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corresponsabilização dos leigos na vida 
das comunidades paroquiais, e ao mesmo 
tempo possibilitar que a essa prática cor-
responda uma formação adequada. 
A formação geral vai ser conferida pelo 
curso teológico-pastoral, que tem a dura-
ção de três anos, possibilitando a especia-
lização em diversas áreas dos ministérios 
litúrgicos. 
Entre as especializações destaca-se o 
curso de presidência de assembleias sem 
presbítero, que tem a duração de um ano, 
e visa adequar os leigos às novas urgên-
cias da Igreja arquidiocesana.
Para além desta formação especializada, 
são disponibilizados os cursos de Intro-
dução à Catequética, Administração Paro-
quial, Música Sacra, este último dirigido 
para quem pretende ser diretor de coros 
ou organista. A Faculdade de Teologia 
disponibiliza ainda os cursos para leito-
res, acólitos e ministros extraordinários da 
comunhão, todos com a duração de um 
ano e apenas para quem já tiver frequen-
tado o curso teológico-pastoral.

iGreJa PriMaZ
O santuário de S. Bento da Porta aberta, em terras 
de Bouro, acolhe a tradicional romaria de agosto en-
tre os dias 10 e 15. O principal momento das acon-
tece no dia 13, com a celebração de uma eucaristia 
solene às 11h30, presidida pelo arcebispo Primaz.

i

Um dos grandes objetivos do 
próximo ano pastoral da Arquidio-
cese de Braga, que vai ter como 

mote “Fé Celebrada”,  é a constituição de 
itinerários de formação para os ministérios 
litúrgicos, naquilo que D. Jorge Ortiga 
denomina de Escola de Ministérios.
Segundo o programa pastoral já deline-
ado para o próximo ano, «toda a ação 
litúrgica, para ser bem celebrada, requer 
uma boa preparação», apontando como 
exemplo os leitores, cantores, acólitos, 
sacristães, zeladoras ou ministros extraor-
dinários da comunhão.
Por isso mesmo, em conjunto com Núcleo 
de Braga da Faculdade de Teologia, vai 
surgir a Escola de Ministérios da Arquidio-
cese de Braga, que reúne cursos de exten-
são universitária, não conferentes de grau 
académico, destinados à formação teológi-
ca do laicado cristão, concentrando-se na 
formação para o exercício de ministérios 
eclesiais.
Esta oferta formativa pretende incentivar 
o exercício desses ministérios, para maior 

ESCOLA DE MINISTÉRIOS na arquidiocese 
Vila Verde 
passeio do clero
no passado dia 9 de julho, um grupo 
de 20 sacerdotes do arciprestado de 
Vila Verde foi, em passeio, até à cidade 
da Guarda e Ciudad rodrigo, em 
espanha. acompanhando esta viagem 
seguiu o Bispo auxiliar d. antónio Moi-
teiro, que programou a viagem e serviu 
de guia, pela terra de onde é natural.

Braga
dia dos avós
a Sé de Braga acolheu, no passado dia 
26, a celebração do dia dos avós. a 
celebração, que contou com o renovar 
de votos de um casal em Bodas de Pra-
ta Matrimoniais, foi promovida pela 
associação famílias a que se associou 
o Conselho Municipal de reformados 
e Pensionistas de Braga.

  
Arciprestes
encontro anual
Os arciprestes e vice-arciprestes da 
arquidiocese estiveram reunidos 
para avaliar o ano pastoral e projetar 
o próximo. no encerramento deste 
encontro, o cónego José Paulo abreu, 
vigário-geral da arquidiocese, alertou 
os responsáveis arciprestais para a re-
solução de conflitos relacionados com 
os bens patrimoniais, as comissões de 
festas e as confrarias e irmandades.

Focolares
“Mariápolis” em Braga
O movimento dos focolares realizou o 
seu encontro anual, intitulado “Mari-
ápolis”, no centro pastoral da arqui-
diocese, em Braga. esta iniciativa, que 
decorreu entre 27 e 30 de julho, juntou 
500 pessoas em momentos de reflexão, 
partilha de experiências, workshops 
e animação. a “Mariápolis” é «uma 
cidade temporária» em que se «propõe 
aos seus “habitantes” um estilo de vida 
de acordo com o evangelho».

O padre Luís Marinho foi proposto pelo arcebispo Pri-
maz para o cargo de assistente nacional do Corpo nacio-
nal de escutas. este sacerdote, natural de rego, Celorico 
de Basto, tem 40 anos de idade e estava atualmente ao 
serviço da paróquia de Mire de tibães, em Braga.

i

“Vamos bailar à Senhora”
O SantuáriO dO SaMeirO vai voltar 
a acolher, a 18 de agosto, a iniciativa “Va-
mos bailar à Senhora”, integrada na habitu-
al peregrinação que se realiza anualmente 
no terceiro domingo de agosto. A segunda 
maior peregrinação anual ao alto do monte 
Espinho, que é dedicada particularmente 
aos emigrantes, integra pela quarta vez esta 
iniciativa popular que conta com a partici-
pação de grupos folclóricos e etnográficos 
de Cabreiros, Marrancos (Vila Verde), 
Palmeira, Vimieiro, Lamaçães, Joséphine 
da Morreira e “Sinos da Sé”. Partindo da 
igreja do Bom Jesus do Monte, a partir das 
09h30, a peregrinação atinge a esplanada 
do santuário do Sameiro um pouco antes 
das 11h00, decorrendo depois a eucaristia 
na cripta. A partir das 14h30, a esplanada 
do santuário acolhe a atuação dos grupos 
folclóricos que vão interpretar músicas e 
danças em louvor de Nossa Senhora.

Guimarães festeja S. Gualter
a Cidade de GuiMarãeS acolhe nos 
próximos dias as suas festas da cidade em 
honra de S. Gualter. O programa religioso 
destas celebrações é marcado pela euca-
ristia solene celebrada este domingo, pelas 
12h30, na igreja de S. Francisco, e pela 
procissão que percorre as ruas da cidade a 
partir das 17h00. O momento alto das fes-
tas é a marcha gualteriana, que se realiza 
segunda-feira, às 23h00.As festas Gualte-
rianas, que se realizam desde 1906, são 
oficialmente os festejos oficiais da cidade 
de Guimarães. O motivo das celebrações é 
São Gualter, um frade fransciscano, cano-
nizado pela tradição popular vimaranense, 
que ainda hoje mantém uma devoção 
pródiga entre as gentes de Guimarães. Este 
franciscano, cujos méritos foram celebra-
dos ainda em vida, fundou um convento 
nesta cidade, onde terá morrido, no ano 
de 1259, tendo sido lá sepultado. ©

 D
M

a paróquia e os jovens
na opinião de d. antónio Moiteiro, a pa-
róquia ou o grupo de jovens «devem ser 
os espaços onde se realiza a experiência 
de fé e a experiência de ser igreja». 
Participando na iniciativa juvenil 
“rio in douro”, o Bispo auxiliar 
de Braga considerou que é na 
paróquia que estão presentes 
todas as mediações essenciais 
da igreja: «a Palavra de deus, 
a eucaristia e os sacramentos, a 
oração, a comunhão na 
caridade, o ministério 
ordenado e a missão». 

transferência pastoral
uma das movimentações eclesiásticas 
que teve como objetivo fomentar esta 
escola de ministérios foi a transferência 
do padre francisco Marcelino esteves, 
grande organista, que prestava serviço 
pastoral no arciprestado de Cabeceiras de 
Basto, para o arciprestado de Braga, onde 
assume a paróquia de Mire de tibães.

A vivência do Ano Litúrgico na Arquidiocese pretende ser oportunidade para um maior investimento na formação para os ministérios ligados à liturgia

escola de S. frutuoso
a escola de Música Litúrgica S. frutuoso, 
sediada na paróquia de real, arcipresta-
do de Braga, é uma das apostas forma-
tivas para este ano pastoral. Com uma 
oferta formativa dividida em quatro par-
tes, o objetivo desta escola é fornecer aos 
seus alunos as competências necessárias 
para o exercício de vários ministérios, 
nomeadamente o ministério de salmista, 
de organista e de direção coral. informa-
ções em www.paroquiasdebraga.org.
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Juventude, este ano subordinada 
ao tema “Ide e fazei discípulos en-
tre todas as nações”, iniciativa que 
procurou mobilizar os mais novos 
para tomarem parte no trabalho 
missionário e evangelizador da Igre-
ja. Durante a sua estadia, Francisco 
teve oportunidade de desafiar o Go-
verno de Dilma Rousseff a contribuir 
para a dignificação da política e de 

alertar as autoridades para a importância 
de combater a pobreza, a desigualdade so-
cial, a violência e o tráfico de droga.

Milhões de pessoas realizaram o 
maior “flashmob” de sempre, na 

Praia de Copacabana, na missa de envio. 
a música, intitulada “francisco”, tem 
coreografia da bailarina brasileira Gláucia 
Geraldo. Sacerdotes e bispos também 
obedeceram a uma coreografia preparada 
para acolher o Papa na celebração.

Creio que o pecado existe e é negação do amor 
trinitário, traição ao amor uno e trino, falta de cor-

respondência ao amor louco e apaixonado da Santíssi-
ma trindade por cada homem e cada mulher.

Creio que o pecado existe e é infidelidade à aliança que 
deus Pai fez connosco, como filhos muito amados, em 
quem coloca todo o seu amor e de quem espera corres-
pondência em generosa fidelidade, em entrega total.

Creio que o pecado existe e é traição a Jesus que nos 
amou e Se entregou por nós, que foi à cruz e à morte 
como prova máxima de amor e não encontra corres-
pondência e fidelidade amorosa da nossa parte.

Creio que o pecado existe e é atentado ao espírito 
Santo que habita o sacrário do nosso interior, a cate-
dral do nosso ser, e fica contristado, entristecido com a 
nossa infidelidade, com a profanação do santuário onde 
habita.

Creio que o pecado existe e é negação do amor e da fi-
delidade que devíamos ter à nossa Mãe, a Santa Madre 
igreja, atentado contra o Corpo Místico de Jesus, que 
não ajuda a crescer em santidade e em vida divina.

Creio que o pecado existe e é negação do amor à Hu-
manidade de que cada um de nós faz parte, negação 

do amor à família humana, que por isso gera 
ódios, rancores, guerras, falta de liberdade e de amor, 
semeia destruição e morte, fome e tristeza.

 Creio que o pecado existe e é atentado contra 
nós próprios, contra mim mesmo, aviltando-me, não 
me deixando viver à imagem de deus, não me deixando 
ser mais santo e mais feliz, degradando o meu ser e a 
minha santidade.

 Creio que o pecado existe e é realidade assus-
tadora que gera tanto mal, tanta injustiça, tanta falta 
de amor, que semeia tanto ciúme, tanta avareza, tanto 
egoísmo, que destrói a vida e a felicidade, que gera 
violência, contenda e desunião. 

 Creio que o pecado existe e leva à exploração 
de crianças inocentes, ao desprezo e humilhação dos 
idosos, ao comércio de seres humanos, atirando-os para 
a ruína, a degradação, o pecado que gera mais pecado 
e mais infelicidade.

 Creio que o pecado existe e vai corroendo a 
humanidade, criada pelo amor trinitário, e manifesta-
-se em sacrilégios, blasfémias, profanações a deus, ao 
homem, a Jesus no Santíssimo Sacramento, à Virgem 
Maria, Mãe e rainha.

iGreJa uniVerSaL
O governo classificou o Santuário do Senhor 
Jesus da Pedra, em Óbidos (Patriarca de Lisboa) 
como monumento de interesse público. este tem-
plo barroco está vinculado à descoberta de uma 
cruz com a imagem milagrosa de Cristo.

i

UMA IGREJA COM FUTURO NAS JMJ do brasil
Algarve
Pastoral de convergência
O Bispo do algarve apelou a uma 
«pastoral de convergência» no decreto 
de nomeações do clero para o ano 
pastoral de 2013-2014 foi por ocasião 
da festa litúrgica da dedicação da 
catedral. d. Manuel quintas considera 
ser «fundamental a promoção duma 
pastoral de convergência, entre paró-
quias com caraterísticas populacionais 
e geográficas semelhantes».

Aveiro
Cristoteca em agosto
a diocese de aveiro vai promover, dias 
10 e 11 de agosto, uma Cristoteca, 
no Jardim da Costa nova, em Ílhavo, 
no âmbito da Missão Jubilar dos 75 
anos da restauração da diocese. esta 
iniciativa visa promover um «espaço de 
animação e diversão saudável, parti-
lhando a fé e mostrando a alegria de 
ser cristão em qualquer ambiente». este 
espaço vai funcionar numa tenda entre 
as 18h00 e as 06h00, na Costa nova.

Leiria/Fátima
39.º encontro de liturgia
O santuário de fátima acolheu, entre 
22 e 26 de julho, o 39.º encontro 
nacional de Pastoral Litúrgica, 
que permitiu aos agentes do setor 
aprofundarem o alcance das reformas 
introduzidas há 50 anos pelo Concílio 
Vaticano ii. entre os diversos painéis do 
evento, destacou-se a conferência de 
frei Bernardino Costa e a intervenção 
do cónego João da Silva Peixoto.

Lisboa
Ação Católica Rural
 a ação Católica rural do Patriarcado 
de Lisboa aprovou, na última 
assembleia diocesana, as linhas de 
força para o próximo triénio que estão 
centradas na formação e renovação do 
movimento. “Construir agora um futuro 
com esperança” é o tema central da 
para o próximo triénio, cujos pilares 
assentam na formação, na promoção 
de ações geradoras de esperança e na 
renovação do movimento.

Viana do Castelo
Dia dos Avós
O Secretariado diocesano de Pastoral 
Social de Viana do Castelo assinalou 
na passada sexta-feira o dia dos avós 
com uma festa para cerca de 600 ido-
sos da região. O programa da inicia-
tiva foi preenchido com diversas ati-
vidades recreativas e lúdicas, a cargo 
das instituições sociais da região e de 
um grupo juvenil de música popular.

CREIO quE O PECADO ExIStE E é NEGAÇÃO DO AMOR  ANO DA Fé 39 Dário Pedroso, sj

a canonização de João Paulo ii pode vir a ter lugar apenas no 
dia 27 de abril de 2014, segundo informou o Papa francisco. 
até agora tinha-se falado informalmente na possibilidade de 
novembro ou talvez dezembro de 2013. O papa polaco vai ser 
canonizado em simultâneo com o Papa João XXiii.

i

OPapa Francisco encerrou, no 
passado domingo, a sua primeira 
viagem internacional num dia em 

que presidiu à missa final da 28ª Jornada 
Mundial da Juventude (JMJ) do Rio de 
Janeiro e se despediu do Brasil.
Mais de três milhões de peregrinos es-
tiveram na Praia de Copacabana para a 

O Papa Francisco deixou votos de que a JMJ  «possa reavivar os valores cristãos no coração dos jovens»

© DR

chamada missa do envio. Nesta celebra-
ção o Santo Padre anunciou que a próxima 
edição das JMJ vai acontecer em 2016 
na cidade polaca de Cracóvia, onde João 
Paulo II foi arcebispo.
O Papa chegou ao Brasil no dia 22 para 
uma visita que teve como ponto principal 
a 28.ª edição das Jornadas Mundiais da 

república Centro-africana: drama sem fim
O mundo parece ignorar o que se passa na república Centro-
africana. O país está a saque, desde que as forças rebeldes do 
movimento Séléka conquistaram o poder. Os cristãos pedem-
nos ajuda. todos os dias há relatos de mulheres violadas, de 
crianças raptadas à força por bandos armados, populações 
aterrorizadas. no meio do caos absoluto em que se transformou 

a vida na república Centro-africana, a igreja tem sido particularmente visada. O Bispo 
de Bangassou, d.  Juan José aguirre, faz um retrato do sofrimento a que as populações 
estão sujeitas. «Com a chegada dos rebeldes, famílias inteiras fugiram para o Congo. Há 
violações constantes de mulheres. eles roubaram tudo o que puderam, pilharam casas, 
queimaram-nas. as igrejas foram saqueadas e profanadas. agora não podemos sequer 
visitar as nossas missões». Perante a enorme gravidade da situação na república Centro-
africana, a fundação aiS disponibilizou de imediato uma ajuda de emergência, de 160 mil 
euros. as necessidades são muito grandes e não podemos parar! (www.fundacao-ais.pt)

Dois mil no “Rio in Douro” 
a diOCeSe dO POrtO promoveu, este 
sábado e domingo, o encontro “Rio in 
Douro” para todos que não foram ao Rio 
de Janeiro e quiseram viver em ambiente 
de Jornada Mundial da Juventude. O “Rio 
in Douro” acolheu cerca de 2300 jovens, 
a maioria do Porto e cerca de um terço 
de outras dioceses como Lisboa, Braga ou 
Aveiro, e incluiu tempos de catequeses, 
espaço para a reconciliação, uma vigília, 
missa de envio e o mesmo “flashmob” 
com que no Rio de Janeiro três milhões 
de jovens acolheram o Papa.

«Queridos amigos, 
não se esqueçam: 

Vocês são os 
construtores 

de uma igreja 
mais bela e 

de um mundo» 
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entreviStA
i O padre dário Pedroso tem 70 anos e é natural da Póvoa de Santo 

adrião (Odivelas). frequentou o colégio de São João de Brito, em Lis-
boa, e aos 21 anos entrou na Companhia de Jesus. estudou filosofia em 
Braga e teologia em Paris. dedicou quase toda a sua vida pastoral ao 
serviço do Secretariado nacional do apostolado da Oração, em Braga.

i

um dia depois do dia devotado pela igreja a Santo 
inácio de Loiola, fundador da Companhia de Jesus, 
fomos falar com um dos Jesuítas mais destacados 
em Portugal. O padre dário Pedroso é o responsá-
vel máximo do apostolado da Oração, sediado em 
Braga, tendo dedicado a sua vida e missão à espi-
ritualidade. autor de 65 livros e diretor da revista 
cristã de maior tiragem, fala-nos da sua ordem 
religiosa e da sua presença na missão da igreja.

Celebramos ontem o fundador da Com-
panhia de Jesus, Santo inácio de Loiola. O 
que significa ser Jesuíta?

r_ Ser Jesuíta significa, como diz o nosso 
decreto da Congregação 32.ª, ser um pe-
cador que assume o apelo de Jesus Cristo 
para o seguir e para trabalhar pelo Reino 
para a maior glória de Deus, no serviço 
mais universal possível.

existem milhares de ordens e congrega-
ções religiosas na igreja. qual é o carisma 
da Companhia de Jesus?

r_ Antes de mais esclarecer que não exis-
tem milhares de ordens religiosas. Talvez 

“o que 
marca 
um jesuíta 
é o amor 
pela pessoa 
de jesus 

milhares de congregações. As ordens têm 
votos solenes e as congregações votos 
simples. O carisma da Companhia de 
Jesus é o que Santo Inácio diz: estar sob a 
bandeira de Cristo às ordens do romano 
pontífice. Trata-se de procurar, apesar das 
nossas fraquezas humanas, o serviço mais 
universal e generoso no contexto da Igreja. 
Para Santo Inácio o mais importante era o 
conhecimento interno e o amor de Jesus 
Cristo. É isso que nos marca. Podemos 
encontrar Jesuítas a trabalhar em diversas 
partes do mundo, seja nas universidades, 
nas missões, como professor num colé-
gio ou nas paróquias. O que nos une na 

missão é precisamente o amor pela pessoa 
de Jesus Cristo. 

em que setores da igreja podemos ver 
Jesuítas em missão?

r_ Creio que em todos. Não há setor da 
Igreja em que não estejam Jesuítas. Desde 
as universidades, até à comunicação 
social. Em todas as ciência e saberes, 
como na astronomia ou na medicina. 
Temos Jesuítas dedicados às missões, em 
situações de carência e pobreza, seja em 
África, na Ásia ou no Brasil. Estamos com 
os pobres nos bairros e com os intelectuais 
na universidade. Eu creio que a Compa-
nhia de Jesus, porque pela graça de Deus 
ainda somos muitos, consegue estar um 
pouco por todo o lado.

Os Jesuítas marcaram também a arqui-
diocese de Braga. que nomes destacaria 
entre o lote daqueles que serviram a Com-
panhia de Jesus neste território?

r_ Falo daqueles que ainda conheci em 
vida e que marcaram muito quer a Facul-
dade de Filosofia, quer Braga e a Com-
panhia de Jesus. Não posso deixar de re-
cordar o padre Bacelar e Oliveira, que foi 
reitor da Universidade Católica. Também 
não posso deixar de lembrar o padre Júlio 
Fragata, um homem extraordinário que 
tem até o nome numa das maiores aveni-

das de Braga. Recordo grandes professores 
desta casa como o padre António Freire, 
grande latinista e um verdadeiro Cícero 
a falar. Outro sacerdote, o mais recente 
a falecer, foi o padre Pereira Borges, não 
tanto pelos seus dotes espirituais, mas pela 
sua entrega à missão e às pessoas. Outros 
há como o padre Cassiano Abranches ou o 
padre Diamantino Martins, grandes profes-
sores. Lembro também a figura eminente 
que foi o padre Lúcio Craveiro da Silva, 
que foi o primeiro reitor eleito da Univer-
sidade do Minho. Não quero esquecer o 
padre Fernando Leite, diretor da Cruzada 
que se dedicou aos pobres e marginais, ou 
o padre Augusto Vila-Chã, falecido recen-
temente, que viveu uma missão marcante 
como capelão do Hospital de S. Marcos 
durante mais de 30 anos.

devido à sua abertura à realidade concre-
ta, os Jesuítas são muitas vezes olhados 
de lado dentro da igreja. isso deve-se a 
um efetivo distanciamento para com o 
magistério da igreja ou meramente às 
vicissitudes da missão?

r_ Penso que se deve fundamentalmente 
ao tipo de formação que um Jesuíta faz. 
São muito anos a estudar e a contactar 
com outras culturas. Isto não é vaidade 
nenhuma, mas o facto de estudarmos em 
diversos locais do mundo e contactarmos 
com Jesuítas de outras partes do mundo 
dá-nos um modo de estar e de ser, que 
vem do que pretendia Santo Inácio quan-
do fundou a Companhia de Jesus. É isto 
que nos dá uma abertura aos contextos 
diversos da Igreja e às pessoas, porque isso 
é o mais importante. Cada um tem o seu 
percurso e o seu contexto e, como Jesus, 
temos que saber ser próximos. Apesar de 
não rezarmos as horas em coro, não nos 
desligamos da vida de oração. Através dos 
Exercícios Espirituais sentimos sempre um 
grande apelo a uma vida forte de oração.

O apostolado da Oração é uma das mais 
importantes missões da Companhia de 
Jesus, esta confiada diretamente pelo 
Papa. em que consiste exatamente este 
apostolado?

r_ O Apostolado da Oração é provavel-
mente a maior obra apostólica dos Jesuítas 
em Portugal, pelo menos aquela que atin-
ge mais gente. Eu percorro o país para dar 
conferências e pegações e fico surpreendi-
do com o número de pessoas que se jun-
tam. Atinge muitos milhares de cristãos em 
Portugal inteiro. Há dois anos juntaram-se 
80 mil pessoas na peregrinação do Apos-
tolado da Oração. Esta obras nasceu na 
Companhia de Jesus em França e foi uma 
ideia que germinou rapidamente. A missão 
do apostolado da oração é muito simples, 
tão simples que quase não tem estrutura. 
O objetivo principal é colaborar na reden-
ção do mundo, nomeadamente através da 
oração do oferecimento diário. Qualquer 
pessoa, principalmente os sacerdotes e 
párocos, em qualquer parte do mundo, 
podem oferecer a vivência eucarística, 
o seu dia, os seus sofrimentos e os seus 
trabalhos. Depois uma segunda dimensão, 

foi Mestre de noviços entre 1991 e 1998 e superior da co-
munidade dos Jesuítas na Póvoa de Varzim. foi ainda vigário 
episcopal para a vida consagrada na arquidiocese de Braga e 
diretor espiritual dos seminaristas e dos escolásticos Jesuítas. 
atualmente é Secretário nacional do apostolado da Oração.

Pe. DáRiO PEDROSO SJ
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mil assinantes em 52 países e é natural 
que seja lida por mais pessoas. Apesar da 
sua simplicidade da linguagem, porque 
não se trata de um revista de teologia de 
alto gabarito, é uma revista que ajuda as 
pessoas a rezar, que anima e incita à vida 
cristã. Recebemos milhares de cartas por 
ano dos nossos leitores que até nos humi-
lham, porque dizem tão bem da revista e 
dos seus conteúdos, que nos motivam a 
continuar esta missão.

O “Passo-a-rezar” é o projeto mais visível 
do apostolado da Oração na internet e 
um dos mais importantes da igreja portu-
guesa on-line. que balanço faz?

r_ Faço um balanço extremamente positi-
vo. De facto são milhares de pessoas que 
todos os dias rezam a partir do site. Serão 
cerca de nove mil pessoas a rezar por dia. 
Rezam no carro, rezam no comboio, re-
zam em casa... Isto é uma maneira efetiva 
de apostolado da oração, ou seja, de pôr 
as pessoas a rezar a partir de um sistema 
moderno. Há outros países que já estão a 
pedir-nos para utilizar o nosso “Passo-a-
-Rezar”, nomeadamente o Brasil, onde se 
fala a nossa língua.

É também muito conhecida a sua ligação 
a Balasar, nomeadamente à causa da Bea-
ta alexandrina. 

r_ Não tenho nem tive nenhuma respon-
sabilidade no processo de beatificação 
da Beata Alexandrina de Balasar. Sou, 
sim, Vice-Postulador da causa de Maria 
da Conceição Pinto da Rocha, natural de 
Viana do Castelo e irmã do padre Se-
bastião Pinto, um dos responsáveis pela 
construção do monumento ao Cristo Rei 
em Almada. A minha ligação à Beata 
Alexandrina foi acontecendo a partir dos 
convites que os párocos me faziam para 
fazer pregação em Balasar. Esta minha 
ligação teve o ponto alto quando foi a 
celebração da beatificação, a 25 de abril 
de 2004, porque o Arcebispo Primaz, D. 
Jorge Ortiga, me pediu para ficar cá e não 
ir a Roma, para presidir às celebrações que 
se iriam fazer em Balasar. Eu fiquei em 
Balasar aquele fim de semana, como de-
legado do Arcebispo, dado que os bispos 
e vigários estavam todos em Roma para 
assistir à beatificação. Estou mais ligado 
a Balasar por laços espirituais e afetivos, 
do que propriamente por questões de res-
ponsabilidade. A partir daí, tenho ido com 
muita frequência a Balasar.

O Padre dário foi também, ao longo de 
muitos anos, vigário episcopal para a vida 
consagrada na arquidiocese de Braga. 
Como foi desempenhar essa missão?

r_ É muito difícil ser juiz em causa pró-
pria, mas faço um balanço muito posi-
tivo. Foram cerca de 27 anos de vigário 
episcopal para a vida consagrada. Foi D. 
Eurico Dias Nogueira quem me chamou 
a esta missão, que desempenhei em duas 
fases. Acompanhei bastante os mosteiros 
de clausura. Também prestei apoio às con-
gregações femininas de direito diocesano, 
nomeadamente marcando presença nos 
capítulos, ajudando a elaborar as constitui-
ções e acompanhando as pessoas.

entreviStA
ii a Companhia de Jesus foi fundada a 27 de setembro de 1540 

por Santo inácio de Loiola. É, atualmente, o instituto religioso 
masculino mais numeroso na igreja Católica. Conta com 18.516 
membros espalhados em 127 países dos cinco continentes, 
sendo os eua e a Índia os países com maior número de jesuítas.

em Portugal vivem e trabalham cerca de 150 Jesuítas, dedicando-
se a três colégios, quatro centros universitários, dez paróquias, 
uma universidade, duas casas de retiros, uma comunidade de 
inserção, entre outras missões pastorais. na arquidiocese de Braga 
estão presentes em Braga, Soutelo, Póvoa de Varzim e Caldinhas.

«A oração na vida 
de um cristão é 

como a respiração 
para os pulmões»

que são as intenções mensais que o Papa 
escolhe. Todos os meses há duas intenções 
de oração que colocam em sintonia mi-
lhões de cristãos em todo o mundo. A ter-
ceira dimensão é ajudar as pessoas a rezar. 
O Apostolado da Oração tem que pensar 
em formas de pôr as pessoas a rezar indivi-
dualmente, mas também em família ou em 
paróquia. Queremos ajudar, de um modo 
simples, a que os cristãos vivam em clima 
orante todos os momentos da sua vida. 
Finalmente, a quarta dimensão é a missão 
que os Papas conferiram ao Apostolado da 
Oração que é a devoção ao Coração de 
Jesus. Queremos intensificar na vida das 
pessoas o amor a Cristo pessoa, a um Jesus 
que tem coração e se aproxima de nós. 

qual é a importância da oração na vida 
de um cristão?

r_ A oração na vida de um cristão é como 
a respiração para os pulmões. Sem oração 
não há conversão, não há vida cristã, não 
há santidade. Sem oração a alma não 
respira, assim como o corpo se não tem ar. 
O oração é que dá alento e motivação. Até 
para nos ajudar a levarmos a cruz de cada 
dia e resistirmos às tentações, a oração é 
algo de essencial. Havia um livro, que nós 
líamos quando éramos mais jovens, que 
se intitulava “Oração: a força que vence 
a Deus”. E é isso mesmo. É o poder da ora-
ção que nos permite alcançar graças. Sem 
oração não há conhecimento da Palavra 
de Deus e da vida de Jesus Cristo, nem 
uma identificação com Ele.

É também diretor da revista Cruzada, a 
mais importante publicação periódica da 
igreja em Portugal. que apreciação faz à 
missão desta revista?

r_ Eu não tenho a certeza que seja a 
maior. Penso que sim. Temos mais de 70 

O atuaL PaPa É O PriMeirO JeSuÍta da HiStÓria a de-
SeMPenHar eSta MiSSãO. PerCeBe-Se que É uM MeMBrO 
da COMPanHia de JeSuS?

r_ quem conhece a Companhia de Jesus e a formação que um 
Jesuíta faz, percebe perfeitamente este percurso na maneira de 
ser do Papa. Sente-se isso no modo arejado como age e na ma-
neira simples como vive. O Papa francisco vai deixar um rasto 
na história da igreja, que não pode ser apagado. foi o que ele 
fez toda a vida. em Buenos aires ele andava de metro e de auto-
carro, não tinha carro, e vivia no meio das pessoas, fazia a sua 
comida. O Papa é um homem de fogo, com um coração de fogo. 
no dia seguinte à sua eleição ele afirmou a sua centralidade em 
Jesus. É a igreja que importa, não é o Papa.

teM aCOMPanHadO SeGuraMente a açãO PaStOraL de 
d. JOrGe OrtiGa, dO quaL fOi COLaBOradOr e aMi-
GO. quaL É a Sua OPiniãO SOBre O futurO da iGreJa 
Sediada eM BraGa?

r_ eu acho que a igreja de Braga tem futuro. tendo em conta a 
grande devoção mariana existente e a boa formação do clero, 
que tem sido cada vez melhor nos últimos anos, se conseguirmos 
ajudar a que a dimensão mais espiritual tome conta da vida e 
missão dos pastores da diocese, ou até mesmo dos catequistas e 
dos grupos corais, que também devem rezar aquilo que cantam, 
acho que a diocese tem um grande futuro pela frente.

COMO OLHa O futurO da COMPanHia de JeSuS, nOMe-
adaMente eM POrtuGaL?

r_ eu sou um homem de esperança. Pode ser que a falar pareça 
um pouco pessimista, porque gosto de acentuar os aspetos que 
me parecem negativos, mas não é pessimismo, é realismo. esta-
mos a passar uma crise de vocações e nos últimos anos saíram 
muitos jovens já depois do noviciado feito e da filosofia, alguns 
até já a estudar teologia, mas acredito que é uma fase que vai 
passar. Conheço alguma coisa da vida dos jesuítas e dos meus 
irmãos e companheiros e sei da dedicação e da entrega que de-
votam à missão e às pessoas. educamos alguns milhares nos nos-
sos colégios, tocamos tantas pessoas nos retiros que orientamos 
e nos textos que escrevemos. no futuro seremos possivelmente 
menos, mas acredito que com a mesma dimensão apostólica e 
entrega às pessoas.

COMO É que eStá a ViVer eSte anO da fÉ?

r_ na ação pastoral tenho vivido muito. tenho sido chamado a 
falar sobre a fé em diversos contextos e tenho escrito imensos 
artigos para revistas e jornais sobre este tema. Pessoalmente, sin-
to que preciso de pedir a nosso Senhor que me faça crescer na 
fé. É isso o mais importante. escrevo e digo tantas coisas sobre 
o que deve ser a vida de fé de um cristão ou de um sacerdote, 
que me devo questionar se eu próprio o cumpro na minha vida 
concreta. tem sido esse o meu maior desafio.

«o papa FraNcIsco vaI deIxar um rasto Na hIstórIa da Igreja»     GOStOS

“SantO ináCiO, 
HOMeM dO MaiS” 
Livro

BeetHOVen
Música

BaCaLHau à BraGa 
Ou à GOMeS de Sá
GastronoMia

“a Vida É BeLa”
CineMa

PedrO arruPe SJ
PersonaLidade 

terrA SAntA
Lugar

“
O Apostolado 
da Oração é 

provavelmente 
a maior obra 

apostólica dos 
Jesuítas em Portugal
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LiturGia

LEITURA I – Sab 18,6-9

Leitura do Livro da Sabedoria

A noite em que foram mortos os primo-
génitos do Egipto foi dada previamente a 
conhecer aos nossos antepassados, para 
que, sabendo com certeza a que juramentos 
tinham dado crédito, ficassem cheios de 
coragem. Ela foi esperada pelo vosso povo, 
como salvação dos justos e perdição dos 
ímpios, pois da mesma forma que castigas-
tes os adversários, nos cobristes de glória, 
chamando-nos para Vós. Por isso os piedo-
sos filhos dos justos ofereciam sacrifícios em 
segredo e de comum acordo estabeleceram 
esta lei divina: que os justos seriam solidá-
rios nos bens e nos perigos; e começaram a 
cantar os hinos de seus antepassados.

SALMO RESPONSORIAL – Salmo 32 (33)

Refrão: Feliz o povo que o Senhor escolheu 
para sua herança.

Justos, aclamai o Senhor,
os corações rectos devem louvá-l’O.
Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus,
o povo que Ele escolheu para sua herança.

Os olhos do Senhor estão voltados para os 
que O temem,
para os que esperam na sua bondade,
para libertar da morte as suas almas
e os alimentar no tempo da fome.

A nossa alma espera o Senhor,
Ele é o nosso amparo e protector.
Venha sobre nós a vossa bondade,
porque em Vós esperamos, Senhor.

LEITURA II – Heb 11,1-2.8-19
Leitura da Epístola aos Hebreus

Irmãos: A fé é a garantia dos bens que se 
esperam e a certeza das realidades que não 
se vêem. Ela valeu aos antigos um bom 
testemunho. Pela fé, Abraão obedeceu ao 

chamamento e partiu para uma terra que 
viria a receber como herança; e partiu sem 
saber para onde ia. Pela fé, morou como 
estrangeiro na terra prometida, habitando 
em tendas, com Isaac e Jacob, herdeiros, 
como ele, da mesma promessa, porque 
esperava a cidade de sólidos fundamentos, 
cujo arquitecto e construtor é Deus. Pela fé, 
também Sara recebeu o poder de ser mãe já 
depois de passada a idade, porque acreditou 
na fidelidade d’Aquele que lho prometeu. É 
por isso também que de um só homem - um 
homem que a morte já espreitava – nasce-
ram descendentes tão numerosos como as 
estrelas do céu e como a areia que há na 
praia do mar. Todos eles morreram na fé, 
sem terem obtido a realização das pro-
messas. Mas vendo-as e saudando-as de 
longe, confessaram que eram estrangeiros e 
peregrinos sobre a terra. Aqueles que assim 
falam mostram claramente que procuram 
uma pátria. Se pensassem na pátria de onde 
tinham saído, teriam tempo de voltar para 
lá. Mas eles aspiravam a uma pátria melhor, 
que era a pátria celeste. E como Deus 
lhes tinha preparado uma cidade, não Se 
envergonha de Se chamar seu Deus. Pela fé, 
Abraão, submetido à prova, ofereceu o seu 
filho único Isaac, que era o depositário das 
promessas, como lhe tinha sido dito: «Por 
Isaac será assegurada a tua descendência». 
Ele considerava que Deus pode ressuscitar 
os mortos; por isso, numa espécie de prefi-
guração, ele recuperou o seu filho.

ACLAMAÇÃO EVANGELHO – Mt 24, 42a.44
Vigiai e estai preparados, porque na hora em 
que não pensais virá o Filho do homem.

EVANGELHO – Lc 12,32-48

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípu-
los: «Não temas, pequenino rebanho,

porque aprouve ao vosso Pai dar-vos o reino. 
Vendei o que possuís e dai-o em esmola. 
Fazei bolsas que não envelheçam, um tesou-
ro inesgotável nos Céus, onde o ladrão não 
chega nem a traça rói. Porque onde estiver 
o vosso tesouro, aí estará também o vosso 
coração. Tende os rins cingidos e as lâmpa-
das acesas. Sede como homens que esperam 
o seu senhor voltar do casamento, para lhe 
abrirem logo a porta, quando chegar e bater. 
Felizes esses servos, que o senhor, ao chegar, 
encontrar vigilantes. Em verdade vos digo: 
cingir-se-á e mandará que se sentem à mesa 
e, passando diante deles, os servirá. Se vier 
à meia-noite ou de madrugada, felizes serão 
se assim os encontrar. Compreendei isto: se 
o dono da casa soubesse a que hora viria o 
ladrão, não o deixaria arrombar a sua casa. 
Estai vós também preparados, porque na 
hora em que não pensais virá o Filho do ho-
mem». Disse Pedro a Jesus: «Senhor, é para 
nós que dizes esta parábola, ou também 
para todos os outros?» O Senhor respondeu: 
«Quem é o administrador fiel e prudente 
que o senhor estabelecerá à frente da sua 
casa, para dar devidamente a cada um a 
sua ração de trigo? Feliz o servo a quem o 
senhor, ao chegar, encontrar assim ocupado. 
Em verdade vos digo que o porá à frente de 
todos os seus bens. Mas se aquele servo dis-
ser consigo mesmo: ‘o meu senhor tarda em 
vir’; e começar a bater em servos e servas, 
a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor 
daquele servo chegará no dia em que menos 
espera e a horas que ele não sabe; ele o 
expulsará e fará que tenha a sorte dos infiéis. 
O servo que, conhecendo a vontade do seu 
senhor, não se preparou ou não cumpriu a 
sua vontade, levará muitas vergastadas. 
Aquele, porém, que, sem a conhecer, 
tenha feito acções que mereçam vergasta-
das, levará apenas algumas. A quem mui-
to foi dado, muito será exigido; a quem 
muito foi confiado, mais se lhe pedirá».

“Nossa Senhora com S. Domingos e S. Tomás de Aquino” (Fra Angelico, 1445) In: Hermitage, S. Petersburgo (Rússia)

i S. dOMinGOS de GuSMãO é celebrado no dia 8 de aGOStO. nasceu em Ca-
leruega (espanha) no ano de 1170. aos 14 anos de idade foi enviado para Palência, 
onde estudou filosofia e teologia. em 1216 fundou a ordem dominicana, mais 
conhecida por ordem dos pregadores, que tem no estudo e na pobreza os pontos 
principais do programa de vida. Morreu em Bolonha a 6 de agosto de 1221.

Sugestão de Cânticos
ent: Bendito seja deus (f. Santos, BML 22, 6)
SaL: feliz o povo (M. Luís, Sr 312)
COM: Louva, Jerusalém (a. a. Oliveira, CeC ii, 97-98)
Said: estai preparados (a. f. Santos, CeC i, 11)

DOMINGO XIX DO TEMPO COMUM – Ano C
11 de AGOSTo de 2013 

A  Palavra de Deus que a liturgia 
de hoje nos propõe convida-
-nos à vigilância: o verdadeiro 
discípulo não vive de braços 

cruzados, numa existência de comodismo 
e resignação, mas está sempre atento e 
disponível para acolher o Senhor, para 
escutar os seus apelos e para construir o 
“Reino”.

A primeira leitura apresenta-nos as pala-
vras de um “sábio” anónimo, para quem 
só a atenção aos valores de Deus gera 
vida e felicidade. A comunidade israeli-
ta – confrontada com um mundo pagão 
e imoral, que questiona os valores sobre 
os quais se constrói a comunidade do 
Povo de Deus – deve, portanto, ser uma 
comunidade “vigilante”, que consegue 
discernir entre os valores efémeros e os 
valores duradouros. A leitura chama a 
atenção para a diferença que há entre o 
viver de acordo com os valores da fé e 

o viver de acordo com meras propostas 
de bem-estar. O “sábio” assegura que só 
a fidelidade aos caminhos de Deus gera 
vida; e que a cedência ao egoísmo gera 
morte. O tema da liturgia deste domingo 
gira à volta da “vigilância”. Não se trata 
de estar sempre com “a alminha em paz”, 
“na graça de Deus” para que a morte 
não me surpreenda e eu não seja atirado, 
sem querer, para o inferno; trata-se de eu 
saber o que quero, de ter ideias claras 
quanto ao sentido da vida e de, em cada 
instante, atuar em conformidade. 

A segunda leitura apresenta Abraão e 
Sara, modelos de fé para os crentes de 
todas as épocas. Atentos aos apelos de 
Deus, empenhados em responder aos 
seus desafios, conseguiram descobrir os 
bens futuros nas limitações e na caduci-
dade da vida presente. É essa atitude que 
o autor da Carta aos Hebreus recomenda 
aos crentes, em geral. A nossa caminhada 

está marcada pela finitude, pelas nossas 
limitações, pelo nosso pecado; mas isso 
não pode fazer-nos desanimar e desistir: 
viver na fé é, apesar disso, apontar à vida 
plena que Deus nos prometeu e caminhar 
ao seu encontro. 

O evangelho apresenta uma catequese 
sobre a vigilância. Propõe aos discípulos 
de todas as épocas uma atitude de espera 
serena e atenta do Senhor, que vem ao 
nosso encontro para nos libertar e para 
nos inserir numa dinâmica de comunhão 
com Deus. O verdadeiro discípulo é 
aquele que está sempre preparado para 
acolher os dons de Deus, para respon-
der aos seus apelos e para se empenhar 
na construção do “Reino”. A vida dos 
discípulos de Jesus tem de ser uma espera 
vigilante e atenta, pois o Senhor está per-
manentemente a vir ao nosso encontro e 
a desafiar-nos para nos despirmos das ca-
deias que nos escravizam. Ser cristão não 

é um trabalho “das nove às cinco”, ou 
um “hobby” de fim-de-semana; mas é um 
compromisso a tempo inteiro, que deve 
marcar cada pensamento, cada atitude, 
cada opção, vinte e quatro horas por dia. 
A Palavra de Deus que hoje nos é propos-
ta contém uma interpelação especial a 
todos aqueles que desempenham funções 
de responsabilidade, quer na Igreja, quer 
no governo, quer nas autarquias, quer nas 
empresas, quer nas repartições. Convida 
cada um a assumir as suas responsabili-
dades e a desempenhar, com atenção e 
empenho as funções que lhe foram con-
fiadas. Para todos esses fica a pergunta 
sobre o modo como se comportam: como 
servos que, com humildade cumprem 
as tarefas que lhes foram confiadas, ou 
como ditadores que manipulam os outros 
a seu bel-prazer?

Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org

 a Igreja alimenta-se da palavra
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OPiniãO

Para que os pais e educadores ajudem as novas gerações a 
crescer com uma consciência recta e numa vida coerente. 
[intenção do Santo Padre para o mês de agosto]

No passado fim de semana, 260 jovens provenientes da Arquidiocese participarama no 
“Rio in Douro”, iniciativa da Diocese do Porto com ligação à JMJ do Rio de Janeiro.        

(Fotos: Alberto Gonçalves)

1Na «feira» de valores à medida 
de cada um, é difícil encontrar 
referências capazes de julgar a 
rectidão de consciência – e o 

mesmo se diga do necessário para uma 
vida coerente. É possível haver acordo, 
por exemplo, sobre o facto de o roubo ser 
inaceitável para uma consciência recta. 
Mas se a questão for «fuga aos impostos», 
«salários injustos» ou «em atraso», 
haverá muito quem não veja como tais 
comportamentos possam pôr em causa 
a rectidão da consciência. E quanto a 
levar uma vida coerente? A coerência 
tem fraca cotação na praça pública e 
depende muito dos valores escolhidos 
por cada um. Poderá ainda haver um 
certo consenso em torno da necessidade 
de levar uma vida coerente, mas já não 
é suposto as referências de tal coerência 
serem partilhadas por todos.

2Como podem os pais e 
educadores ajudar os mais novos 
a crescer com uma consciência 
recta e numa vida coerente? 

Antes de mais, é suposto viverem aquilo 
que pretendem transmitir aos filhos ou 
educandos. Ora, isso não é tarefa fácil, 
sobretudo porque dificilmente encontram 
na sociedade referências estáveis e 
partilhadas por muitos relativamente 
ao que se poderia chamar uma vida 
eticamente orientada segundo valores 
comuns. As sociedades ocidentais 
adoptaram o relativismo moral, moldado 
segundo o princípio de que, não se 
prejudicando o outro, tudo vale o mesmo. 
E aquela ressalva apenas se aplica a 
alguns tipos de comportamento. Vale, por 
exemplo, para o consumo de tabaco, em 
público e até em privado; mas já não se 
aplica quando se trata do aborto legal, 
pois neste caso «o outro » – a criança não 
nascida – é reduzida à categoria de «não 
pessoa».

3Que fazer, então? Desistir pode 
parecer uma opção, mas os pais 
sabem mais e melhor. Apesar do 
relativismo reinante, desejam ver 

os filhos cultivar valores segundo os quais 
gostariam de os ver crescer e integrar-se 
na vida adulta. E há modos de vida que 
não desejam para os seus filhos. Por isso, 

empenham-se em ajudá-los a crescer 
evitando-os. A seu tempo, os pais sabem, 
serão os filhos a escolher o caminho. A 
questão, porém, não é o caminho que os 
filhos vão escolher (essa escolha é deles!); 
a questão é dar-lhes as “ferramentas” 
capazes de lhes permitir a melhor 
escolha. 

4Consideremos, a título de 
exemplo, os pais e educadores 
cristãos. A sua tarefa é dar aos 
filhos “ferramentas” capazes de 

lhes permitirem escolhas ancoradas nos 
valores cristãos. Tais “ferramentas” são o 
Evangelho (Jesus Cristo), os mandamentos 
e o ensino da Igreja. Pelo exemplo e 
pela palavra, hão-de mostrar aos seus 
educandos o valor destas “ferramentas” 
quando chega o momento de fazer 
escolhas fundamentadas e com futuro. 
Aqueles poderão escolher ignorar tais 
“ferramentas” e optar por outros valores. 
Os pais, certamente, sofrerão com tais 
escolhas. O mais importante, porém, é 
poderem dizer que fizeram tudo quanto 
deviam para ajudar os filhos a entender a 
riqueza humana e divina do seguimento 
de Cristo. As escolhas destes já entram 
noutra dimensão, a da liberdade de 
cada um diante da própria consciência e 
diante de Deus.

5Outro aspecto que importa 
relevar é o valor universal da 
proposta cristã. O facto de nem 
todos assumirem tal proposta não 

anula essa universalidade. O que retira 
universalidade a um modo de vida é o 
ser “desumano”, isto é, levar as pessoas a 
fazerem opções de fundo incompatíveis 
com o respeito pela vida e dignidade 
dos outros humanos. É, pois, legítimo 
contrariar a ditadura do relativismo, 
afirmando sem complexos que não 
vale tudo a mesma coisa: as opções 
de vida não são indiferentes, existe o 
bom e o mau e a diferença entre um e 
outro não é, apenas, uma questão de 
conveniência. Educar para esta referência 
última significa apostar na rectidão de 
consciência e na coerência de vida. O 
que virá depois já não compete aos pais e 
educadores decidir.

enfrentar a ditadura 
do relativismo

iGreJa eM deStaque

por Elias Couto (Apostolado da Oração)



aGenda
iGreJa BreVe

fiCHa tÉCniCa
Diretor: Damião A. Gonçalves Pereira

Redação: Rui Ferreira 

Coordenação: Departamento Arquidiocesano para 
as Comunicações Sociais (Pe. José Miguel  
Cardoso, Ana Ribeiro, Joana Araújo, Justiniano 
Mota, Paulo Barbosa e Rui Ferreira)

Fontes: Agência Ecclesia e Diário do Minho

Contacto: comunicacao@diocese-braga.pt

iGreJa.net
O site da província portuguesa da 
Companhia de Jesus permite-nos 
aceder à identidade e missão dos 
jesuítas portugueses. Para além das 
devidas introduções relativas à história 
e espiritualidade desta ordem religiosa, 
podemos aceder a informações relati-
vas às obras apostólicas e comunidades 
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«Nenhum 
partido 

corresponde 
integralmente 
às exigências 

da fé»

D. Manuel Linda,

Bispo auxiliar de Braga

Braga foi o local escolhido para a edição deste ano do “Mariápolis” do movimento dos Focolares (DM)

título: Senhor ensina-nos 
a rezar

autor: Dário Pedroso sj

editora: Apostolado da 
Oração
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resumo: Este livro, que já conta várias ree-
dições, é o “best-seller” do padre Dário Pe-
droso, um dos autores mais conceituados 
da área da espiritualidade cristã. Esta obra 
é um tratado sobre oração cristã, versando 
sobre as dificuldades, condições internas 
e externas e sobre as diferentes formas de 
buscar a Deus a partir da oração.

LiVRo

domingo 04.08.2013

> BARCELOS: peregrinação da 
zona pastoral ao santuário de 
Nossa Senhora do Socorro, em 
Areias de Vilar.

> GUIMARÃES: Missas solene 
em honra de S. Gualter na 
igreja de S. Francisco (12h30) e 
procissão pelas ruas da cidade 
(17h00).

quarta-feira 07.08.2013

> AMARES: início do ACA-
NUC 2013 – Acampamento de 
Núcleo, que se realiza na Praia 
Fluvial de Felinhos, em Lago 
(até dia 11 de agosto).

domingo 11.08.2013

> BARCELOS: peregrinação ar-
ciprestal ao santuário de Nossa 
Senhora da Franqueira, por D. 
António Moiteiro.

terça-feira 13.08.2013

> TERRAS DE BOURO: missa 
solene em honra de S. Bento no 
santuário de S. Bento da Porta 
Aberta, por D. Jorge Ortiga 
(11h30); procissão (18h00).

quinta-feira 15.08.2013

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

Nada pode importar mais 
do que encontrar a 
Deus!

Ou seja: apaixonar-se 
por Ele

de um modo definitivo e absoluto.

Aquilo por que te apaixonas 

agarra a tua imaginação

e acaba por ir deixando 

a sua marca em tudo.

Será o que decide porque 

te levantas da cama pela manhã,

o que fazes com os entardeceres,

em que é que empregas 

os teus fins de semana,

o que lês, o que conheces,

o que rasga o teu coração

e o que te comove de alegria 

e de gratidão.

Apaixona-te! 

Permanece no amor.

Tudo será diferente!

Pe. Pedro 
Arrupe sj

APAIXONA-TE

a COMPanHia de JeSuS - OS JeSuÍtaS

ACompanhia de Jesus foi fundada por Sto. Inácio de Loiola e recebeu aprovaçäo 
pontifícia em 1540. O grupo inicial que se reuniu à volta do fundador era for-
mado por seis estudantes da Universidade de Paris entre os quais se contavam o 
navarro S. Francisco Xavier e o português Simão Rodrigues. A 15 de agosto de 

1534, em Paris, fizeram voto de castidade e de pobreza, na capela de S. Dinis, na colina 
de Montmartre, com promessa de ir em peregrinação a Jerusalém e pregar o Evangelho 
entre os infiéis.  Se não pudessem realizar essa viagem dentro de um ano, iriam a Roma, 
pondo-se sob a obediência do Papa para que os enviasse onde entendesse.  Foi o que 
veio a acontecer, já que a guerra com os turcos impossibilitou a partida de Veneza onde 
tinham esperado, em vão, passagem para a Terra Santa. Depois do voto de Montmartre, 
agregaram-se mais três companheiros; eram já dez, todos ordenados sacerdotes, quando 
se reuniram em Roma, em 1538. Deliberaram, então, fundar uma nova ordem religiosa 
e apresentaram a Paulo III um esboço do seu ideário. O Pontífice aprovou “vivae vocis 
oraculo”, a 3 de setembro de 1539, a Fórmula do Instituto da Companhia de Jesus, a que 
se seguiu a confirmaçäo com a bula “Regimini militantis Ecclesiae” de 27 de setembro 
de 1540.  A 14 de abril de 1541, Inácio de Loiola foi eleito primeiro Superior Geral e, 
a 22 do mesmo mês, os que estavam em Roma fizeram profissão solene, na Basílica de 
S. Paulo extramuros. A fórmula, na sua segunda redaçäo aprovada por Júlio III em 1550, 
afirma como objetivos principais da ordem «a defesa e a propagaçäo da fé e o aperfei-
çoamento das almas na vida e na doutrina cristãs». Para isso, os meios a empregar são a 
pregação e todos os ministérios da palavra de Deus, os Exercícios Espirituais, a educa-
ção cristã das crianças e dos humildes, a administração dos sacramentos e a prática das 
obras de misericórdia. A disponibilidade manifestada pelo grupo fundador perante o 
Sumo Pontífice ficou consagrada pela introdução de um voto especial de obediência ao 
Papa. Por esse quarto voto, que acrescentam aos votos de castidade, pobreza e obedi-
ência próprios dos religiosos, os jesuítas professos comprometem-se a aceitar as missöes 
apostólicas que o Sumo Pontífice entender confiar-lhes, em qualquer parte do mundo. 
Para assegurar maior disponibilidade no serviço universal da Igreja, Sto. Inácio procurou 
fechar a porta dos presbíteros da Companhia a quaisquer dignidades eclesiásticas. Por 
isso, os jesuítas comprometem-se a näo procurar ou aceitar esses cargos, a não ser quan-
do seja essa a vontade expressa do Sumo Pontífice. 


