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correm em Vila Nova de Famalicão, mas 
também Amares e Vila Verde o elegeram 
como santo patrono.
Em Braga também se realizam algumas 
festas em honra de Santo António, nome-
adamente nas freguesias da Sé, Lomar, 
Tebosa e Montariol (S. Victor).
Em Guimarães, nota para as festas de 
Santo António da Cruz de Pedra e, em 
Barcelos, nas paróquias de Martim, Alve-
los e Cambeses.
Santo António também está presente em 
Esposende com as festas em Palmeira de 

IGREJA PRIMAZ
realiza-se este domingo, no arciprestado de 
Guimarães e Vizela, a ronda da Lapinha. a 
procissão sai da freguesia de Calvos, pelas 
13h00, depois da missa campal, rumando até 
à igreja da oliveira, no centro de Guimarães. 

i

Junho, diz o povo, é o mês dos santos 
eleitos como os mais celebrados de 
Portugal. São três os protagonistas: 

Santo António, São João e São Pedro. Na 
Arquidiocese de Braga, aquele que conta 
com mais celebrações é o primeiro, santo 
lisboeta do século XII, celebrado precisa-
mente no dia de hoje.  
São ao todo três os arciprestados que o 
acolheram como ”senhor” das suas festas 
municipais e largas dezenas de paróquias 
e lugares que o têm como principal pro-
tetor. As mais destacadas festividades de-

SANTO ANTÓNIO: 
O SANTO MAIS POPULAR 

DA ARQUIDIOCESE 

Vieira do Minho 
peregrinação a Cantelães
as 22 paróquias do arciprestado de Viei-
ra do Minho participaram, no passado 
domingo, na peregrinação ao santu-
ário da Senhora da fé, em Cantelães. 
na eucaristia solene, d. jorge ortiga 
convidou os fiéis a refletirem sobre os 
conteúdos da fé, considerando «ur-
gente ter consciência daquilo em que 
se acredita», e frisou que «a fé nunca 
pode ser um mero exercício de piedade 
indivídual», pois ter fé passa também 
por redescobrir o rosto da igreja.

Pré-Seminário
inscrições para o estágio
o Seminário Menor, em Braga, vai aco-
lher um estágio integrado nas iniciati-
vas da pastoral vocacional da arquidio-
cese. o estágio decorre entre os dias 
27 e 30 de junho e dirige-se aos jovens 
entre os 12 e os 17 anos. a inscrição 
deve ser efetuada junto dos respetivos 
párocos até ao dia 20 de junho. 

 
Braga
homenagem a Manuel Faria
um concerto coral, pelo grupo Capella 
Bracarensis e uma conferência pelo pa- 
dre jorge Barbosa (também músico), 
deram corpo à homenagem organizada, 
na passada quinta-feira, por alunos 
faculdade de teologia ao compositor e 
cónego Manuel faria, por ocasião dos 
30 anos da sua morte. as celebrações 
encerram-se a 7 de julho com uma 
eucaristia solene na igreja de S. Paulo.

Vila do Conde
solenidade do Corpo de Deus
a Paróquia de São joão Batista, de Vila 
do Conde, promoveu, no passado fim 
de semana, uma «exposição solidária» 
para angariar fundos necessários ao 
restauro do edifício onde funciona o 
Centro Paroquial Padre Porfírio alves. 
Segundo o padre Paulo dias, este é 
um projeto «que urge executar o mais 
rapidamente possível». 

Esponsende
telemóveis “calados” na igreja
a paróquia de S. Paio de antas, em 
esposende, foi notícia por estes dias de-
vido à instalação de um dispositivo que 
bloqueia o sinal dos telemóveis dentro 
da igreja. esta medida, tomada por 
iniciativa do pároco, o padre Manuel 
Brito, representou um investimento de 
cerca de 500 euros, mas foi eficaz para 
combater os toques dos telemóveis du-
rante as celebrações. quando os avisos 
aos fiéis não são suficientes para calar 
os telemóveis, aqui está um exemplo 
de uma medida eficaz para uma maior 
vivência sacramental. 

no próximo dia 30 de junho vai ter lugar no santuário da 
Senhora da franqueira, em Barcelos, a celebração do dia 
arquidiocesano da família. esta iniciativa, que se inicia 
às 09h30, vai contar com uma conferência, missa campal 
por d. antónio Moiteiro, piquenique e animação musical.

i
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Peregrinação dos Frágeis
a PaStoraL da SaÚde, em conjunto 
com o Arciprestado de Braga, organizam, 
no próximo dia 7 de julho, a segunda 
edição da Peregrinação dos Frágeis. Esta 
iniciativa pastoral vai decorrer no Sameiro, 
a partir das 15h00. O cónego José Paulo 
Abreu vai presidir a uma eucaristia na 
cripta, finda a qual será feita uma saudação 
da Senhora do Sameiro. As inscrições para 
esta peregrinação são obrigatórias e devem 
efetuar-se até ao dia 26 de junho nos cartó-
rios paroquiais da zona pastoral da cidade. 
Mais informações podem ser recolhidas 
junto dos párocos, ministros da comunhão, 
visitadores e instituições sociais, ou para o 
email pastoral.saude@diocese-braga.pt. Os 
destinatários da peregrinação são as «pes-
soas que vivem a deficiência, a dependên-
cia, a velhice, a doença física ou psíquica, 
a solidão, a discriminação, a reclusão, o 
luto, a marginalidade ou o abandono».

150 anos do Sameiro 
o SantuÁrio do SaMeiro, que está 
a celebrar os 150 anos da fundação do 
primitivo monumento, está a assinalar esta 
efeméride com um conjunto de iniciativas. 
Depois da descida da imagem de Nossa 
Senhora do Sameiro e da peregrinação 
arquidiocesana, este sábado, dia 15 de ju-
nho, pelas 21h30, realiza-se um concerto 
comemorativo dos 150 anos do santuá-
rio, que vai contar com a participação já 
confirmada dos grupos corais Magistrói, 
Vinhós e S. Joao Batista de Vila do Conde. 
No final vai ter lugar uma sessão de fogo 
de artifício. No dia seguinte, pelas 15h30, 
o programa continua com uma procis-
são desde a rotunda do Papa, seguida de 
uma eucaristia solene na cripta, presidida 
pelo Arcebispo Primaz, D. Jorge Ortiga. 
Recorde-se que o santuário teve origem 
num monumento à Imaculada Conceição 
iniciado a 14 de junho de 1863. ©

 D
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aMareS
também o arciprestado de amares celebra 
Santo antónio. entre as solenidades reli-
giosas destaca-se a eucaristia solene no dia 
13 de junho, que vai ser animada pelo gru-
po coral de ferreiros. no mesmo dia, pelas 
18h30, vai decorrer a procissão, na qual 
vão ser integradas todas as paróquias do 
município. este vai ser um dos momentos 
mais importantes dos festejos amarenses, 
que só terminam a 16 de junho.

o santo lisboeta é o mais popular 
entre os patronos das festas da 

arquidiocese, nomeadamente em 
Amares, Vila Verde e V. N. Famalicão 

Faro, e na Póvoa de Varzim, particular-
mente nas paróquias de Amorim e Rates. 
No interior da diocese salientem-se as 
festas de Esperança e Fontarcada, na 
Póvoa de Lanhoso, e ainda em Vila da 
Veiga (Terras de Bouro) e  Louredo (Vieira 
do Minho).
Entretanto, e para assinalar devidamente 
o dia de hoje, o Arcebispo Primaz, D. 
Jorge Ortiga, vai inaugurar uma capela 
dedicada a Santo António, na paróquia de 
Terroso, arciprestado da Póvoa de Varzim 
e Vila do Conde.

ViLa Verde
Vila Verde encontra também no santo 
lisboeta o orago das suas festas concelhias. 
a procissão, que se realiza na tarde de 
domingo, constitui-se como o principal 
ponto do cartaz.  decorre ainda uma mis-
sa solene esta manhã, na capela de Santo 
antónio. ainda neste município decorrem 
outras conhecidas festas, na freguesia de 
Mixões da Serra, tradicional romaria com 
a conhecida bênção de animais.

ViLa noVa de faMaLiCÃo
as festas de Santo antónio em Vila nova 
de famalicão detêm um vasto leque de 
iniciativas. o programa religioso é mar-
cado pela Missa Solene celebrada hoje, 
dia 13, pelas 10h30, que vai contar com a 
tradicional distrbuição distribuição do pão 
de Santo antónio. Pelas 17h00 acontece o 
momento alto dos festejos com a procis-
são em honra do santo, que vai percorrer 
as principais ruas do centro da cidade.



IGREJA VIVA 3Diário do Minho Quinta-FEiRa, 13 de junho de 2013

volvimento para toda a comunida-
de».
O Papa falou num momento de «cri-
se global profunda e persistente» que 
tem vindo a acentuar os problemas 
económicos e sociais, sobretudo para 
as «partes mais fracas da sociedade».
«São particularmente preocupantes os 
fenómenos como o enfraquecimento 
da família e dos laços sociais, da crise 
demográfica, a prevalência de lógicas 

que privilegiam o lucro face ao trabalho, 
a insuficiente atenção às gerações mais 
jovens e à sua formação», sustentou.

Perante alunos da academia eclesiás-
tica, onde se formam os diplomatas 

do Vaticano, o Papa francisco criticou o 
carreirismo. recorrendo a palavras fortes 
o Papa comparou a busca de sucesso à 
lepra: «o carreirismo é uma lepra. Por 
favor, nada de carreirismo!» 

Creio no amor do Coração em fogo, incendiado 
na Sarça ardente que se revelou a Moisés e que jesus 

diz ter em seu Coração, com o desejo de incendiar 
mais os corações dos homens.

Creio no amor do Coração em fogo, como nos diz o 
Cântico dos Cânticos, já que o amor é fogo abrasador 
que anseia por fazer alastrar no coração do mundo essa 
fornalha divina de amor e de graça.

Creio no amor do Coração em fogo, pois a paixão de 
deus é como fogo ardente que queima, que purifica, 
que abrasa o nosso coração e o nosso interior com esse 
divino amor.

Creio no amor do Coração em fogo, que sempre amou, 
que curou doentes, perdoou pecadores, alimentou a 
multidão faminta, chorou lágrimas de amizade profun-
da, acolheu todos dentro de Si e do seu fogo divino.

Creio no amor do Coração em fogo, que sente simpa-
tia acolhedora pelo jovem rico, que tem ternura pelas 
crianças, que se aproxima dos leprosos, que perdoa à 
adúltera, que dá o Céu ao bom ladrão, pois o seu amor 
é fogo que purifica.

Creio no amor do Coração em fogo, Coração de Bom 
Pastor, que ama apaixonadamente as suas ovelhas, so-
bretudo as doentes, as traumatizadas, as que não têm 

pão, amor, deus, mas que jesus deseja saciar 
com seu Coração.

Creio no amor do Coração em fogo, que deseja com 
ânsias de amor converter corações, acabar com as 
guerras, as injustiças, os ódios, as divisões, e quer 
que o seu amor seja fogo de comunhão em amor mais 
pleno.

Creio no amor do Coração em fogo, que deseja arden-
temente fazer comunhão connosco, estabelecer intimi-
dade, realizar união mística de amor, meter-nos dentro 
d’ele para nos incendiar e purificar.

Creio no amor do Coração em fogo, que quer fazer do 
mundo um braseiro de amor puro, estabelecendo paz e 
harmonia, destruindo tudo o que é pecado e destrói a 
vida, a alegria, a felicidade dos corações humanos.

Creio no amor do Coração em fogo, presente em 
cada eucaristia, em cada hóstia santa, em milhões de 
sacrários no mundo, querendo atrair a Si os corações 
humanos para os incendiar de seu amor.

Creio no amor do Coração em fogo, confio n’ele com 
todas as minhas energias, suplico-Lhe que me receba 
em seu Coração, que me purifique e incendeie com o 
seu amor, que me faça ser, à minha medida, um cora-
ção em fogo.

iGreja uniVerSaL
o Papa francisco e o Primaz da igreja anglicana, arcebis-
po justin Welby, vão encontrar-se pela primeira vez, 
amanhã, no Vaticano. o programa integra uma visita ao 
túmulo de São Pedro, situado sob a Basílica do Vaticano, 
e uma oração diante do túmulo do Beato joão Paulo ii.

i

Papa pede respeito pela liberdade religiosa
Guarda
em festa por Servo de Deus
o Bispo da Guarda afirmou que a dio-
cese «está em festa» perante a aproxi-
mação da beatificação de d. joão de 
oliveira Matos (1879-1962), depois 
da recente publicação que reconhece 
as suas virtudes heroicas. trata-se da 
primeira etapa concluída no processo 
de reconhecimento público pela auto-
ridade suprema da igreja da Santidade 
do antigo bispo, que, a partir de agora 
é Servo de deus Venerável.

Leiria/Fátima
peregrinação das crianças
Cerca de 35 mil crianças, 
acompanhadas pelos seus pais, 
catequistas e professores, estiveram 
em fátima na peregrinação anual 
dos mais novos, que decorreu 
domingo e segunda-feira. Presidindo 
à peregrinação, d. antónio Moiteiro 
lembrou as dificuldades que vivem 
muitas famílias, e deixou uma palavra de 
ânimo e um apelo à solidariedade.

Lisboa
carta pelo novo Patriarca
o Patriarca emérito de Lisboa, d. josé 
Policarpo, enviou uma carta à dioce-
se dando conta da nomeação de d. 
Manuel Clemente como novo Patriarca 
e pedindo a oração pelos dois, nes-
te momento de mudança. A missiva 
recorda que a entrada solene do novo 
cardeal vai decorrer numa celebração a 
ter lugar nos jerónimos a 7 de julho.

Viana do Castelo
subiu a Santa Luzia
Muitas centenas de fiéis das paróquias 
do arciprestado de Viana do Castelo 
integraram, no passado domingo, a 
peregrinação do Sagrado Coração 
de jesus, que todos os anos sobe 
ao alto de Santa Luzia. Presidindo 
à celebração, d. anacleto oliveira 
pediu mais «compaixão», num mundo 
«marcado pelo egoísmo». 

CREIO NO amOR DO CORaÇÃO Em FOGO   aNO Da Fé 33 Dário Pedroso, sj

o padre madeirense josé Bernardino trindade 
recebeu, no passado dia 10 de junho, o Grau de 
oficial da ordem do Mérito. a distinção deve-se 
aos serviços prestados para acudir à população 
afetada pelo temporal de 20 de fevereiro de 2010.

i

O Papa Francisco apelou ao respeito 
pela liberdade religiosa em todo o 
mundo e alertou para as conse-

quências da crise «persistente» sobre as 
famílias e os jovens, num encontro com o 
presidente italiano.
«A liberdade religiosa é mais afirmada do 
que realizada, no mundo de hoje: Ela é, de 

O Papa está preocupado com as sucessivas  violações da liberdade religiosa em várias partes do mundo

© DR

facto, obrigada a sofrer ameaças de vários 
tipos e não raramente é violada», declarou, 
na primeira audiência concedida ao presi-
dente de Itália.
Segundo o Santo Padre, é dever de todos 
«defender a liberdade religiosa e promovê-
-la» como um bem moral que representa 
uma garantia de «crescimento e de desen-

O Papa recordou 
que este ano 
se assinala o 

17.º centenário 
do édito de 

Milão, assinado 
pelo imperador 

Constantino
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entreViSta
i joão Pedro dantas tem 23 anos e é formado em teatro pela 

escola Superior de teatro e Cinema da amadora. natural de 
Lisboa, tem raízes familiares em Ponte da Barca. Começou a 
fazer trabalhos de publicidade aos 16 anos e, um ano após, 
iniciou as gravações da série juvenil “Morangos com açúcar”.

i

joão Pedro dantas é um dos protagonistas do musi-
cal “Wojtyla” que na passada semana subiu ao pal-
co do auditório Vita. ator de formação, fica mar-
cado pela experiência na mais longeva série juvenil 
da televisão portuguesa: “Morangos com açúcar”. 
aproveitando a sua presença em Braga, fomos es-
cutar a sua opinião sobre a fé, a juventude e sobre 
o protagonista do musical, joão Paulo ii.

o célebre Pitágoras dizia que a nossa 
vida é como um espetáculo de teatro 
“entra-se, vê-se e depois vai-se embora”. 
Concordas?

R_ Sim. Fazendo a abordagem da vida, 
mas centrando-nos no palco, podemos 
considerar que os atores fazem abor-
dagens à vida e são um veículo para 
contar histórias e por transportá-las para 
o presente. Os atores acabam por ser os 
responsáveis por essa transposição. Neste 
caso concreto do musical “Wojtyla” 

“ João paulo ii 
significou muito 
para as pessoas 
e para a própria 

humanidade

trata-se de uma abordagem e homena-
gem da vida de João Paulo II, em que 
nós somos os principais testemunhos 
dele. Claro que não somos testemunhos 
reais, mas fictícios, porque não fomos 
nós as pessoas que privaram com o Papa. 
Nesse sentido penso que sim, entra, vê-se 
e aprecia-se, critica-se ou elogia-se, e 
depois tira-se as conclusões. É um pouco 
como a nossa vida fora dos palcos. Em 
qualquer vida ou profissão estamos sem-
pre sujeitos a julgamentos e observações.

Como descobriste a tua vocação para o 
teatro?

R_ Comecei a fazer os “Morangos com 
Açúcar” ainda sem formação nenhuma 
para o teatro. Tive apenas uma prepara-
ção três meses antes de iniciar a gravar 
a série. Quando acabei de gravar a 
série tinha o 12.º ano feito. Pensei que 
gostava de fazer teatro e representar, mas 
queria ter formação. Decidi concorrer ao 
conservatório. Estava um pouco indeciso. 
Gostava muito de desporto, mas como 
estava na área de humanidades no ensino 
secundário, era mais complicado. Então, 
decidi ir para o teatro.

durante o musical “Wojtyla” ouvimos 
algumas histórias particulares que foram 
contagiadas pela figura de joão Paulo ii. 
este Papa também marcou a tua vida?

R_ Posso dizer que sim, porque é o Papa 
do qual eu tenho mais memória. Quando 
ele morreu eu tinha cerca de 16 anos. 
Devido às características que ele tinha 
como pessoa, é difícil não guardar me-
mória, independentemente de ser mais 
ou menos convicto na fé. Trata-se de uma 

figura que era acarinhada por todos e 
que significou algo muito positivo para 
as pessoas e para a própria humanidade. 
Eu cheguei a este espetáculo a partir do 
contacto de uma amiga que estava a 
estudar mestrado na mesma escola onde 
eu estava a tirar a licenciatura. Através 
de uma professora comum entramos 
em contacto e acabei por ser chamado 
para uma audição e depois fui chamado 
para este espetáculo. À medida que fui 
fazendo este espetáculo e que foram 
começando os ensaios fui-me sentindo 
motivado. Esta motivação não era apenas 
individual, mas era partilhada por todos. 
A motivação aparecia naturalmente, nem 
sei bem porquê. Estávamos todos focados 
no nosso trabalho e em dar o nosso 
melhor para que o espetáculo cumprisse 
as expetativas. A mensagem que quere-
mos passar, de esperança, paz e força, é 
paralela a quem não é católico ou não 
se envolve na Igreja. É uma mensagem 
universal, por isso mesmo quem assiste 
ao espetáculo não fica indiferente.

és uma pessoa de fé?

JOÃO 
PEDRO 

DAnTAS

Morangos com açúcar foi uma série juvenil portuguesa trans-
mitida pela tVi entre 30 de agosto de 2003 e 15 de setembro 
de 2012, totalizando 9 temporadas e mais de 2000 episódios. 
esta série, da autoria da Casa da Criação, já foi importada 
para alguns países, tendo recebido algumas distinções. 
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turalmente os jovens desinteressam-se 
muito pela cultura. Da experiência que 
tenho, olhando para as pessoas que co-
nheço, penso que não têm muita vontade 
de querer saber das artes como o teatro, o 
cinema, a música, a dança ou a literatura. 
Acho que acaba por depender muito da 
educação que cada um tem. Responden-
do mais diretamente à pergunta, penso 
que também há muitos jovens que se 
interessam e que lutam para que a socie-
dade ande para a frente. Muitos investem 
e acreditam nas suas capacidades e estão 
convictos que podem vencer na vida.

Como é que um jovem pode olhar o seu 
futuro com esperança diante do contexto 
negativo que se vive atualmente?

R_ É grave, sem dúvida. Em primeiro 
lugar, acho que temos que ser otimistas. 

Temos sempre que acreditar que é pos-
sível mudar as coisas. Se quisermos ser 
realistas, não me parece que a situação 
atual se inverta assim tão rapidamente. 
O que é que se pode fazer? Acima de 
tudo, continuar a lutar para inverter esta 
situação. Dizer isto assim parece fácil. 
No meu caso, por exemplo, ainda vivo 
em casa dos meus pais e ainda não tenho 
muitas despesas, mas terei que as ter um 
dia. Mas gostava um dia de ter a minha 
independência e não ter que precisar dos 
meus pais. Não é fácil, principalmente 
quando quase metade dos jovens, muitos 
dos quais licenciados, estão no desem-
prego. A minha área é uma daquelas em 
que o Governo corta mais apoios, por 
isso não é fácil. A cultura usufrui hoje 
de um apoio quase ridículo. Há imensas 
companhias de teatro que vão acabar 

porque não conseguem sustentar-se. O 
trabalho no teatro não está fácil e não há 
mercado para todas as pessoas que anual-
mente se formam em Portugal. Temos es-
colas superiores de teatro na Amadora, nas 
Caldas da Rainha, em Évora e no Porto e, 
ao todo, saem cerca de cento e cinquenta 
pessoas com formação. Dessas, muito 
poucas vão conseguir trabalhar nessa área.

a série “morangos com açúcar” não foi 
consensual na sociedade portuguesa, 
nomeadamente em termos pedagógicos. 
Na tua opinião, que balanço é que pode 
ser feito?

R_ Pessoalmente, penso que os “Mo-
rangos com Açúcar”, pedagogicamente 
falando, não foram um grande exemplo. 
Acho que fazia abordagens muito pouco 
realistas das coisas que se passam na 
vida concreta. Isso é uma falácia que 
pode ser perigosa para quem assiste. E 
havia muita gente a consumir diariamente 
“Morangos com Açúcar”. Supostamente, 
uma série que durou nove anos, inicial-
mente com temáticas mais consensuais, 
deveria ter outro tipo de influência. Na 
minha opinião pessoal, a partir de certa 
altura a série começou a descambar e a 
saturar-se, pois já não havia mais nada 
para dizer. A maneira como foram feitas 
algumas abordagens à vida dos jovens se 
calhar não terá sido feita da maneira mais 
acertada. Isto depende naturalmente das 
personagens.

Existia algum paralelo entre ti e a 
personagem que representavas na série 
“morangos com açúcar”?

R_ A minha personagem era o João que 
estava sempre no computador a jogar 
jogos ou na internet. Tinha um irmão 
que era o Pulga, que era o contrário dele 
em termos de personalidade, dado que 
gostava de desporto e de natureza. Esta 
personagem não tinha muito a ver comi-
go. Também gosto mais de estar em casa 
e sou mais pacato, mas não sou muito 
dado a computadores, nem percebo 
muito desse mundo. Gosto de jogar PES 
(Pro-Evolution Soccer), mas prefiro fazer 
desporto.

entreViSta
ii o Papa joão Paulo ii, entretanto declarado beato pela 

igreja Católica, continua a ser uma figura inspiradora para 
os cristãos e não-cristãos em todo o mundo. falecido a 2 
de abril de 2005 depois de um pontificado de quase 28 
anos, o Papa polaco foi um ícone para os mais jovens. 

o musical “Wojtyla” foi exibido, no auditório Vita, em 
cinco sessões ao longo de três dias consecutivos. Segundo a 
organização, o número de espectadores presentes repre-
sentou uma média de 400 pessoas por espetáculo, com 
pessoas de todas as idades e algumas famílias inteiras.

«As pessoas que são 
mais próximas de 

Deus estão melhor 
com elas próprias»

R_ Sou crente e tenho a minha fé e con-
vicções. Apesar disso não tenho uma vida 
ativa na Igreja.

Na visita a Portugal em 2010, o Papa 
Bento XVI pediu aos artistas para fa-
zerem da cultura «um hino à beleza», 
mediante a qual Deus também se faz 
presente. a temática religiosa ainda é 
uma alergia nesse meio? 

R_ Eu acho que não há propriamente 
uma alergia. Tenho consciência que 
existe algum divórcio. É verdade que a 
religião é vista como algo exterior a este 
meio. Fazendo uma perspetiva sobre as 
pessoas que encontrei neste meio posso 
dizer que a maioria não se afirma como 
crente. Na minha opinião, de alguma 
maneira, todas as pessoas acreditam em 
alguma coisa, mesmo aqueles que se di-
zem ateus. Há alguma coisa em que eles 
acreditam, ainda que não saibam o que é, 
nem consigam definir ou palpar. Alguma 
coisa os move. Se calhar, em momentos 
mais difíceis, vão acabar por perceber 
que acreditam em alguma coisa.   

Dado que o evangelista S. João já utilizou 
a palavra “amor” para definir Deus, que 
palavras usarias para defini-Lo?

R_ É um pouco difícil de explicar isso. 
Cada um imagina e sente Deus à sua 
maneira, modelado à sua experiência 
pessoal. Cada um olha Deus conforme a 
educação e a vida que teve. Noto que as 
pessoas que são mais próximas de Deus 
têm uma aura diferente. Parece que estão 
melhor com elas próprias. Por exemplo, 
há uma rapariga aqui no elenco que é 
muito religiosa e que está sempre com 
um brilho especial nos olhos. Isso é fan-
tástico! Quanto às palavras que definem 
Deus utilizaria algumas como “partilha”, 
“amizade”, “paz” ou “devoção”.

a série “morangos com açúcar” fez de ti 
um jovem de sucesso. ainda recentemen-
te a rainha do teatro português, Eunice 
munõz, confessou que ainda se sentia 
uma jovem por dentro. Como é que vês a 
juventude atual?

R_ No panorama global, acho que cul-

omusical “Wojtyla”, que nasceu em 2010 integrado num projeto desenvolvido 
pela paróquia de Cascais, do Patriarcado de Lisboa, não pretende ser um relato 
histórico nem uma biografia, mas tem como mote apresentar «testemunhos de 

quem se cruzou com ele», «de vidas que mudaram» e, particularmente, da «relação de 
joão Paulo ii com os jovens».

o grupo que desenvolve este projeto nasceu com o objetivo de produzir e realizar um es-
petáculo musical com fins beneméritos. teve a sua estreia no dia 18 de maio de 2010, no 
estoril, e esteve em cena durante 7 dias, sendo que dois destes dias foram sessões extras a 
pedido do público.

devido ao enorme impacto que o musical causou, aliado ao facto de ter tido vários pe-
didos de reposição, o musical “Wojtyla” surgiu novamente, tendo passado já pelo teatro 
Sá da Bandeira no Porto, teatro tivoli em Lisboa e fernan Gomez em Madrid. entretanto, 
para além de Braga, o musical vai ser exibido no Coliseu do Porto e novamente no teatro 
tivoli, em Lisboa. 

as verbas angariadas com a bilheteira do espetáculo revertem a favor da associação de 
tratamento das toxicodependências “farol”

um musical sobre a Vida do papa mais carismÁtico de sempre

“
Os “Morangos 
com Açúcar”, 

pedagogicamente 
falando, não foram 
um grande exemplo

    DISCURSO DIRETO

“PriSÃo eM 
GuantÁnaMo” 
Livro

jorGe PaLMa
Música

arroZ de PoLVo
GastronoMia

“o raPaZ do PijaMa 
ÀS riSCaS”
CineMa

faMÍLia, aMiGoS e 
naMorada
PersonaLidade 

BarCeLona
Lugar
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LiturGia

LEITURA I – Zac 12,10-11;13,1

Leitura da Profecia de Zacarias

Eis o que diz o Senhor: «Sobre a casa 
de David e os habitantes de Jerusalém 
derramarei um espírito de piedade e 
de súplica.Ao olhar para Mim, a quem 
trespassaram, lamentar-se-ão como se la-
menta um filho único, chorarão como se 
chora o primogénito. Naquele dia, haverá 
grande pranto em Jerusalém, como houve 
em Hadad-Rimon, na planície de Megi-
do. Naquele dia, jorrará uma nascente 
para a casa de David e para os habitantes 
de Jerusalém, a fim de lavar o pecado e a 
impureza.

SALMO RESPONSORIAL – Salmo 62 (63)

Refrão: A minha alma tem sede de Vós, 
meu Deus

Senhor, sois o meu Deus: desde a aurora 
Vos procuro.
A minha alma tem sede de Vós.
Por Vós suspiro, como terra árida, sequio-
sa, sem água.

Quero contemplar-Vos no santuário,
para ver o vosso poder e a vossa glória.
A vossa graça vale mais que a vida:
por isso os meus lábios hão-de cantar-Vos 
louvores.

Assim Vos bendirei toda a minha vida
e em vosso louvor levantarei as mãos.
Serei saciado com saborosos manjares
e com vozes de júbilo Vos louvarei.

Porque Vos tornastes o meu refúgio,
exulto à sombra das vossas asas.
Unido a Vós estou, Senhor,
a vossa mão me serve de amparo.

LEITURA II – Gal 3,26-29
Leitura da Epístola do apóstolo S. Paulo 
aos Gálatas

Irmãos: Todos vós sois filhos de Deus pela 
fé em Jesus Cristo, porque todos vós, que 
fostes baptizados em Cristo, fostes reves-
tidos de Cristo. Não há judeu nem grego, 
não há escravo nem livre, não há homem 
nem mulher; todos vós sois um só em 
Cristo Jesus. Mas, se pertenceis a Cristo, 
sois então descendência de Abraão, her-
deiros segundo a promessa.

ACLAMAÇÃO EVANGELHO – Jo 10,27
As minhas ovelhas escutam a minha voz, 
diz o Senhor; Eu conheço as minhas ove-
lhas e elas seguem-Me.

EVANGELHO – Lc 7,36 – 8,3

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas

Um dia, Jesus orava sozinho, estando 
com Ele apenas os discípulos. Então 
perguntou-lhes: «Quem dizem as mul-
tidões que Eu sou?» Eles responderam: 
«Uns, João Baptista; outros, que és Elias; 
e outros, que és um dos antigos profetas 
que ressuscitou». Disse-lhes Jesus: «E vós, 
quem dizeis que Eu sou?» Pedro tomou 
a palavra e respondeu: «És o Messias de 
Deus». Ele, porém, proibiu-lhes severa-
mente de o dizerem fosse a quem fosse e 
acrescentou: «O Filho do homem tem de 
sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, 
pelos príncipes dos sacerdotes e pelos 
escribas; tem de ser morto e ressuscitar 
ao terceiro dia». Depois, dirigindo-Se a 
todos, disse: «Se alguém quiser vir comi-
go, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz 
todos os dias e siga-Me. Pois quem quiser 
salvar a sua vida, há-de perdê-la; mas 
quem perder a sua vida por minha causa,
salvá-la-á».
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i S. LuÍS GonZaGa é celebrado no dia 21 de junho. jesuíta, 
nascido em Mântua, itália, em 1568, morreu com apenas 23 anos de 
idade, quando ainda era estudante de teologia devido a ter prestado 
auxílio a pobres doentes da cidade de roma. É considerado por isso 
como patrono da juventude. foi canonizado por Bento Xiii em 1724.

Sugestão de Cânticos
ent: Salvai, senhor o vosso povo (j. Santos, CeC ii, 57-58)
SaL: a minha alma tem sede de Vós (M. Luís, Sr 150-1)
CoM: o Cordeiro de deus é o nosso (a.a.oliveira, CeC ii 58-60)
Said: a salvação (a. f. Santos, BML 32, 12)

DOMINGO XII DO TEMPO COMUM – Ano C
23 de junho de 2013 

A  liturgia deste domingo coloca 
no centro da nossa reflexão a fi-
gura de Jesus: quem é Ele e qual 
o impacto que a sua proposta 

de vida tem em nós? A Palavra de Deus 
que nos é proposta impele-nos a desco-
brir em Jesus o “messias” de Deus, que 
realiza a libertação dos homens através 
do amor e do dom da vida; e convida 
cada “cristão” à identificação com Cristo 
– isto é, a “tomar a cruz”, a fazer da pró-
pria vida um dom generoso aos outros.

A primeira leitura apresenta-nos um mis-
terioso profeta “trespassado”, cuja entrega 
trouxe conversão e purificação para os 
seus concidadãos. Revela, pois, que o 
caminho da entrega não é um caminho 
de fracasso, mas um caminho que gera 
vida nova para nós e para os outros. João, 
o autor do Quarto Evangelho, identificará 
essa misteriosa figura profética com o 
próprio Cristo. Pelo Batismo, os cris-

tãos assumiram a existência do próprio 
Cristo. A primeira consequência que 
daqui resulta é que os cristãos são livres: 
eles receberam de Cristo uma vida nova 
e não estão mais sujeitos à escravatura 
do egoísmo, do pecado e da morte. A 
segunda consequência que daqui resulta 
é que os cristãos são iguais. Identificados 
com Cristo, não há qualquer diferença 
ou discriminação quanto à raça, ou ao 
sexo; todos são “filhos”, com igual direito 
quanto à herança (todos são filhos do 
mesmo Pai). A “salvação” que Cristo 
trouxe significa a igualdade fundamental 
de todos.

A segunda leitura reforça a mensagem 
geral da liturgia deste domingo, insistindo 
que o cristão deve “revestir-se” de Jesus, 
renunciar ao egoísmo e ao orgulho e per-
correr o caminho do amor e do dom da 
vida. Esse caminho faz dos crentes uma 
única família de irmãos, iguais em digni-

dade e herdeiros da vida em plenitude. 
Para os judeus, contemporâneos de Jesus 
e de Paulo de Tarso, os pagãos e as mu-
lheres eram gente discriminada. “Dou-te 
graças, Deus altíssimo – diz uma célebre 
oração rabínica – porque não me fizeste 
pagão, escravo ou mulher”. Paulo pro-
clama, neste texto, que, a partir da nossa 
identificação com Cristo, toda a discrimi-
nação entre os homens e, sobretudo entre 
os cristãos, carece de sentido. A Igreja 
soube tirar as consequências deste facto? 
Como acolhemos os estrangeiros, os 
discriminados, os divorciados, os homos-
sexuais, os drogados, as mulheres?

O evangelho confronta-nos com a 
pergunta de Jesus: “e vós, quem dizeis 
que Eu sou?” Paralelamente, apresenta o 
caminho messiânico de Jesus, não como 
um caminho de glória e de triunfos hu-
manos, mas como um caminho de amor 
e de cruz. “Conhecer Jesus” é aderir a Ele 

e segui-l’O nesse caminho de entrega, 
de doação, de amor total. O Evangelho 
deste domingo define a existência cristã 
como um “tomar a cruz” do amor, da 
doação, da entrega aos irmãos. Supõe 
uma existência vivida na simplicidade, 
no serviço humilde, na generosidade, no 
esquecimento de si para se fazer dom 
aos outros. Na sociedade em geral e na 
Igreja em particular, encontramos muitos 
cristãos para quem o prestígio, as honras, 
os postos elevados, os tronos, os títulos 
são uma espécie de droga de que não 
prescindem e a que não podem fugir. 
Frequentemente, servem-se dos carismas 
e usam as tarefas que lhe são confiadas 
para se auto-promover, gerando conflitos, 
rivalidades, ciúmes e mal-estar. À luz do 
“tomar a cruz e seguir Jesus”, que sentido 
é que isto fará?

Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org

 a Igreja alimenta-se da palavra
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oPiniÃo

Para que prevaleça entre os povos uma cultura de 
diálogo, escuta e respeito mútuo. [intenção do Papa 
para o mês de junho]. 

No passado domingo, realizou-se a peregrinação arciprestal de Vieira do Minho ao 
santuário da Senhora da Fé, em Cantelães.         

(Fotos: Jorge Oliveira)           

1A sensatez de uma relação 
pacífica entre os povos, 
alicerçada em diálogo, 
escuta e respeito mútuo, é 

uma evidência. Apesar disso, não 
se pode dizer que seja um anseio 
partilhado por todos. Pelo contrário, 
a desconfiança, o ódio, a violência 
ditam leis em vastas regiões da Terra, 
provocando conflitos sangrentos 
entre países ou entre comunidades 
que partilham o mesmo país. Nos 
últimos tempos, tornou-se comum 
afirmar que na origem da maior 
parte destes conflitos violentos está 
a religião, de modo particular, as 
religiões monoteístas – e alguns, 
como o escritor português Saramago, 
elevaram esta afirmação à categoria 
de dogma ateu.

2Despidos do preconceito 
anti-religioso, porém, é 
fácil perceber que a maior 
parte dos conflitos violentos 

obedece a motivações não religiosas – 
embora a religião sirva de bandeira a 
alguns dos grupos em confronto. Tais 
motivações radicam na incapacidade 
de reconhecer a humanidade do 
outro, a sua dignidade, anterior a 
qualquer pertença tribal ou religiosa 
– em linguagem teológica cristã, 
trata-se do pecado original, que 
reclama para si o “ser como Deus” 
e recusa ao outro o ser “imagem 
e semelhança de Deus”. Assim, a 
violência assassina que habita o 
coração humano não é fruto de Deus, 
mas o resultado de uma “irreligião” 
originária, alimentada pela endémica 
e omnipresente vontade humana de 
poder sobre o outro.

3Religioso ou ateu, nenhum 
humano escapa a esta 
“irreligião” originária – ao 
“pecado original” – que 

reivindica para si o “ser como Deus” 
e transforma esta reivindicação 
em afirmação violenta de si e em 
desejo de poder. Que este desejo 
ganhe as cores da religião ou do 
ateísmo, é indiferente, pois precisará 
sempre de se dotar de mecanismos 
capazes de o impedirem de destruir 
as comunidades humanas. Tais 
mecanismos assentam na vitimização 
de outros, indivíduos ou grupos – e a 

violência entre os povos conhece aqui 
a sua mais inconsciente mas também 
mais poderosa motivação. Nenhuma 
“fé no homem” ou “na humanidade” 
será, portanto, capaz de produzir a 
“paz perpétua” sonhada por alguns, 
pois tal “fé” é um círculo vicioso, no 
qual aquilo que está na origem da 
violência se erige como fundamento 
da paz.

4As sociedades liberais 
inventadas no Ocidente 
cristão perceberam isso – não 
por serem detentoras de uma 

sabedoria particular, mas porque 
nelas agia, desde há séculos, uma 
revelação que plasmou a cultura, o 
conhecimento, as relações individuais 
e colectivas. Por isso, lentamente 
e com muitos erros à mistura, 
conseguiram elaborar as condições 
de uma convivência pacífica, baseada 
nos direitos humanos – não como 
direitos que o homem se atribui 
a si mesmo ou que o Estado lhe 
outorga, mas originários de um Outro 
transcendente, Deus, fundamento 
do valor perene e universal de tais 
direitos. Entenda-se: não um Deus 
qualquer, mas o Deus que Se dá a 
conhecer na revelação bíblica.

5A convivência pacífica entre 
os povos é possível – para lá 
das diferenças de religião e da 
ausência de religião. Precisa, 

porém, de assentar os seus alicerces 
em alguns princípios que, até hoje, 
germinaram apenas nas sociedades 
livres do Ocidente outrora cristão. 
Infelizmente, este “outrora cristão” 
torna duvidoso que mesmo nestas 
sociedades tais princípios sobrevivam 
durante muito mais tempo. Talvez 
o Ocidente ainda vá a tempo de 
recuperar a fé em si e na alma que fez 
dele um espaço único de liberdade e 
respeito pelo primado da lei – espaço 
de onde tais valores irradiaram para 
outras culturas. Mas não é certo que 
assim seja, tendo em conta as forças 
poderosas empenhadas em erradicar 
a identidade do Ocidente. Se estas 
forças conseguirem os seus objectivos, 
o futuro próximo será bem menos 
habitável do que o nosso já precário 
presente. 

Irreligião e violência

iGreja eM deStaque

por Elias Couto (Apostolado da Oração)
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Os jovens que não podem ir em julho 
ao Rio de Janeiro para a Jornada 
Mundial da Juventude (JMJ), da Igreja 
Católica, estão a ser convidados pela 
Diocese do Porto a participar na ini-
ciativa “Rio in Douro”. Marcada para 
27 e 28 de julho, últimos dois dias da 
JMJ, esta atividade juvenil pretende 
levar ao Porto o espírito do encon-
tro mundial. Para isso foi criado um 
portal na internet onde os interessados 
podem aceder a pormenores e infor-
mações a respeito desta organização e 
também efetuar as inscrições on-line. 

www.rioindouro.org

flash 

«Não há dinheiro 
no mundo que 

pague o desgosto 
que damos à 

nossa família»

Sara Norte,
entrevista à RTP, depois de 15 

meses de prisão por tráfico de droga

No passado sábado, foram crismados por D. Jorge Ortiga, cerca de meio milhar de jovens do Arci-
prestado da Póvoa de Varzim e Vila do Conde. A celebração decorreu na igreja das Caxinas.

título: A Ideia da Fé

Autor: Pierangelo Se-
queri 

Editora: Frente e Verso

Preço: 20,00 euros

Resumo: A Ideia da Fé, de Pierangelo Se-
queri, é um livro de teologia, escrito por 
um dos mais notáveis teólogos italianos 
contemporâneos e membro da Comissão 
Teológica Internacional. A densidade do 
pensamento, árdua, por vezes, aliada à 
sua originalidade, põe-se ao serviço da 
paixão pelas coisas mais elementares 
da existência, aquelas onde se decide a 
verdade da nossa humanidade. 

LiVRo

quinta-feira 13.06.2013

> V.N.FAMALICÃO: missa sole-
ne de Santo António, na capela 
homónima (10h30).

> VILA VERDE: missa solene de 
Santo António, na capela do 
santo (11h00).

> AMARES: missa solene na 
igreja de Ferreiros (11h00) e 
procissão em honra de Santo 
António (18h30).

Sexta-feira 14.06.2013

> CABECEIRAS DE BASTO: 
visita pastoral à paróquia de 
Refojos de Basto, por D. Jorge 
Ortiga (09h00).

Sábado 15.06.2013

>BRAGA: celebração do Crisma 
da zona oeste do arciprestado, 
na cripta do Sameiro, por D. 
Jorge Ortiga (10h00).

> BRAGA: concerto comemora-
tivo dos 150 anos da fundação 
do Sameiro, na basílica do 
santuário (21h30).

domingo 16.06.2013
> CABECEIRAS DE BASTO: 
visita pastoral à paróquia de 
Painzela, por D. Manuel Linda.

> GUIMARÃES/VIZELA: Ronda 
da Lapinha, entre a paróquia 
de Calvos e o largo da Oliveira, 
em Guimarães (13h00-18h00).

> BRAGA: celebração solene 
dos 150 anos do Sameiro, pre-
sidida por D. Jorge Ortiga, na 
cripta (15h30).

> VILA VERDE: procissão de 
Santo António, pelas ruas da 
vila (17h00).

quinta-feira 20.06.2013

> BRAGA: “Leituras da Escritu-
ra” por D. António Couto, na 
faculdade de Teologia (21h30).

> Esta sexta-
-feira, entre as 

23h00 e as 24h00, 
o programa “Ser Igreja“, 

da Rádio SIM, entrevista o padre 
alcino dias da Silva, sobre a visita 
da Senhora da Fé pelas paróquias 
de Vieira do Minho.

FM 101.1 Mhz e AM 576 Khz

CONTOS EXEMPLARES 35

Um dia, nas proximidades da 
cidade, houve um incêndio 
num bosque muito frequen-

tado pelos habitantes.
Quando surgiram as primeiras 
chamas, todos entraram em pânico 
e fugiram. Ficou apenas um cego e 
um coxo.
Assustado com tanta confusão, o 
cego começou a correr precisamen-
te em direcção às chamas alterosas. 
O coxo gritou-lhe:
- Não vás por aí! Irás morrer quei-
mado!
O cego perguntou-lhe:
- Então, por onde é que hei-de ir?
O coxo respondeu:
- Eu posso indicar-te o caminho, 
mas não posso correr. Se me carre-
gas aos ombros, poderemos salvar-
-nos os dois.
O cego seguiu o conselho do coxo. 
Carregou-o e fugiram ambos para 
um lugar seguro.
Foi assim que essas duas pessoas, 
apesar das suas limitações, se con-
seguiram salvar.

Todas as pessoas têm as suas 
qualidades e as suas limitações. 
Quando cada qual põe em co-
mum os seus talentos, aconte-
cem coisas maravilhosas.

In “Nem só de pão”, Pedrosa Ferreira

título: Entregar-se, Aco-
lher e Comungar

Autor: Vasco Pinto de 
Magalhães

Editora: Tenacitas

Preço: 17,00 euros

Resumo: Num mundo 
como o nosso em que a 
economia parece ter-se tornado o centro 
de tudo, mesmo da vida quotidiana das 
pessoas, uma proposta de autêntica espi-
ritualidade representa uma lufada de ar 
fresco. É isso precisamente o que o leitor 
encontra nesta obra de Vasco Pinto de 
Magalhães que, numa linguagem atual, 
apresenta um percurso de contemplação 
e abertura à vontade de Deus.

título: Geração JMJ – 25 
anos das JMJ – 25 histó-
rias pessoais

Autor: Cristina e Ana 
Larraondo Erice 

Editora: Apostolado da 
Oração

Preço: 5,00 euros

Resumo: O que procuram tantos jovens? 
Porque é que os atrai a mensagem da 
Igreja Católica? O que se faz numa JMJ? 
Para que serve esta convocatória? Quem 
inventou este evento? Esta obra faz uma 
retrospetiva das dez edições anteriores 
da JMJ e apresenta 25 testemunhos que 
revelam a existência de uma autêntica 
revolução no seio da Igreja.


