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debaixo do tapete
José Tolentino Mendonça

Padre. Poeta. Escritor. Biblista. Ensaísta. 
Um vulcão no pensamento contemporâneo.
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iGreJa PriMaZ
o economista João ferreira do amaral apresenta, dia 30, às 
21h00, no auditório Vita, o livro “Humanizar a Sociedade”, 
de Georgino rocha, em cerimónia organizada pela Cáritas 
arquidiocesana. estarão presentes o presidente da Cáritas 
Portuguesa e o arcebispo Primaz, d. Jorge ortiga.

i o bispo do iraque, d. Shlemon Warduni esteve no auditório 
Vita, em Braga, na passada terça-feira, para um testemunho 
pessoal da difícil vida dos cristãos naquele país. Houve, no 
final, uma vigília de oração na capela do seminário menor.

i

1Diz-nos um teólogo jesuíta que o 
desânimo é como que um nevoei-
ro cerrado. E uma vez debaixo do 
nevoeiro, todo o cuidado é pouco: 

é preciso andar devagar, estar atento a 
todos os sinais e ter a convicção de que 
estamos na direção certa. E não adianta 
protestar: pois só com a paciência de saber 
esperar o raio de luz no caminho, se pode 
ultrapassar esse nevoeiro.

Partindo desta imagem, o Advento surge 
para nós como um tempo de nevoeiro. 
Um tempo cuja única certeza é a promes-
sa da vinda do Filho de Deus ao mundo, 
para acabar com todas as nossas dúvidas 
e restituir-nos a alegria. Por isso, importa 
estarmos atentos a todos os sinais que 
advêm da Liturgia da Palavra e da icono-
grafia adventícia, para caminharmos com 
segurança.

2Ao olharmos o plano pastoral da 
Arquidiocese, que faz a ponte 
entre a fé professada e a fé cele-
brada, notamos como a liturgia 

oferece estabilidade a este caminho, uma 
vez que detém duas finalidades: celebrar 
a glória de Deus e acolher a sua salvação, 
efectivada na noite de Natal.

Nesse sentido, o Papa Francisco, no nº 19 
da Lumen Fidei, não podia ser mais claro: 
“O início da salvação é a abertura a algo 
que nos antecede, a um dom originário 
que sustenta a vida e a guarda na existên-
cia.” Logo, “a liturgia não é um tranquili-
zante que nos permite viver sem nenhum 
esforço de conversão individual e colec-
tiva ou como evasão dos nossos com-
promissos. Não pode ser uma rotina que 
não transforma a vida nem a comunidade 
cristã. Isto seria empobrecer e perverter o 
conteúdo real da ação litúrgica.” [1]

ADVENTO, EM TEMPO DE NEVOEIRO!

3A vivência deste tempo pode 
ser enriquecido com inúmeros 
subsídios pastorais já disponíveis 
em diversas plataformas. E desse 

modo, gostaria apenas de deixar-vos 
quatro perguntas, a reflectir durante este 
tempo de nevoeiro e de procura (Advento): 
temos consciência de que a liturgia é uma 
ação onde damos glória a Deus e recebe-
mos a sua salvação? A liturgia nutre a vida 
da comunidade, que é chamada a crescer 
na comunhão e na caridade? Há de facto 
uma estreita relação entre a celebração e a 
ação evangelizadora? Já compreendemos 
o significado profundo deste tempo do 
Ano Litúrgico?

4Por último, o maior perigo que 
a actual crise nos pode causar, 
mais do que o empobrecimento 
e o medo, é destruir-nos a espe-

rança. Sem fé não há esperança! E sem 
esperança, o Advento será somente mais 
um tempo de nevoeiro sem rumo no 
caminho. Precisamos talvez de deixar que 
a fé nos transforme, de cultivar um estilo 
de vida paciente e de participar na liturgia 
com um outro sabor. Só assim é que a fé 
celebrada será uma autêntica luz que fará 
do Advento um tempo de esperança que 
conduz à alegria!

É verdade que a sociedade educou-nos 
para ter tudo sob controlo, mas por vezes 
há nevoeiros na vida pessoal e social 
que surgem inesperadamente. Só que a 
cada imprevisto, Deus responde sempre 
com uma surpresa, porque a Ele “nada é 
impossível”! E há um caminho que nunca 
devemos ignorar neste tempo de crise: o 
caminho da fraternidade, pois é no rosto 
do outro que Deus vem ao nosso encon-
tro, nomeadamente nos mais carenciados 
e desprotegidos.

Braga
Pastoral Universitária
O plano de ação para o corrente ano 
académico da Pastoral Universitária 
de Braga prevê o desenvolvimento 
do “Mais Futuro, Mais Cultura”, um 
projeto de voluntariado que decorre 
no Instituto Juvenil Maria Imaculada 
e surge na continuidade do projeto 
“Mais Futuro” implementado no ano 
letivo 2012/2013.  Com esta iniciativa 
a Pastoral Universitária leva jovens  
participar ativamente na formação e 
educação de crianças e jovens institu-
cionalizadas.

Famalicão 
novo diácono permanente
José Maria Carneiro da Costa, casado, 
pai de dois filhos e dirigente da Liga 
Operária Católica / Movimento de 
Trabalhadores Cristãos (LOC/MTC) 
foi, no passado Domingo, aquando do 
encerramento do Ano da Fé, ordena-
do diácono permanente por D. Jorge 
Ortiga. O novo diácono adianta que 
o seu trabalho vai centrar-se nos mais 
pobres, desprotegidos e, sobretudo, 
nos desempregados.

 

Taipas
visita pastoral
as paróquias de Corvite, Prazins Santo 
tirso e Prazins Santa eufémia estão a 
preparar a visita pastoral de d. antónio 
Moiteiro, Bispo auxiliar de Braga, nos 
dias 7, 14 e 15 de dezembro, respe-
tivamente, anunciou o pároco, padre 
Manuel faria. aquelas comunidades da 
zona pastoral das taipas, do arcipres-
tado de Guimarães e Vizela integram o 
programa geral das visitas pastorais que 
vai decorrer até dia 12 de janeiro de 
2014.

Falecimento
Padre Aurélio Lopes Ferreira
faleceu, no passado dia 25 de novem-
bro de 2013, o padre aurélio Lopes 
ferreira. nasceu a 7 de agosto de 1933, 
em Viatodos, no concelho de Bracelos. 
a ordenação sacerdotal teve lugar a 15 
de agosto de 1958, em Braga.

Braga
encontro sacerdotal
os sacerdotes da arquidiocese de Braga 
que participaram, na passada sexta-fei-
ra, no encontro que serviu para marcar 
o encerramento do ano da fé, foram 
instados a tomar o exemplo do Papa 
francisco, liderando a partir da periferia 
sem se deixarem transformar.

A mensagem de Advento para este ano 
pastoral já se encontra disponível na site 
da arquidiocese, com o título: “Advento, 
tempo de nevoeiro!”

Prosseguindo o objectivo pastoral de pro-
mover uma liturgia bela, D. Jorge Ortiga 
lança quatro perguntas a todos os cristãos 
para a viv|encia deste tempo.

Na próxima edição publicaremos na ínte

ordenaÇÃo diaConaL MuSiCaL CatÓLiCo eM fafe
ConferÊnCia 
Pe. toLentino MendonÇa

MENSAGEM DO ARCEBISPO PRIMAZ
Na certeza de que Deus nunca falha nas 
suas promessas, desejo uma boa caminha-
da de Advento para todos vós, convictos 
de que, a este tempo de nevoeiro, virá um 
dia de sol radioso (Natal)!

† Jorge Ortiga, A.P.
21 de novembro de 2013.
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iGreJa uniVerSaL
o Conselho Pontifício da Cultura promoveu de 
dia 26 até dia 28 a nova edição do projeto ‘Átrio 
dos Gentios’, para o diálogo com não crentes, na 
cidade alemã de Berlim.

ia Comissão diocesana Justiça e Paz de Setúbal apresentou 
reflexões sobre o documento preparatório do Sínodo dos Bis-
pos de 2014 que considera “sinal inequívoco” do Papa querer 
ouvir as famílias numa atitude de diálogo.

i

«Evangelii Gaudium»: Papa apresenta «guião» para o pontificado 
Lisboa
um bispo e um surfista
o 2º Meeting de Lisboa juntou  
d. Manuel Clemente, o surfista 
da «maior onda do mundo», 
Garrett Mcnamara, o músico tiago 
Bettencourt e o ministro Miguel 
Poiares Maduro, entre outros, para 
refletir sobre o tema “Sejam realistas 
peçam o impossível”. a iniciativa, 
organizada pelo movimento católico 
Comunhão e Libertação, realizou-se 
de 22 a 24 de novembro  e pretendeu, 
segundo a própria organização, 
«encontrar gente de todas as idades, 
em quem se vislumbra um coração 
grande; homens e mulheres realistas 
que, no seu quotidiano, vivem em 
relação com o impossível».

Fátima
consagração da Síria
a 1 de dezembro, no Santuário de 
fátima, o arcebispo maronita 
d. Samir nassar consagrará a Síria 
e o seu povo a nossa Senhora de 
fátima, durante a recitação do 
rosário, na Capelinha das aparições, 
às 10:00. o mesmo prelado concele-
brará na Missa das 11:00, na Basílica 
da Santíssima trindade.

Açores
desafios da comunicação
no passado dia 22 de novembro, 
a diocese de angra do Heroísmo, 
em sede de Conselho Pastoral, 
refletiu sobre os desafios do ano 
pastoral dedicado à comunicação. 
entre os objetivos da diocese de 
angra para o novo ano pastoral, 
que começa este domingo, estão 
a criação de um Gabinete de Co-
municação, com um porta-voz, o 
lançamento de um novo portal e 
a publicação de um novo semaná-
rio católico em suportes digital e 
papel.

Lisboa
«Presépio na Cidade»
o “Presépio na Cidade”, orga-
nizado para anunciar o sentido 
cristão do natal por um grupo de 
leigos católicos, está de volta pelo 
13.º ano seguido, com presen-
ça na Basílica dos Mártires no 
Chiado, Lisboa. o “Presépio da 
Cidade” está em Lisboa, com um 
“espaço de encontro e acolhimen-
to”, no exterior da Basílica dos 
Mártires, de 6 a 24 de dezembro. 
ds 14h00 às 19h00.

O  Papa Francisco publicou, no 
passado dia 26 de novembro, 
exortação apostólica, ‘Evan-
gelii Gaudium’ (a alegria do 

Evangelho), primeiro documento do gé-
nero escrito por si na totalidade, em que 
apresenta o projeto de uma “nova etapa 
de evangelização”, nos próximos anos. 
“Espero que todas as comunidades se es-
forcem por implementar os meios neces-
sários para avançar no caminho de uma 

conversão pastoral e missionária, que 
não pode deixar as coisas como estão”, 
escreve, no documento divulgado pela 
Santa Sé. O texto retoma as principais 
preocupações manifestadas pelo Papa 
desde o início do seu pontificado, após 
suceder a Bento XVI em março deste ano, 
e fala numa Igreja “em saída” e atenta às 
“periferias”, bem como a “novos âmbitos 
socioculturais”. A exortação apostólica 
refere-se a uma “conversão do papado” e 
questiona uma “centralização excessiva” 
que complica a vida da Igreja e a sua di-
nâmica missionária. O texto desenvolve o 
tema do anúncio do Evangelho no mundo 
de hoje, recolhendo o contributo dos 
trabalhos do Sínodo que se realizou no 
Vaticano de 7 a 28 de outubro de 2012 
com o tema ‘A nova evangelização para 
a transmissão da fé’. Ao contrário do que 
é habitual, a exortação não se assume 

 filipinas: fundação aiS disponibiliza 100 mil euros
Salvar os vivos e enterrar os mortos foi a prioridade das equipas de salvamento e resgate nos 
primeiros dias depois da tragédia. A distribuição de água, arroz e biscoitos energéticos, roupa e 
abrigos tem sido prioritária. Mas é necessário muito mais. Há milhares de pessoas que ficaram 
sem nada. A Fundação AIS assegurou já, a nível internacional, uma verba de 100 mil euros de 
“ajuda de emergência” para as Filipinas. Esta doação visa apoiar os esforços da Igreja local em 
operações de salvamento e de auxílio às populações mais atingidas pelo tufão. A verba fica à 
responsabilidade da Caritas local, cujo secretário-executivo, padre Edwin Gariguez, está a coor-
denar toda esta operação. Em declarações à Fundação AIS, o padre Edwin afirma que “as pessoas 
estão desesperadas e choram a pedir ajuda”. Há um sentimento de impotência face à dimensão 
da tragédia.

© DR

O Parlamento português aprovou em vota-
ção final global a proposta de Orçamento 
do Estado (OE) para 2014, documento que 
mereceu várias críticas e sugestões de ins-
tituições ligadas à Igreja Católica, nomea-
damente da Cáritas, Vicentinos, LOC/MTC 
e Comissão Justiça e Paz. Numa análise ao 
orçamento, a CNJP pediu ao Governo que 
coloque as “pessoas antes dos números, 
sempre” uma vez que “existe não para 
cumprir metas orçamentais, mas para 
promover o bem-estar”.

orÇaMento do eStado CoM 
ContriButo CatÓLiCo

O Vaticano expôs publicamente, pela 
primeira vez, as relíquias de São Pedro, o 
primeiro Papa da Igreja, numa iniciativa 
que se inseriu na celebração final do Ano 
da Fé. O relicário é uma pequena caixa 
em bronze de cerca de 30x10 centímetros, 
com a inscrição em latim ‘Ex ossibus quae 
in Arcibasilicae Vaticanae hypogeo inventa 
Beati Petri Apostoli esse putantur’ (Dos 
ossos vindos do hipogeu da Basílica do 
Vaticano, que são considerados do beato 
apóstolo Pedro), na sua parte superior.

Os responsáveis católicos pela Pastoral dos 
Ciganos apelaram a um maior envolvi-
mento desta população na “construção da 
cidadania” e destacaram o trabalho de-
senvolvido pela Igreja, que nem sempre é 
reconhecido. “A participação dos ciganos 
nas estruturas, iniciativas e programas de 
inclusão é absolutamente indispensável, 
tal como o é o seu envolvimento ativo e 
visível na construção da cidadania, in-
cluindo a sua representatividade política”, 
assinala o documento conclusivo do 40.º 
Encontro Nacional promovido pela IC.

A União das Misericórdias Portuguesas 
(UMP) inaugurou o ‘Centro Luís da Silva’, 
dedicado ao apoio de pessoas portadoras 
de deficiência profunda, com a presença 
do primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, 
em Rio de Moinhos, Borba. O equipamen-
to em território alentejano é o terceiro da 
UMP dedicado ao apoio de pessoas porta-
doras de deficiência profunda em Portugal, 
depois de Fátima e Viseu.

reLÍquia de S. Pedro

PaStoraL doS CiGanoS uniÃo daS MiSeriCÓrdiaS«Prefiro uma Igreja 
acidentada, ferida e 

enlameada por ter saído 
pelas estradas, a uma 

Igreja enferma pelo 
fechamento e a 

comodidade de se 
agarrar às próprias 

seguranças»

Evangelii Gaudium

como ‘pós-sinodal’ por ultrapassar o âm-
bito específico tratado na última reunião 
de bispos católicos. Francisco usa um 
“neologismo” para afirmar que os católi-
cos “«primeireiam», tomam a iniciativa”, 
num “estado permanente de missão” 
para enfrentar os riscos da “tristeza 
individualista” no mundo de hoje. Essa 
missão, acrescenta, origina “novas for-
mas”, “métodos criativos”, uma “reforma 
das estruturas” e uma Igreja com “portas 
abertas”. “A evangelização também 
implica um caminho de diálogo”, que 
abre a Igreja à colaboração com todas 
as realidades políticas, sociais, religiosas 
e culturais. O Papa repete o desejo de 
“uma Igreja pobre”, “ferida e suja” após 
sair à rua, porque “uma fé autêntica – 
que nunca é cómoda nem individualista 
– comporta sempre um profundo desejo 
de mudar o mundo, transmitir valores”.

   PaPa reCeBeu PreSidente da fifa
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entreViSta
i i dirige actualmente o Secretariado nacional da Pastoral da 

Cultura e a revista didaskalia, editada pela faculdade de 
teologia da universidade Católica Portuguesa. em dezembro 
de 2011 foi nomeado consultor do Conselho Pontifício para 
a Cultura.

nasceu em 1965 na ilha da Madeira (Machico). em 1982 começou a estudar teo-
logia e, uma vez ordenado sacerdote a 28 de Julho de 1990, foi para a roma para 
terminar o seu mestrado em Ciências Bíblicas. regressado a Portugal, ingressou na 
universidade Católica Portuguesa, onde foi capelão e leccionou as disciplinas de 
Hebraico e Cristianismo e Cultura, doutorando-se depois em teologia Bíblica.

 Texto e Fotos DACS

Hoje este simples e pobre templo de papel acolhe a grandiosidade de um nome que tra-
duzido à letra significa: um vulcão no pensamento (católico) contemporâneo. José tolen-
tino Mendonça, que cometeu a proeza de pôr o humorista ricardo araújo Pereira a falar 
de teologia, é um lutador nato que pretende resgatar deus de uma linguagem solene e 
estranha aos ouvidos do cidadão hodierno. numa entrevista sem protocolos e sem pre-
conceitos, horas antes da conferência no auditório Vita, passeamos pela sua biografia, 
a literatura portuguesa, os temas mais delicados na igreja, a liturgia e a morte. Por tudo 
isto, deixamos a pergunta ao leitor: olhando para o estado da economia portuguesa, o 
cristianismo ainda é um bom investimento?

Quem é José Tolentino Mendonça?

R_ Eu sinto-me sempre mais um. Sou de 
uma família numerosa. À mesa eramos 
cinco filhos, os meus pais, a minha avó, 
e havia sempre lugar para mais um. Isso 
marca a minha maneira de olhar para o 
contributo que eu próprio dou na Igreja e 
fora dela. Sou mais uma pessoa no meu 
bairro, mas um na comunidade, mais um 
cidadão. Sou mais alguém que atravessa 
este mundo procurando sonhá-lo e torná-
-lo melhor na medida das suas possibi-
lidades. Se tivesse que me definir, era 
assim que me definia: mais um.

Pegando nessa sua biografia, Funchal, 
Roma e Lisboa: o que há de comum entre 
estas três cidades?

R_ São cidades importantes no meu per-
curso biográfico, cada uma à sua maneira. 
Cada um de nós é também um bocadinho 
dos lugares por onde passou. São lugares 
que nos ofereceram muitas vivências, 
muitos encontros, muitas aprendizagens. 
O Funchal é o lugar inaugural, aquele que 
me embalou nos primeiros anos da vida e 
do conhecimento. Daí provêm as minhas 

mentário à Lumen Fidei, o teólogo Leo-
nardo Boff criticou o carácter demasiado 
europeu e intra-eclesial desta encíclica. 
A importação de outras palavras pode 
salvar o discurso teológico na pertinên-
cia e na diferença dos outros discursos 
que a sociedade apresenta?
R_ Essa é uma questão muito importan-
te e que marca, de facto, a agenda da 
Igreja: a questão da linguagem. Com que 
linguagem devemos nós, hoje, anunciar 
Jesus Cristo às mulheres e aos homens 
do nosso tempo? Sabemos que a crise 
de transmissão da fé, que hoje atravessa 
a Igreja, passa também por aí. Por ainda 
não termos encontrado uma linguagem 
que seja, de facto, pertinente e relevante. 
Nesse sentido, eu sempre senti que o meu 
trabalho passa muito por escrever teolo-
gia de uma forma que a torne legível por 
um maior número de pessoas. Ao mesmo 
tempo, no meu próprio discurso religioso 
procuro integrar as palavras, os vocábu-
los, a gramática do quotidiano. Penso 
que a missão da teologia hoje passa por 
ajudar a reconstruir a gramática do huma-
no. Nesse sentido, como dizia o Nanni 
Moretti, as palavras são importantes.

No seu livro “O Hipopótamo de Deus”, 
no qual reúne um conjunto de artigos, 
compara o famoso humorista Ricardo 
Araújo Pereira, depois de um elogio 
diplomático, a um “Job contemporâneo”, 
pois a sua reflexão ateísta é expressão da 
sua, como refere, “solidão por não crer”. 
A ausência de fé, afinal, também dói?

R_ Dói e de que maneira. Todos estamos 
colocados no mesmo ponto de parti-
da que é, no fundo, encontrar sentido 
para a vida. A esta pergunta ninguém 
se pode escusar. Podemos distrair-nos 
ou atordoarmo-nos, mas esta questão 
há-de surgir num momento ou noutro. 
A fé dói como o ateísmo dói. Tenho um 
amigo que é ateu e que muitas vezes me 
pergunta: “olha lá, tens pensado hoje em 
Deus?”. Eu respondo-lhe: “Sim, de vez 
em quando penso em Deus”. E devolvo-
-lhe a pergunta: “E tu, tens pensado em 
Deus?” Ao que ele responde: “Tu sabes 
que eu só penso nisso”. Muitas vezes, 
um ateu ou um agnóstico não é alguém 
que esteja distante de Deus. A relação 
que tem com Deus é que é uma relação 
baseada na problematização, baseada 
num certo conflito ou num certo silêncio 
que atravessa, também, a própria experi-
ência da fé.

No artigo de 2 de Novembro, no jornal 
Expresso, referia que, na pluralidade de 
saberes que a sociedade nos oferece, 
contudo não somos educados para algo 
que é essencial: aprender a morrer. Há 
vida antes da morte?

R_ Esse é um graffiti que vi escrito numa 
parede (“haverá vida antes da mor-
te?”) e é uma pergunta que me marcou 
muito porque é um erro muito comum 
chutarmos a vida para debaixo do tapete. 
As grandes questões, as grandes feridas, 
as grandes perguntas, adiamos para um 
amanhã, qualquer que ele seja. Ora, a fé 
cristã também é um desafio a vivermos 
o presente como um lugar de encontro 
daquilo que é o fundamental. Nesse sen-
tido, tanto é preciso anunciar que há vida 
para além da morte, como é necessário 
refrescar com esperança a própria vida 
em horas sombrias e difíceis como estas 
que estamos a viver. É preciso fazer dessa 
pergunta, “Haverá vida antes da morte?”, 
uma espécie de evangelho quotidiano.

Armando Matteo “fez soar o alarme” ao 
caracterizar a actual juventude como a 
primeira geração incrédula, “filha dos 
filhos da revolução do Maio de 68”, a 
qual nos educou posteriormente a viver 
sem Deus e sem a Igreja. Três anos antes 
dessa revolução, a Igreja encerrava o 
Concílio Vaticano II (1962-65), repleto 
de entusiasmo e de um prognóstico pas-
toral favorável. Ora, este dado socioló-
gico de Armando Matteo é a prova do 
insucesso deste Concílio?

R_ Eu penso que não podemos olhar para 
a realidade de uma forma simplesmente 
dialéctica , como se fosse um “ou, ou”: 
ou temos de ser completamente opti-

raízes familiares. Roma foi um lugar muito 
importante, um lugar referencial. Foi o 
lugar da grande aprendizagem, dos estudos 
bíblicos e da grande paixão pela sua leitura. 
Um lugar de descoberta da Igreja na sua 
catolicidade. Lisboa é o lugar onde estou, 
onde trabalho, onde me integro em Igreja. 
Mas mais do que isto, os lugares, olhando-
-os de longe, são sobretudo uma rede de 
amigos que ficou e que, de certa forma, 
suporta a minha vida. Nós somos uma obra 
dos outros. Os lugares, só por si, acabam 
por ser pouco se não forem lugares habita-
dos pela amizade.

Os seus textos pautam-se muitas vezes 
pela abundância de citações literárias 
e sobretudo pela importação de termos 
e expressões do quotidiano, que depois 
utiliza no seu discurso teológico. No co-

«a fé dói como o ateismo dói»

José Tolentino Mendonça
Padre. Poeta. Escritor. Biblista. Ensaísta. 

“Nós somos 
uma obra dos outros
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O seu livro “Nenhum Caminho Será 
Longo” foi recentemente traduzido e 
apresentado em Itália. Acredita que isso 
é o derrubar de um muro que possibili-
tará a entrada de outros autores cató-
licos portugueses no exigente mercado 
italiano?
R_ Já o tem sido, porque agora em Janeiro 
será publicada a obra do padre Carlos 
Antunes “Atravessar a Própria Solidão”, e 
depois “Só o Pobre se Faz Pão”. Tam-
bém já foram comprados os direitos de 
uma obra de Manuel Magalhães, que é 
professor de literatura na Universidade 
da Covilhã, e que escreveu um livro 

sobre a leitura diária dos evangelhos, que 
também será traduzido. Um dos contri-
butos que a publicação de alguns dos 
meus livros pode dar é o de mostrar que é 
importante partilhar conhecimento, e que 
através dos livros se tem um modo novo 
de evangelização. E, sem dúvida, que um 
livro pode cruzar muitas fronteiras, não 
só geográficas, mas muitas outras.

A Arquidiocese de Braga é rotulada pelo 
seu tradicionalismo, mas D. Jorge Ortiga 
fez questão que se realizasse aqui, pela 
primeira vez em Portugal, o evento 
“Átrio dos Gentios”, promovido pelo 
Pontifício Conselho para a Cultura, no 
qual a fé e a cultura entram num jogo 
de diálogo. Como participante e interve-
niente, que síntese colheu deste evento 
realizado em Braga e Guimarães?

R_ Primeiro, eu não sei se a Arquidiocese 
de Braga é assim tão tradicionalista. A 
tradição histórica está muito presente, 
mas Braga é também a cidade mais jovem 
do país. É uma cidade universitária de 
excelência, quer aqui com Braga quer 
também com o pólo em Guimarães. Isto 
significa que a Arquidiocese de Braga está 
no coração da modernidade em Portugal. 
Nesse sentido, foi com muita alegria que 
vi a iniciativa de D. Jorge Ortiga, em cola-
boração com o Pontifício Conselho para 
a Cultura, ao decidir celebrar o Átrio dos 
Gentios aqui na Arquidiocese. Penso que 
este acontecimento foi uma sementeira e 
aquilo que eu espero, enquanto alguém 
com alguma responsabilidade na pastoral 
da cultura a nível nacional, é que o Átrio 
dos Gentios possa ser inspirador: inspira-
dor para a pastoral concreta, que se passe 
a valorizar se passe a valorizar a dimen-
são do diálogo, a dimensão do encontro, 
a dimensão da cultura e a dimensão da 
estética na evangelização e na tradução 
da fé. Para isto é preciso dar atenção a 
novos interlocutores. Aqui a região do 
Minho tem poetas, romancistas, músicos, 
arquitectos e outros grandes produtores 

entreViSta
i iPassou o ano académico de 2011-12, como Straus fellow, na new York universi-

ty, integrando uma equipa de investigadores-convidados, empenhados no estudo 
do tema “religião e espaço Público”. em outubro de 2012, foi empossado como 
vice-reitor da universidade Católica Portuguesa (uCP).

tante é a do papel da mulher no exercício 
da autoridade eclesial. Há uma série de 
Congregações e de Conselhos que são pre-
dominantemente masculinos e que nem 
estão ligados a uma ordenação sacramen-
tal. Há cargos e funções que não exigem 
que uma pessoa seja padre ou bispo para 
a exercer. A Igreja está a fazer hoje uma 
reflexão muito aberta e não nos temos de 
admirar se verificarmos, em breve, mu-
lheres nomeadas para cargos importantes 
na Santa Sé, na gestão central da Igreja, 
porque na gestão quotidiana das dioceses 
a presença das mulheres é sem dúvida 
muito importante, tal como já acontece 
nas paróquias e nos movimentos.

Muito já se falou e se escreveu sobre o 
Papa Francisco. Pedia-lhe apenas uma 
palavra para o definir.

R_ Numa palavra diria: esperança. Neste 
mundo tão conflituoso ele trouxe um ar 
de primavera e de esperança que está a 
tocar muitos corações.

Na sua qualidade de ensaísta, (e a pro-
pósito da conferência que dará hoje no 
âmbito da escatologia no Auditório Vita) 
se Gil Vicente voltasse a escrever a obra 
“Auto da Barca do Inferno”, que perso-
nagem acha que ele iria escolher para 
embarcar na barca para o Paraíso?
R_ Eu acho que o tolo é um persona-
gem óptimo e intemporal. É preciso ser 
louco de amor para encarnar essa paixão 
pela vida e pelo homem. Gil Vicente é, 
porventura, o maior teólogo da literatura 
portuguesa. E as suas intuições são de 
tal maneira evangélicas que continuam 
hoje com uma actualidade muito grande. 
Eu não tenho dúvida que de facto, como 
dizia Jesus, só os que se fazem pequeninos 
é que entram no Reino. E a figura do parvo 
(tolo) é de facto uma figura muita evangéli-
ca e cheia de desafios para todos nós.

«a Arquidiocese de Braga 
está no coração da 

modernidade em Portugal»

mistas ou temos de ser completamente 
pessimistas ou niilistas. Não. Dentro do 
nosso optimismo há uma margem para 
perceber a dificuldade e o próprio falhan-
ço. Mesmo dentro do falhanço nem tudo 
é falhanço. Há coisas que até correram 
bem. Eu lembro-me de uma amiga minha 
que me fala muito da educação dos seus 
filhos. Ela diz: “há duas palavras que eu 
faço questão que eles nunca usem: a 
palavra nunca e a palavra sempre”. Não é 
nunca nem é sempre. Penso que o Concí-
lio Vaticano II é, de facto, um dos grandes 
sinais do Espírito Santo na vida da Igreja. 
É uma primavera que renova a Igreja. O 
Concílio Vaticano II ainda está por desco-
brir, ainda está por ler. Tem ainda tantas 
potencialidades que podem revitalizar o 
tecido eclesial e a presença da Igreja no 
mundo. Não esquecendo que há novos 
problemas, há novas respostas e há novas 
situações. Passaram cinquenta anos desde 
o concílio Vaticano II e a humanidade e 
a Igreja não pararam. É preciso acompa-
nhar com reflexão e solicitude apostólica 
as realidades de cada tempo, e nomea-
damente as realidades da juventude. É 
importante que a Igreja reencontre os 
jovens. O livro de Armando Matteo, que 
me refere, é um livro que os agentes da 
pastoral e os párocos deveriam ler para 
perceber o que é hoje o mundo juvenil. 
O mundo juvenil de hoje não se pode 
resumir em categorias “preto/branco”, em 
posições extremadas. É preciso olhar para 
as subtilizas e as possibilidades que esse 
mundo, que por vezes parece voltado de 
costas para a Igreja, nos oferece.

No passado sábado (16 de novembro), ao 
apresentar o livro “A teologia feminista 
na História”, da já famosa Irmã Teresa 
Forcades, classificou-o como um “verda-
deiro livro do desassossego”. João Paulo 
II pediu perdão ao mundo pelos actos 
da Inquisição na Idade Média. A Igreja 
também deve pedir perdão por ocultar/
ignorar as contribuições intelectuais das 
mulheres ao longo da história?

R_ Por um lado temos que dizer que as 
mulheres estão na Igreja, são o coração 
da Igreja e que, numericamente, a Igreja é 
maioritariamente feminina. Muitos de nós, 
dos homens da Igreja, recebemos o Evan-
gelho da voz, do testemunho e dos gestos 
de mulheres. As nossas mães, as nossas 
avós, as nossas catequistas. Desse modo, 
não se pode transportar para a Igreja uma 
ideologia feminista ou anti-feminista sem 
mais. As mulheres já estão presentes na 
Igreja, o que não quer dizer que não haja 
questões importantes que se coloquem. 
Hoje por exemplo, uma questão impor-
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de entre as diversas obras publicadas, destacam-se três livros já 
traduzidos para italiano: o tesouro escondido (2011), Pai-nosso que 
estais na terra (2011) e nenhum caminho será longo (2012). no ano 
passado, foi considerado pela revista do «jornal expresso» como uma 
das 100 figuras mais influentes na sociedade portuguesa.

R_ A liturgia é a alma da própria Igreja 
no sentido de que é o momento da práti-
ca, da abertura e da síntese de tudo aqui-
lo que se vive, sabendo que Jesus está ali 
no meio de nós. Há um livro de Romano 
Guardini, “O Espírito da Liturgia”, um 
dos textos que mais me marcou no meu 
percurso, em que ele diz que “só quem 
perceber a liturgia como uma criança 
percebe um brinquedo, verdadeiramente 
a compreenderá”. A liturgia não tem 
de servir para nada, ela tem de ser um 
acto de louvor, um acto de encontro, 
um momento de oração, que intensifica 
a própria vida e que lhe dá um perfume 
evangélico. Aquele mesmo perfume 
que encheu a casa de Maria quando ela 
lavou os pés a Jesus.

na arquidiocese de Braga estamos 
a dedicar um ano pastoral à liturgia. 
que sugestão nos dá para tornarmos 
a nossa liturgia mais atraente e bela 
para os féis?

“
Gil Vicente é, 
porventura, o 
maior teólogo 
da literatura 
portuguesa.

de cultura e pensamento. E é importante 
que a Igreja possa ser um parceiro inter-
locutor privilegiado dessa construção de 
cultura e civilização, que também aqui 
acontece, e dar o seu contributo a nível 
nacional, como foi a realização do even-
to Átrio dos Gentios.

Uma última pergunta, a pedido dos 
nossos jovens seminaristas do Seminário 
Menor de Braga, que se deliciam com 
uma música cuja letra é retirada de um 
poema seu: afinal, “de que cor são os 
sonhos de Deus?”

R_ É uma boa pergunta. E a pergunta 
vale mais que qualquer resposta. Teremos 
talvez de “olhar sempre pela primeira 
vez”, como diz a letra. O segredo está 
nessa capacidade de nos expormos e 
olharmos de uma forma desprevenida, tal 
como aquele olhar de simplicidade que 
as crianças e os simples de coração têm.

«não nos temos de admirar 
se verificarmos, em breve, 

mulheres nomeadas para cargos 
importantes na Santa Sé»
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LiturGia

LEITURA I – Gen 3, 9-15. 20

Leitura do Livro do Génesis

Depois de Adão ter comido da árvore, o 
Senhor Deus chamou-o  e disse-lhe: «Onde 
estás?» Ele respondeu: «Ouvi a tua voz no 
jardim e, cheio de medo, escondi-me por-
que estou nu.» O Senhor Deus perguntou: 
«Quem te disse que estás nu? Comeste, por-
ventura, da árvore da qual te proibi comer?» 
O homem respondeu: «Foi a mulher que 
trouxeste para junto de mim que me ofere-
ceu da árvore e eu comi.» O Senhor Deus 
perguntou à mulher: «Por que fizeste isso?» 
A mulher respondeu: «A serpente enganou-
-me e eu comi.» Então, o Senhor Deus 
disse à serpente: «Por teres feito isto, serás 
maldita entre todos os animais domésticos e 
entre os animais selvagens. Rastejarás sobre 
o teu ventre, alimentar-te-ás de terra todos 
os dias da tua vida. Farei reinar a inimizade 
entre ti e a mulher, entre a tua descendência 
e a dela. Esta esmagar-te-á a cabeça e tu 
tentarás mordê-la no calcanhar.» Adão pôs 

à sua mulher o nome de Eva, porque ela 
seria mãe de todos os viventes.

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3cd-4

Refrão: Aclamai a Deus, terra inteira, 
exultai de alegria e cantai.

Cantai ao Senhor um cântico novo, 
pelas maravilhas que Ele operou. 
A sua mão e o seu santo braço 
lhe deram a vitória. 

O Senhor deu a conhecer a salvação, 
revelou aos olhos das nações a sua justiça. 
Recordou-Se da sua bondade e fidelidade 
em favor da casa de Israel. 
Os confins da terra puderam ver 
a salvação do nosso Deus.

Aclamai a Deus, terra inteira, 
exultai de alegria e cantai.

LEITURA II –  Rom 15, 4-9

Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Romanos
Irmãos: E a verdade é que tudo o que foi 

escrito no passado foi escrito para nossa 
instrução, a fim de que, pela paciência e 
pela consolação que nos dão as Escrituras, 
tenhamos esperança. Que o Deus da paci-
ência e da consolação vos conceda toda a 
união nos mesmos sentimentos, uns com 
os outros, segundo a vontade de Cristo 
Jesus, para que, numa só voz, glorifiqueis 
a Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo. 
Unidos no mesmo louvor. Por conseguin-
te, acolhei-vos uns aos outros, na medida 
em que também Cristo vos acolheu, para 
glória de Deus. Efetivamente, digo que 
foi por causa da fidelidade de Deus que 
Cristo se tornou servidor dos circuncisos, 
confirmando, assim, as promessas feitas 
aos patriarcas;
por sua vez, os gentios, dão glória a Deus 
por causa da sua misericórdia, conforme 
está escrito: Por isso te louvarei entre as 
nações e cantarei em honra do teu nome.
 
EVANGELHO – Lc 1, 26-38
Evangelho de Nosso Senhor  
Jesus Cristo segundo São Lucas.

Naquele tempo, o anjo Gabriel foi en-
viado por Deus a uma cidade da Galileia 
chamada Nazaré, a uma virgem despo-

sada com um homem chamado José, da 
casa de David; e o nome da virgem era 
Maria. Ao entrar em casa dela, o anjo dis-
se-lhe: «Salve, ó cheia de graça, o Senhor 
está contigo.» Ao ouvir estas palavras, ela 
perturbou-se e inquiria de si própria o que 
significava tal saudação. Disse-lhe o anjo: 
«Maria, não temas, pois achaste graça 
diante de Deus. Hás-de conceber no teu 
seio e dar à luz um filho, ao qual porás o 
nome de Jesus. Será grande e vai chamar-
-se Filho do Altíssimo. O Senhor Deus vai 
dar-lhe o trono de seu pai David, reinará 
eternamente sobre a casa de Jacob e o 
seu reinado não terá fim.» Maria disse ao 
anjo: «Como será isso, se eu não conhe-
ço homem?». O anjo respondeu-lhe: «O 
Espírito Santo virá sobre ti e a força do 
Altíssimo estenderá sobre ti a sua sombra. 
Por isso, aquele que vai nascer é Santo e 
será chamado Filho de Deus. Também a 
tua parente Isabel concebeu um filho na 
sua velhice e já está no sexto mês, ela, a 
quem chamavam estéril, porque nada é 
impossível a Deus.»  Maria disse, então: 
«Eis a serva do Senhor, faça-se em mim 
segundo a tua palavra.» E o anjo retirou-
-se de junto dela. 

i S. franCiSCo xaVier, nasceu no castelo de xavier (navarra-
espanha) em 1506. quando estudava em Paris, juntou-se ao grupo 
de S. inácio. foi ordenado sacerdote em roma no ano de 1537 e 
em 1541 partiu para o oriente. evangelizou incansavelmente a 
Índia e o Japão e morreu em 1552 na ilha de Sanchoão, às portas 
da China. a sua memória celebra-se a 3 de dezembro.

Sugestão de Cânticos
ent: avé Maria cheia de graça M. Silva
ofer: avé ó theotókos f. Melro / C. Silva
CoM: feliz és tu porque acreditaste Lc 1 / C. Silva
finaL: desde toda a eternidade P. decha

Na Solenidade da 
Imaculada Concei-
ção somos convida-
dos a equacionar o 
tipo de resposta que 
damos aos desafios 
de Deus. Ao propor-

-nos o exemplo de Maria de Nazaré, a 
liturgia convida-nos a acolher, com um 
coração aberto e disponível, os planos 
de Deus para nós e para o mundo. A pri-
meira leitura mostra (recorrendo à histó-
ria mítica de Adão e Eva) o que acontece 
quando rejeitamos as propostas de Deus 
e preferimos caminhos de egoísmo, de 
orgulho e de auto-suficiência… 

A segunda leitura garante-nos que Deus 
tem um projecto de vida plena, verda-
deira e total para cada homem e para 
cada mulher – um projecto que desde 

sempre esteve na mente do próprio 
Deus. Esse projecto, apresentado aos 
homens através de Jesus Cristo, exige de 
cada um de nós uma resposta decidida, 
total e sem subterfúgios. 

O evangelho apresenta a resposta de 
Maria ao plano de Deus. Ao contrário de 
Adão e Eva, Maria rejeitou o orgulho, o 
egoísmo e a auto-suficiência e preferiu 
conformar a sua vida, de forma total 
e radical, com os planos de Deus. Do 
seu “sim” total, resultou salvação e vida 
plena para ela e para o mundo.

Partindo da liturgua da palavra, con-
firmamos que Deus ama os homens e 
tem um projecto de vida plena para lhes 
oferecer. Como é que esse Deus cheio 
de amor pelos seus filhos intervém na 

história humana e concretiza, dia a 
dia, essa oferta de salvação? A história 
de Maria de Nazaré (bem como a de 
tantos outros “chamados”) responde, de 
forma clara, a esta questão: é através de 
homens e mulheres atentos aos projectos 
de Deus e de coração disponível para o 
serviço dos irmãos que Deus actua no 
mundo, que Ele manifesta aos homens o 
seu amor, que Ele convida cada pessoa 
a percorrer os caminhos da felicidade 
e da realização plena. Já pensámos que 
é através dos nossos gestos de amor, 
de partilha e de serviço que Deus se 
torna presente no mundo e transforma 
o mundo? Outra questão é a dos ins-
trumentos de que Deus se serve para 
realizar os seus planos… Maria era uma 
jovem mulher de uma aldeia obscura 
dessa “Galileia dos pagãos” de onde não 

podia “vir nada de bom”. Não consta 
que tivesse uma significativa preparação 
intelectual, extraordinários conheci-
mentos teológicos, ou amigos poderosos 
nos círculos de poder e de influência da 
Palestina de então… Apesar disso, foi es-
colhida por Deus para desempenhar um 
papel primordial na etapa mais signifi-
cativa na história da salvação. A história 
vocacional de Maria deixa claro que, na 
perspectiva de Deus, não são o poder, a 
riqueza, a importância ou a visibilidade 
social que determinam a capacidade 
para levar a cabo uma missão. O que é 
decisivo é a disponibilidade e o amor 
com que se acolhem e testemunham as 
propostas de Deus.

Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org

 a Igreja alimenta-se da palavra

 LITURGIA da palavra
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As paróquias do centro da cidade de Braga prepararam uma caminhada para celebrar o 
encerramento do Ano da Fé. Apresentamos os principais momentos.iGreJa eM deStaque

Fotos cedidas pelo Arciprestado de Braga
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IGREJA.net«Não precisamos 
de bruxos, mediuns 
e videntes que nos 

falem do além, 
mas de homens 

que nos falem do 
aquém, porque é aqui 
e agora que se joga a 

ressurreição»

José Tolentino Mendonça 

conferência no Auditório Vita, 21/11.

contos EXEMPLARES 52

título: Pai-Nosso que 
estais na terra

autor: Tolentino 
Mendonça

editora: Paulinas

Preço: 12 euros

Resumo: Há milhares de 
comentários ao Pai-nosso, 
a única oração que Jesus 
nos ensinou. Não há nenhum, no entanto, 
ao nosso Pai que está na Terra. É por aí que 
José Tolentino Mendonça faz do seu comen-
tário um diálogo com os crentes e não-
-crentes do nosso tempo. Com as palavras 
de Tolentino Mendonça aprendemos que 
temos todos, para com a Vida, o dever da 
esperança. E este é, em tempos de crise, um 
livro de esperança.

título: Nenhum caminho 
será longo

autor: Tolentino 
Mendonça

editora: Paulinas

Preço: 14,50 euros

Resumo: «Gostaria muito 
que este livro nos colocas-
se a pensar sobre o significado e a perti-
nência da amizade nos vários âmbitos: vida 
pessoal, contextos comunitários e crentes, 
sociabilidades… A amizade é uma expe-
riência universal e representa, para cada 
pessoa, um percurso inapagável de huma-
nização e de esperança. Contudo, precisa-
mos de uma sabedoria, e também de uma 
sabedoria espiritual, que nos permita vivê-la 
mais plenamente.»

AUma vez, um pequeno leo-
pardo perdeu-se na floresta 
e, por acaso, foi pisado por 
um elefante. Pouco tempo 

depois, o pequeno animal foi encon-
trado morto e a notícia espalhou-se 
depressa. Foram ter com o velho 
leopardo e disseram-lhe:
 — O teu pequeno filho foi morto.
O leopardo rugiu de dor e de cólera. 
Furioso, exclamou: 
— Quero saber quem é que o ma-
tou. Dizei-me quem foi, para que me 
possa vingar.
— Foi o elefante.
O velho leopardo ficou pensativo. 
Será que tinha ainda forças para 
enfrentar o elefante? Disse então: 
— Não pode ter sido o elefante. Fo-
ram certamente as cabras. Desconfio 
que foram elas! Mas hão-de ver que 
me hei-de vingar.
E o velho leopardo, cheio de cólera, 
correu para o vale onde pastavam as 
cabras e matou-as todas.
 
Quando é preciso arranjar um 
culpado, as pessoas encontram-
-no sempre. O que acontece é 
que muitas vezes se enganam, e 
então paga o fraco pelo forte.

In “Nem só de pão”, Pedrosa Ferreira

IGREJA.net
O site do Secretariado da pastoral 
da Cultura pauta-se por um cuidado 
estético que adopta a simplicidade e a 
beleza, bem como pela reflexão e difu-
são de notícias e conteúdo multimédia 
importantes no âmbito da cultura muito 
concretamente, aquela que está em 
permanente tensão e diálogo com a fé. 
Nele podemos encontrar referências a 
publicações, excertos de livros recentes, 
textos da Igreja sobre a cultura, etc. En-
contramos também um conjunto vastíssi-
mo de vídeos e uma agenda cultural.

www.snpcultura.org

Hoje 28.11.2013
– CNE: Encontro de formação 
para assistentes de agrupamentos 
do CNE dos núcleos de Fafe e 
Guimarães, a decorrer no centro 
escutista da Penha, Guimarães. 
(9h30)

sexta-feira 29.11.2013
– MUSICAL: “Quem é este 
Homem (Jesus)?”, no Auditório da 
Biblioteca Municipal de Barcelos. 
(21h)

sábado 30.11.2013
– HI-GOD: Actividade juvenil a 
decorrer no centro da cidade de 
Braga. (9H)

– LIVRO: A Cáritas Arquidiocesa-
na de Braga faz a apresentação do 
livro “HUMANIZAR A SOCIE-
DADE”, da autoria de Georgino 
Rocha, no Auditório Vita.(21H)

– VISITA PASTORAL: No arci-
prestado de Guimarães/Vizela, 
D. Manuel Linda realiza a visita 
pastoral a Gondomar. (16h)

domingo 01.12.2013

– CAMINHADA: a Pastoral Uni-
versitária de Braga organiza uma 
caminhada de inverno, pela Serra 
do Gerês (trilho dos Currais).

– VISITA PASTORAL: no arci-
prestado de Guimarães/Vizela, 
D. Manuel Linda realiza a visita 
pastoral a Donim.

–INAUGURAÇÃO: D. Jorge Ortiga 
inaugura as obras de restauro do 
Salão Polivalente de Arões  
(S. Romão), em Fafe. (11h)

O Programa desta semana entrevista  
o padre José tolentino Mendonça.

sexta-feira, das 23h00 às 24h00
FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.
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Resumo: Quando as perguntas que traze-
mos valem mais do que as respostas pro-
visórias que encontramos. Um dos passos 
mais belos da Bíblia tem a ver com um 
hipopótamo. E não é propriamente um di-
vertimento teológico, pois surge numa obra 
que explora muito seriamente a experiência 
do Mal. Fala-se aqui do Livro de Job e da 
experiência desconcertante que este tem 

com Deus.
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