteriormente fazer 
alarde do acolhimento que a Igreja lhes 
dá. A Igreja acolhe os indivíduos, mas 
nunca poderá validar certas formas de 
vivência em comum. Há que distinguir 
estes dois âmbitos.

entreViSta
ii o dia nacional dos avós, que se comemora 

anualmente em Portugal a 26 de julho, resulta 
de uma deliberação da assembleia da república 
aprovada em 2003. a data coincide com o dia 
litúrgico devotado a S. joaquim e Santa ana.

uma tradição muito antiga afirma que os pais de nossa Senhora, e 
avós de jesus, se chamavam joaquim e ana. Conforme uma lenda me-
dieval, viviam desiludidos porque não tinham filhos. joaquim dirigiu-
se então para o deserto, e ali passou, 40 dias em jejum e oração, 
tendo-lhe aparecido um anjo anunciando que teriam uma filha: Maria. 

«Os avós de hoje 
são um grande 
apoio para as 

famílias»

CG_ Outro aspeto que convém referir que 
é o papel que os avós hoje têm quando 
o vínculo da conjugalidade dos pais se 
desfaz. Sabemos que há cada vez mais 
pais divorciados e isso obriga os avós a 
um papel mais ativo para atenuar as fratu-
ras destas relações que acabam por afetar 
diretamente os netos. Se no passado, 
o desejo dos filhos e o seu movimento 
natural era casar e abandonar a casa dos 
pais, nós agora assistimos a um fenómeno 
inverso. Vemos casais a regressar a casa 
dos pais por motivos económicos. Isso le-
vanta problemas sérios na área da convi-
vência entre os elementos da família. Os 
avós estavam habituados a gerir os ritmos 
da sua casa e agora vêm o seu quotidiano 
alterado. Há muito tempo que os avós 
não eram chamados a um papel tão ativo 
na vida dos filhos e dos netos. Temos 
também os avós que se recusam a auxiliar 
os seus filhos na educação dos netos.

o que poderá distinguir os avós cristãos 
dos avós que não professam qualquer 
credo? haverá diferenças?

CG_ Penso que de muitas maneiras. 
Começando pelos ritmos da casa, por 
exemplo, construir o presépio no Advento. 
No Natal colocamos também o Meni-
no Jesus no centro da mesa. Na Páscoa 
temos também a receção ao compasso. 
Há ainda orações nos dias de aniversário 
e procuramos esforçar-nos por transmitir 
aos nossos netos os valores do amor, da 
solidariedade e do respeito.

lV_ Mas estes são valores universais, 
que ultrapassam a religião católica. Há 
pessoas que, mesmo não sendo crentes, 
transmitem valores e são respeitadores 

CoMo É que oS aVóS olhaM Para o futuro da iGreja?

CG_ nós não temos uma bola de cristal, mas é um tema que dis-
cutimos, por vezes, os dois. o problema da igreja não é um pro-
blema dos avós, é um problema de todos nós, batizados. Vemos 
com alguma angústia que, contrariamente à sociedade embebida 
em cristianismo na qual nós crescemos, a sociedade atual vive 
uma época em que deus foi posto à margem. a sociedade cresce 
com uma geração de pessoas indiferentes face ao problema da 
religião. no passado tínhamos os crentes de um lado e os mili-
tantes ateus do outro. hoje é diferente, porque as pessoas são in-
diferentes. É a geração da indiferença! isso questiona-nos a res-
peito do que deveríamos estar a fazer para que este património 
geracional não se perca ainda mais. a nossa geração foi marcada 
pelo movimento do maio de 68, que promoveu um estilo de vida 
materialista, hedonista e consumista. isto é o que marca o século 
XX e o andamento das sociedades. a cultura europeia, que era 
marcada pelo cristianismo, é hoje cristianófoba e indiferente. 
Perante um indiferente é difícil qualquer tipo de ação.

lV_ o grande problema a esse respeito é aquilo que nós deixa-
mos de fazer. não sei se teremos dado na proporção daquilo que 
recebemos. os pais, os professores e os padres são educadores 
por excelência e talvez nos tenhamos materializado demais, 
quase sem querer. eu penso que a nossa geração de adultos não 
deixa um grande legado económico, cultural e religioso, quando 
comparado com aquilo que recebeu.

CoMo eStão a ViVer eSte ano da fÉ?

CG_ À medida das nossas possibilidades, tentamos acompanhar 

os documentos que vão saindo e refletir a partir deles.

lV_ quando saio da missa venho para casa para almoçar com 
a família e penso sempre: “se não levar alegria àquela mesa ou 
se não trouxer um toque de compreensão, não vou estar a viver 
cristãmente a minha vida”. eu sou mais Marta que Maria.

CeleBraMoS eSte ano oS 50 anoS do ConCÍlio VatiCa-
no ii. diante deSSa indiferença que reliGioSa, o que 
terá falhado na atualiZação da MiSSão da iGreja?

CG_ o concílio Vaticano ii pretendeu abrir a janela do “ag-
giornamento”, que queria uma igreja aberta ao mundo. o que 
aconteceu foi o fenómeno inverso. nós, igreja, deveríamos me-
ditar no que se passou. Perante as expetativas criadas, devemos 
perguntar-nos onde é que falhou a passagem da letra para a vida. 
os documentos do concílio são profundamente atuais e bastante 
abrangentes. Portanto, algo não correu bem. este é o grande 
exame, apesar de todos os aspetos positivos fomentados pelo 
concílio. o facto da liturgia poder ser celebrada em vernáculo 
é uma conquista fabulosa, que aproxima a Palavra do povo de 
deus. Porém, há muito mais para além disso.

lV_ o que falhou foi a vivência dos valores que estavam escritos. 
o acreditar e viver na fidelidade não foi assumido. Se nós, 
cristãos, tivéssemos decidido marcar presença nos vários setores 
da sociedade, hoje não existiam tantas pessoas a recorrer a 
espiritismos e seitas. as pessoas continuam a sentir necessidade 
de algo que as transcenda, mas não encontram isso na igreja. Por 
isso, devemos questionar-nos o que falha na proposta cristã e, 
principalmente, na forma como nós o transmitimos.

«a igreJa deveria meditar no Que falHou no pós-concílio vaticano ii»

    AVÔ CARLOS

“ContoS da 
Montanha”, MiGuel 
torGa
Livro

CarloS ParedeS
Música

arroZ de SarraBulho
GastronoMia

“a Vida É Bela”
CineMa

joão Paulo ii
PersonaLidade 

ilha daS floreS, açoreS
Lugar

  AVÓ LUíSA

roManCeS hiStóriCoS
Livro

MoZart
Música

PudiM Conde da Praia
GastronoMia

“MÚSiCa no Coração”
CineMa

oS MeuS PaiS
PersonaLidade 

açoreS
Lugar
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liturGia

LEITURA I – Co (Ecle) 1,2; 2,21-23

Leitura do Livro de Coelet

Vaidade das vaidades – diz Coelet – vai-
dade das vaidades: tudo é vaidade. Quem 
trabalhou com sabedoria, ciência e êxito,
tem de deixar tudo a outro que nada fez.
Também isto é vaidade e grande desgra-

ça. Mas então, que aproveita ao homem 
todo o seu trabalho e a ânsia com que 
se afadigou debaixo do sol? Na verdade, 
todos os seus dias são cheios de dores
e os seus trabalhos cheios de cuidados e 
preocupações; e nem de noite o seu cora-
ção descansa. Também isto é vaidade.

SALMO RESPONSORIAL – Salmo 14 (15)

Refrão: Senhor, tendes sido o nosso refú-
gio através das gerações.

Vós reduzis o homem ao pó da terra
e dizeis: «Voltai, filhos de Adão».
Mil anos a vossos olhos são como o dia de 
ontem que passou
e como uma vigília da noite.

Vós os arrebatais como um sonho,
como a erva que de manhã reverdece;
de manhã floresce e viceja,
de tarde ela murcha e seca.

Ensinai-nos a contar os nossos dias,
para chegarmos à sabedoria do coração.
Voltai, Senhor! Até quando…
Tende piedade dos vossos servos.

Saciai-nos desde a manhã com a vossa 
bondade,
para nos alegrarmos e exultarmos todos 
os dias.
Desça sobre nós a graça do Senhor nosso Deus.
Confirmai, Senhor, a obra das nossas mãos.

LEITURA II – Col 3,1-5.9-11
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo 
aos Colossenses

Irmãos: Se ressuscitastes com Cristo, 
aspirai às coisas do alto, onde Cristo está 
sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às 
coisas do alto e não às da terra. Porque 
vós morrestes e a vossa vida está escondi-
da com Cristo em Deus. Quando Cristo, 
que é a vossa vida, Se manifestar, também 
vós vos haveis de manifestar com Ele na 
glória. Portanto, fazei morrer o que em 
vós é terreno: imoralidade, impureza, pai-
xões, maus desejos e avareza, que é uma 
idolatria. Não mintais uns aos outros, vós 

que vos despojastes do homem velho 
com as suas acções e vos revestistes do 
homem novo, que, para alcançar a verda-
deira ciência, se vai renovando à imagem 
do seu Criador. Aí não há grego ou judeu, 
circunciso ou incircunciso, bárbaro ou 
cita, escravo ou livre; o que há é Cristo, 
que é tudo e está em todos.

ACLAMAÇÃO EVANGELHO – Mt 5,3
Bem-aventurados os pobres em espírito,
porque deles é o reino dos Céus.

EVANGELHO – Lc 12,13-21

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas

Naquele tempo, alguém, do meio da mul-
tidão, disse a Jesus: «Mestre, diz a meu 
irmão que reparta a herança comigo».
Jesus respondeu-lhe: «Amigo, quem Me 
fez juiz ou árbitro das vossas partilhas?» 
Depois disse aos presentes: «Vede bem, 
guardai-vos de toda a avareza: a vida de 
uma pessoa não depende da abundância 
dos seus bens». E disse-lhes esta pará-
bola: «O campo dum homem rico tinha 
produzido excelente colheita. Ele pensou 
consigo: ‘Que hei-de fazer, pois não 
tenho onde guardar a minha colheita? 
Vou fazer assim: Deitarei abaixo os meus 
celeiros para construir outros maiores,
onde guardarei todo o meu trigo e os 
meus bens. Então poderei dizer a mim 
mesmo: Minha alma, tens muitos bens 
em depósito para longos anos. Descan-
sa, come, bebe, regala-te’. Mas Deus 
respondeu-lhe: ‘Insensato! Esta noite terás 
de entregar a tua alma. O que preparaste, 
para quem será?’ Assim acontece a quem 
acumula para si, em vez de se tornar rico 
aos olhos de Deus». 

“Os milagres de Santo Inácio” (Rubens, 1615-20) In: Igreja de Jesus, Génova (Itália)

i Santo ináCio de loYola celebra-se a 31 de julho. oriundo de uma família 
nobre do País Basco (espanha), nasceu em 1491. depois de uma vida desregrada, 
converteu-se aos 30 anos e veio a fundar, em 1540, a Companhia de jesus (jesuí- 
tas), após uma profunda experiência espiritual. É autor dos “exercícios espirituais”, 
a base da espiritualidade e identidade jesuítica. Morreu em roma, no ano de 1556.

Sugestão de Cânticos
ent: Chegue até vós, Senhor (f. Santos, BMl, 52/nCt 213)
Sal: ó Senhor, vós tendes sido (M. luís, Sr 310)
CoM: Saciastes o vosso povo (j. f. Silva, CeC ii, 90-91)
Said: louvemos o Senhor (M. luís, CaC 437)

DOMINGO XVIII DO TEMPO COMUM – Ano C
4 de AGOSTo de 2013 

A liturgia deste domingo ques-
tiona-nos acerca da atitude 
que assumimos face aos bens 
deste mundo. Sugere que eles 

não podem ser os deuses que dirigem a 
nossa vida; e convida-nos a descobrir e a 
amar esses outros bens que dão verdadei-
ro sentido à nossa existência e que nos 
garantem a vida em plenitude.

Na primeira leitura, temos uma reflexão 
do “qohélet” sobre o sem sentido de uma 
vida voltada para o acumular bens… 
Embora a reflexão do “qohélet” não vá 
mais além, ela constitui um patamar 
para partirmos à descoberta de Deus e 
dos seus valores e para encontramos aí 
o sentido último da nossa existência. 
As conclusões, quer do “qohélet”, quer 
das filosofias existencialistas agnósticas, 
seriam desesperantes se não existisse a fé. 
Para nós, os crentes, a vida não é absurda 
porque ela não termina nem se encerra 

neste mundo… A nossa caminhada nesta 
terra está, na verdade, cheia de limita-
ções, de desilusões, de imperfeições; mas 
nós sabemos que esta vida caminha para 
a sua realização plena, para a vida eter-
na: só aí encontraremos o sentido pleno 
do nosso ser e da nossa existência. Este 
texto convida-nos a não colocar a nossa 
esperança e a nossa segurança em coisas 
falíveis e passageiras.

A segunda leitura convida-nos à identi-
ficação com Cristo: isso significa deixar-
mos os “deuses” que nos escravizam e 
renascermos continuamente, até que em 
nós se manifeste o Homem Novo, que 
é “imagem de Deus”. Ser batizado é, na 
perspectiva de Paulo, identificar-se com 
Cristo e, portanto, renunciar aos meca-
nismos que geram egoísmo, ambição, 
injustiça, orgulho, morte – os mesmos 
que Jesus rejeitou como diabólicos; e é, 
em contrapartida, escolher uma vida de 

doação, de entrega, de serviço, de amor – 
os mecanismos que levaram Jesus à cruz, 
mas que também o levaram à ressurrei-
ção. A comunidade cristã é essa família 
de irmãos onde as diferenças (de raça, 
de cultura, de posição social, de perspe-
tiva política, etc.) são ilusórias, porque o 
fundamental é que todos caminham para 
ser “imagem de Deus”. Isto é realida-
de? Nas nossas comunidades (cristãs ou 
religiosas), todos os membros são tratados 
com igual dignidade, como “imagem de 
Deus”?

No evangelho, através da “parábola do 
rico insensato”, Jesus denuncia a falência 
de uma vida voltada apenas para os bens 
materiais: o homem que assim procede 
é um “louco”, que esqueceu aquilo que, 
verdadeiramente, dá sentido à existência. 
A Palavra de Deus que aqui nos é servida 
questiona fortemente alguns dos funda-
mentos sobre os quais a nossa sociedade 

se constrói. O capitalismo selvagem que, 
por amor do lucro, escraviza e obriga a 
trabalhar até à exaustão (e por salários 
miseráveis) homens, mulheres e crianças, 
continua vivo em tantos cantos do nosso 
planeta. Entre nós, o capitalismo assume 
um “rosto” mais humano nas teses do 
liberalismo económico; mas continua a 
impor a filosofia do lucro, a escravatura 
do trabalhador, a prioridade dos critérios 
de planificação, de eficiência, de produ-
ção em relação às pessoas. O que Jesus 
denuncia aqui não é a riqueza, mas a 
deificação da riqueza. Até alguém que fez 
“voto de pobreza” pode deixar-se tentar 
pelo apelo dos bens e colocar neles o seu 
interesse fundamental… A todos Jesus re-
comenda: “cuidado com os falsos deuses; 
não deixem que o acessório vos distraia 
do fundamental”.

Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org

 a Igreja alimenta-se da palavra
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oPinião

É essa a grande tarefa que nos foi atribuída: fazer 
discípulos de Cristo, anunciar, neste caso, aos jovens, 
que há quem os ame, quem por eles tenha dado a vida

No passado domingo, a Igreja de Braga acolheu a celebração da ordenação de novos pres-
bíteros: Abílio Brito, Dayakar Thumma, Nuno Oliveira e do dehoniano Albino Eduardo.        

(Fotos: Avelino Lima)

O Rio de Janeiro continua lindo 
e mais lindo ainda vai ficar 
de 23 a 28 deste mês, com a 
presença do Papa Francisco 

e dos jovens de todo o mundo que aí vão 
acorrer. Calcula-se que serão cerca de 
dois milhões e meio. 

Vejo sempre estes encontros, desde 
que foram instituídos por João Paulo II, 
com uma grande esperança. São uma 
oportunidade de evangelização, a sua 
verdadeira natureza. O Papa Francisco 
não vai, certamente, tomar banhos de 
sol nem surfar nas ondas de Ipanema, 
embora, quem sabe, vontade lhe não 
falte. Valores, porém, mais altos se 
levantam. O Papa vai somente cumprir 
o lema desta grande jornada, já antes 
escolhido por Bento XVI, ecoando 
a ordem de Jesus Cristo: “ide e fazei 
discípulos em todas as nações” (S. 
Mateus, 28,19).

É essa a grande tarefa que nos foi 
atribuída: fazer discípulos de Cristo, 
anunciar, neste caso, aos jovens, que 
há quem os ame, quem por eles tenha 
dado a vida. É disto que eles necessitam: 
palavras de vida eterna, palavras 
que dêem sentido e esperança à sua 
existência. Não precisam da caótica 
vozearia do mundo, imensamente 
barulhenta e oca, trazida por todos os 
meios de comunicação.

Durante a minha profissional estive em 
contacto com os jovens universitários. 
Fui professor deles. Olhando para trás, 
não posso deixar de comover-me com 
as suas qualidades encantadoras e 
também com os seus defeitos, que me 
parecem, ainda assim, muito menores 
que as primeiras. Em todos encontrei 
o desejo irreprimível de se verem 
aceites, de serem compreendidos, de se 
sentirem amados. Quando sentem que 
os estimam, abrem-se e entregam-se com 
uma confiança de meninos. Bernard 
Shaw dizia, com o seu conhecido e 
sarcástico humor: “A juventude é uma 
coisa maravilhosa. Que pena desperdiçá-
la em crianças”. Adivinha-se nestas 
palavras a tristeza de ter perdido a flor 
da juventude e o reconhecimento do 
seu perfume estonteante. Mas se assim 
não fosse, também não eram jovens. 
Porque, precisamente, o que melhor os 
caracteriza é essa vontade desmedida 
de viver, de dar tudo, de se entregarem 
completamente aos sonhos. Dizia 

também Paul Claudel, o grande poeta e 
convertido francês, que a juventude não 
foi feita para o prazer, mas para o desafio. 
Eu preferia dizer que foi feita para o 
prazer do desafio. A questão é saberem 
escolhê-lo.

Ora essa é a função de todos nós, 
crentes: fazer chegar aos ouvidos dos 
jovens, pôr-lhes diante dos olhos e do 
coração alguém que os compreende e 
os ama, que é, para qualquer idade, mas 
talvez especialmente para eles, o grande 
desafio: Jesus Cristo. Se soubermos 
apresentá-lo, reagem, com alegria e 
generosidade. Talvez o manifestem de 
um modo que pode parecer estranho aos 
mais velhos. Podem achar que gritam 
de mais, que batem palmas de mais, 
que cantam e dançam de mais, e sejam 
levados a desconfiar da profundidade 
dessa alegria. Deixá-los ser assim. Pode 
acontecer que o exagero de tantos, 
em conjunto, acabe por levá-los às 
grandes decisões. Um só jovem que 
se voltasse para Cristo, já teria valido 
a pena. Sabemos, porém, que muitos, 
senão todos, regressam transfigurados. 
Nunca sabemos o que pode acontecer 
no coração de uma pessoa. Só Deus 
sabe. As grandes surpresas acontecem 
constantemente. Nem outra coisa se pode 
esperar da acção do Espírito Santo.

Quem diria, por exemplo, que de um 
grupo de sete jovens estudantes da 
Universidade de Sorbona, em Paris, 
nos começos do séc. XVI, havia de 
sair o fundador da Companhia de 
Jesus, Santo Inácio de Loiola, o menos 
jovem dos sete, cuja festa litúrgica se 
celebra, precisamente, no dia 31 deste 
mês, poucos dias depois de terminar 
o encontro do Rio de Janeiro? Quem 
poderia adivinhar a enorme importância 
que ele iria ter na renovação da Igreja e 
do mundo? Quem diria que desse grupo 
surgiria um missionário tão arrebatado 
como S. Francisco Xavier que levou a 
mensagem de Cristo até às portas da 
China? Ninguém os conhecia, ninguém 
sabia deles. Eram jovens e estudantes, no 
meio de milhares de outros.

Ninguém sabe, mas pode muito bem 
acontecer que, destas jornadas da 
juventude, venham a surgir santos que 
alterem para melhor a sociedade em que 
vivemos. Nenhum de nós o sabe. Basta 
que o saiba Deus.

O RIO DE JANEIRO 
ainda mais lindo

iGreja eM deStaque

pelo Luís Silva Pereira
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O site da Associação Famílias é um 
portal que tem como primordial missão 
informar sobre a identidade, tomadas 
de posição e iniciativas promovidas 
por esta instituição que tem a sua sede 
em Braga. Para além de disponibilizar 
a informação relativa à legislação por-
tuguesa sobre a família, é possível ter 
acesso a publicações promovidas neste 
âmbito, bem como à galeria de inicia-
tivas e notícias mais recentes. No site 
é ainda possível aceder às propostas 
de voluntariado e às respostas sociais 
patrocinadas pela associação.

www.a-familias.org

flash 

«Cada jovem 
transporta dentro 

de si uma 
grande bomba, 
o amor que se 

abre»

Padre Eduardo Novo,

Departamento Nacional da Pastoral Juvenil

Vila Nova de Famalicão realizou a sua peregrinação mariana arciprestal no passado domingo (DM)

título: Leve Deus no 
coração

editora: Oficina do Livro

Preço: 13,41 euros

Resumo: Este livro reúne reflexões jesuítas 
para todo o ano, sob coordenação de An-
tónio Valério e José Maria Archer. Convi-
dam a ponderar, questionar, compreender 
e aprofundar vários aspectos da nossa 
vida – para que a vida não nos passe ao 
lado. Acompanhando os ritmos dos doze 
meses do ano, “Leve Deus no Coração” é 
uma ajuda útil para ir pensando a vida à 
medida que se a vai vivendo.

LiVRo

quinta-feira 25.07.2013

> BRAGA: celebração, pelos 
taxistas, do dia de S. Cristóvão, 
na capela de S. João da Ponte 
(08h00).

> Festas de S. Tiago na Arquidio-
cese de Braga: 

- Celorico de Basto (concelhias)

- Caldelas/Vilela (Amares)

- Oliveira (Póvoa de Lanhoso)

- Cividade e Fraião (Braga)

- Antas, Cruz e Castelões (V.N. 
Famalicão) - Ronfe (Guimarães)

- Carapeços e Macieira de Rates 
(Barcelos) 

- Faia (Cabeceiras de Basto)

- Sabariz e Prado (Vila Verde)

- Chamoim e Cibões (Terras de 
Bouro)

- Guilhofrei (Vieira do Minho)

Sexta-feira 26.07.2013

> BRAGA: celebração do Dia 
dos Avós na Sé Primaz, pelo có-
nego José Paulo Abreu (17h30).

> VILA DO CONDE: bênção 
dos avós na igreja Matriz 
(19h00).

> BRAGA: ciclo de cinema 
ao ar livre, no auditório Vita 
(21h15).

Sábado 27.07.2013

> BRAGA: Focolares organizam 
“Mariápolis”, no centro pastoral 
da Arquidiocese (até dia 30).

> BRAGA: início do estágio de 
admissão ao seminário, no cen-
tro pastoral da Arquidiocese.

> BRAGA: Música no Claustro 
no auditório Vita, com o grupo 
“Sete Lágrimas” (21h30).

domingo 28.07.2013

> AMARES: Missas Novas do 
Padre Dayakar Thumma, na 
igreja de Amares (10h00) e na 
igreja de Ferreiros (16h00).

> Esta sexta-
-feira, das 

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

da Rádio SIM, entrevista o có-
nego José Paulo Abreu, sobre as 
próximas iniciativas do Sameiro.

FM 101.1 Mhz e AM 576 Khz

Pois é... 
Chegou o dia tão falado!

...Um pequeno farnel...

...Uma grande curiosida-
de...

...Uma enorme sacola!

(“Como será a sacola?...)

Espantado,

Um pouco amedrontado,

O Pedro

Avança a medo

Ao lado do Avô, perfilado.

De repente, sem avisar,

Uma lágrima escondida

No canto do olho

Resvala solene, pesada,

Caindo como uma pedrada

Aos pés do Avô.

Então, a sua mão de rugas vestida

Agarra com firme ternura

Aquela mãozita qu’inda ontem,

Todo o dia,

Jogava ao pião

Como querendo dizer-lhe:

“Conta comigo, seu brincalhão!...”

Carlos Aguiar Gomes

O PRIMEIRO DIA DE AULAS

o triBunal do SaCerdote

Durante a vida presbiteral, há um conjunto de sentenças do “tribunal popular” 
às quais estamos sujeitos. Por isso, permiti que enumere algumas:
- Se um padre prega durante mais de dez minutos, é um chato.
Mas se prega em menos de dez minutos, é um apressado.

- Se aborda temas sociais, é porque se quer meter na política.
E se só aborda temas religiosos, erra por não se estar a comprometer com o mundo.
- Se aparece com o cabelo comprido, é revolucionário.
E se usa o cabelo curto, é antiquado.
- Se é exigente pastoralmente, afasta as pessoas da Igreja. Se está na igreja, devia sair 
para visitar os paroquianos. E se os visita, nunca está na igreja para os acolher.
- Se não convive, é introvertido.

Se promove convívios, só pensa em festas.
E se quer moralizar as festas, está a acabar com a religião do povo.

- Se se mete em obras na igreja, gasta dinheiro desnecessaria-
mente.

E se não faz as necessárias obras de restauro, é porque é um 
grande desleixado.

- Se apresenta publicamente as contas da paróquia, é um 
pedinte.

Se não as apresenta, é um ladrão.
- Se dirige a paróquia sozinho, é um autoritário
Se exorta à colaboração dos leigos, deixa-se influenciar.

- Se é jovem, falta-lhe experiência.
E se é idoso, deveria reformar-se.
- Mas… quando o padre vai embora ou morre, só aí as pesso-
as reparam que ele era realmente insubstituível.

D. Jorge Ortiga
Homilia das Ordenações Presbiterais


