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ENTREVISTA

 "O PATRIMÓNIO 
 É A IDENTIDADE, 
 É A NOSSA HISTÓRIA".
 DIÁC. FERNANDO LUÍS BARROSO GONÇALVES - LABORATÓRIO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO
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opinião

Oh Capitão! Meu Capitão!

Carla Rodrigues
advogada

Muito se tem dito e escrito acerca do Cristiano Ronal-
do. A viver, seguramente, o pior ano da sua vida, den-
tro e fora do campo, o nosso Capitão viu o seu (nosso) 
sonho cair por terra: Portugal não passou às meias-

-finais do mundial de futebol, perdeu contra Marrocos. Ainda 
perplexos com o resultado, incrédulos e a digerir um silêncio 
incómodo, como quem mastiga um sonho perdido, assistimos 
à imagem do Ronaldo a abandonar o relvado, entre lágrimas e 
soluços. Uma imagem forte, comovente, que emocionou, ar-
risco-me a dizer, não apenas um país, mas o mundo. CR7 esta-
va desfeito, sem consegui falar, sem conseguir erguer a cabeça 
ou agradecer aos adeptos, como é seu costume. Estava como 
nunca o tínhamos visto, devastado. E Portugal chorou, chorou 
emocionado com o seu capitão. 
Não se trata apenas de um sonho perdido. São anos de luta, de 
glória, de esforço e sacrifício. São anos de conquistas, de persis-
tência, de foco. São anos de alegrias, de títulos e contratos mi-
lionários. Ronaldo brindou-nos ao longo da sua carreira com 
jogadas sublimes, golos incríveis, com uma genialidade imba-
tível. Tudo parecia fácil e possível quando estava em campo. E 
agora, de repente, no ano em que está mais fragilizado, mais 
velho, é atacado, humilhado, insultado, difamado, sobretudo 
por portugueses. E isto não é bonito.
Muito se tem dito e escrito acerca do Ronaldo. E acerca de nós? 
O que se pode dizer acerca da forma como reagimos ao tema 
Ronaldo? Ao grau de exigência que colocamos sempre que ele 
é o assunto? Exigimos que seja perfeito, que reaja e decida de 
forma irrepreensível em toda e qualquer circunstância, que se-
ja o melhor do mundo, em tudo. Exigimos, na verdade, que aja 
e se comporte como um ser divino, sem falhas, sem espaço pa-
ra o erro ou para a hesitação, sem lugar para o homem, onde 
a humanidade é engolida pela divindade. Somos um povo exi-
gente, com má memória, com um desejo de vitória e sucesso 
que por vezes nos cega, passando de bestial a besta num piscar 
de olhos. Apontamos o dedo, esquecemos a empatia, verbaliza-
mos insultos ferozes, exigimos, exigimos, exigimos, quando na 
verdade nenhum de nós deu ao país e ao futebol uma ínfima 
parte do contributo (gigante) do Ronaldo. 
Gosto de futebol, gosto de assistir aos jogos da selecção, gosto 
de ver o CR7 em campo e cantar-lhe, juntamente com os res-
tantes adeptos, “Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo”. Canto 
(cantamos) em jeito de agradecimento. Em cada nota musical 
vai um abraço de gratidão por todas as alegrias proporciona-
das, por todo o orgulho em sabe-lo nosso, português. Ronaldo 
é o maior de sempre. Não ganhámos o mundial, mas isso agora 
não importa nada. A sua carreira está a chegar ao fim, ele sabe 
e nós também, mas continua a ser o melhor, o maior, o nosso 
capitão!

“Oh Capitão! Meu Capitão! Erga-se e ouça os sinos; Levan-
te-se – por você a bandeira tremula, por você tocam os clarins; 
Por você buquês e fitas em grinaldas – por você a multidão na 
praia; Por você clamam, a reverente multidão de faces ansiosas” 
(poema de Walt Whitman, 1865). 
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omeçou, no dia 11 de de-
zembro, a visita pastoral do 
Arcebispo de Braga, D. José 
Cordeiro, à diocese de Pem-
ba, em Moçambique. 

O arcebispo foi recebido pelo Bis-
po de Pemba, D. António Juliasse, no  
Paço Episcopal, onde o esperava um 
grupo de crianças e jovens da Cate-
dral, que entoaram alguns cânticos, 
ao som de batuques, e deram-lhe as 
boas vindas (foto). 
 Ao falar sobre a ligação entre Braga e 
Moçambique o arcebispo destaca que 
“esta visita pastoral insere-se no âm-
bito da visita pastoral que estamos a 
iniciar a toda a Arquidiocese de Bra-
ga, e, alargando os nossos horizontes, 
alargando a tenda do nosso coração, 
para que não fiquemos indiferentes 
àquilo que se passa à nossa volta, aqui 
perto e mais longe”. 
“Estamos gratos à missão já realizada 
e ao muito que há para fazer, porque 
todos somos poucos para testemu-
nharmos a beleza do mistério do Na-
tal, do mistério do Verbo que se fez 
carne, que toca a nossa fragilidade em 
todos os lugares do mundo onde nós 
possamos ir com o nosso coração que 
arde, que ilumina, que aquece”, afir-
ma D. José.
É a primeira vez que o arcebispo vi-
sita a missão. Ele explica que a mis-
são nasceu com alguns padres. Depois 
com o bispo de Pemba, D. Luís Lisboa 
foram feitas muitas ações que conver-

INTERNACIONAL

Arcebispo de Braga 
faz visita pastoral a Moçambique

giram num protocolo entre a Dioce-
se Pemba e a Arquidiocese de Braga e 
que se alarga em vários âmbitos, co-
mo a presença de quatro seminaristas 
no Seminário Arquidiocesano de Bra-
ga e com a presença dos missionários 
em Moçambique.
“Neste momento estão três na Paró-
quia de Ocua. Agora, com a colabora-
ção do novo bispo D. António Julias-
se vamos tentar afinar ainda mais essa 
nossa presença e sobretudo esta coo-
peração recíproca de Braga com Pem-
ba, de Pemba com Braga. Na Igreja 
não há fronteiras e é possível fazer-
mos mais e melhor uns pelos outros, 
nesta co-responsabilidade, que mes-
mo é no processo da sinodalidade que 
estamos a viver”, diz D. José.
A programação prevista terá encontro 
com os missionários, juntamente com 
o bispo diocesano, o presbitério, cate-
quistas e comunidades locais.
A mensagem que se leva de Braga pa-
ra a comunidade de Pemba, segun-
do o arcebispo, “é a presença. É este 
nosso testemunho de proximidade e 
de fraternidade, na simplicidade e na 
autenticidade daquilo que aqui subli-
nhamos. Onde há amor verdadeiro, 
aí habita Deus, porque não temos ne-
nhuma outra pretensão a não ser es-
ta proximidade. E também, naquilo 
que for possível da nossa parte, cha-
mar a atenção para muitas problemá-
ticas que existem ali, naquela região e 
localmente”.
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Papa francisco

11 DE DEDEZEMBRO 2022 · Deus é sem-
pre maior de como o imaginamos; as 
obras que realiza são surpreendentes 
em relação aos nossos cálculos; sua 
ação supera nossas necessidades e 
nossas expectativas; e por isso nunca 
devemos deixar de procurá-lo e de con-
verter-nos à sua verdadeira face..

13 DE DEZEMBRO 2022 · Preparando o 
presépio para o Menino Jesus, apren-
demos de novo quem é o nosso Se-
nhor: o Deus da mansidão humilde, da 
misericórdia e do amor, que intervém 
respeitando sempre a nossa liberdade 
e as nossas escolhas.

Presépio ao Vivo de Priscos

"Um projeto de causas e 
pessoas”
  “Presépio ao Vivo de Priscos” foi inaugurado no úl-
timo dia 11, com a presença do Arcebispo de Braga, 
D. José Cordeiro. As visitas acontecem até o dia 15 
de janeiro de 2023.
Organizado pela Paróquia de São Tiago de Priscos, 
o presépio está aberto ao público há 16 anos, sem-
pre apresentando uma temática que correlaciona 
questões sociais e às aborda à luz do significado do 
Natal. Este ano o assunto é a violência no namo-
ro. Marta Nogueira, uma jovem que foi baleada pelo 
ex-namorado (ela tem duas balas alojadas na cabe-
ça), também esteve na abertura.
“São José, protegeu Nossa Senhora. Em vez de a 
agredir, em vez de a expor perante a comunidade, 
porque a amava, cuidou dela e protegeu-a e não a 
agrediu, não a violentou.
Daí este enquadramento da violência no amor com 
o mistério do Natal. Ou seja, aprendemos no fun-
do, com São José, que, quando não compreende-
mos tudo, ou quando não gostamos de tudo, ou se-
ja, não temos que agredir ou ofender”, explica padre 
João Torres, pároco de Priscos.
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Amar os últimos

Paulo Aido 
Fundação AIS

2022 fica marcado, pa-
ra a Fundação AIS, 
pela campanha de so-
lidariedade para com 

os cristãos no Líbano e na Sí-
ria. A crise económica está a 
arrastar as famílias para a ruí-
na. Muitos desejam partir, fu-
gindo de uma miséria que 
parece inevitável. Ficam os 
mais pobres, os mais frágeis. 
No Líbano, as Irmãs Fran-
ciscanas lutam para manter 
o único hospital psiquiátri-
co em todo o país. São mais 
de mil doentes que foram re-
jeitados pelas famílias. Sem 
mais ninguém, resta-lhes o 
amor das irmãs…
É um hospital psiquiátrico 
semelhante a todos os outros. 
Com a diferença, enorme, de 
que os doentes foram rejeita-
dos pelas famílias. Cada um 
deles é um retrato também 
da situação catastrófica a que 
chegou o Líbano. O aumen-

to do custo de vida empurrou 
praticamente toda a socieda-
de para a pobreza e isso está 
a afectar, e de forma dramá-
tica, a sobrevivência de mui-
tas comunidades religiosas. 
Uma delas, a das Irmãs Fran-
ciscanas da Cruz, lançou um 
grito de alarme: é cada vez 
mais difícil manter as portas 
abertas do hospital psiquiátri-
co Deir El-Saleeb, considera-
do como um dos maiores em 
todo o Médio Oriente e que 
tem mais de mil pacientes. 
As contas não param de cres-
cer e é cada vez mais difícil 
pagar aos fornecedores. Sem 
dinheiro, o que podem fazer 
as irmãs? Deixar de pagar a 
electricidade? Ou não pagar 
os medicamentos? Ou deixar 
de comprar a comida ou os 
combustíveis, que asseguram, 
por exemplo, o funciona-
mento da lavandaria? Que fa-
zer? Quem lida todos os dias 
com os doentes psiquiátricos 
afeiçoa-se a eles de forma im-
perceptível. Aos poucos deixa 
de se ver a própria deficiência 
e só se repara que se está pe-
rante uma pessoa que precisa 
de ser amada e respeitada.
 
Os dilemas de Rachel
Rachel Njeim, uma das res-
ponsáveis do Hospital, fala 
disto com indisfarçável amor, 
mas também com uma enor-
me mágoa à mistura. “No 
hospital, temos dois tipos 

de pacientes: os psiquiátri-
cos e os que têm atraso men-
tal. Ambas são doenças gra-
ves. As famílias não aceitam 
os filhos e algumas famílias 
dizem-nos: ‘se ele morrer, 
diga-me’.” Os doentes que ali 
estão não sabem que foram 
abandonados. Passaram a ter 
outra família, começaram a 
descobrir o encanto dos sor-
risos, o carinho das irmãs, a 
atenção que só o amor é ca-
paz. No meio do caos em que 
se transformou o Líbano, os 
problemas do hospital ga-
nham ainda mais relevo. Com 
a sociedade empobrecida, to-
da a ajuda que as irmãs rece-
biam ficou reduzida quase a 
zero. O próprio Estado, fali-
do, reduziu os parcos subsí-
dios que atribuía ao hospital. 
As irmãs pedem-nos ajuda. 
Na verdade, é um pedido de 
socorro. A Fundação AIS lan-
çou uma campanha para aju-
dar estes doentes psiquiátri-
cos. Com 20 euros pode com-
prar-se uma caixa de medica-
mentos. É só uma caixa, são 
mais de mil doentes, mas é 
um começo… “Quero agrade-
cer-vos muito, de todo o co-
ração”, diz Rachel Njeim. “A 
Fundação AIS está a dar-nos 
oxigénio, está a mostrar-nos 
que Deus actua mesmo. Vocês 
são a nossa rectaguarda. Obri-
gada!” Agora está do nosso la-
do. Vamos aceitar este desa-
fio? Vale a pena pensar nisto...
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[Igreja Viva] Como está or-
ganizado o Departamento?
[Diác. Fernando Gonçalves] 
O Departamento de Conser-
vação e Restauro, antes cha-
mado de Gabinete de Con-
servação e Restauro, é uma 
das estruturas que faz par-
te do IHAC, o Instituto de 
História e Arte Cristã. Uma 
das propostas que eu fiz du-
rante o ano passado foi que 
atualizássemos estas defini-
ções. Assim, aprovada toda 
essa transformação passou a 
designar-se Laboratório de 
Conservação e Restauro e 
faz parte do IHAC em para-
lelo com o arquivo diocesa-
no e com outras estruturas 
do Instituto de História e Ar-
te Cristãs. 
O laboratório conta com três 
técnicas conservadoras licen-
ciadas, ou seja, formadas em 
conservação e restauro. Uma 
delas é mestre nessa área. De-
pois temos um marceneiro e 
três auxiliares  com bastan-
tes anos de experiência,  que 
apoiam as técnicas de conser-
vação e restauro.

[Igreja Viva] Qual a origem 
do departamento? 
[Diác. Fernando Gonçalves] 
O departamento, esta área de 
conservação e restauro, es-

tá intimamente ligada com o 
museu Pio XII. Aliás, é uma 
das outras estruturas do Insti-
tuto de História e Arte Cristã.  
Como é natural, os museus 
precisam muitas vezes de fa-
zer a conservação preventiva 
ou conservação curativa, ou o 
restauro de algumas das suas 
peças, para expor ou mesmo 
que estejam em reserva.
Surgiu, então, há cerca de 20 
anos, a necessidade de orga-
nizar esta área de forma mais 
independente do museu, pa-
ra que pudesse dar apoio não 
só ao Museu Pio XII, mas 
também a outras estruturas, 
nomeadamente às diversas 
paróquias da Arquidiocese.

[Igreja Viva] Que objetivos 
tem o laboratório?
[Diác. Fernando Gonçalves] 
O principal objetivo é a defe-
sa intransigente do patrimó-
nio cultural e dos bens cultu-
rais da Igreja. Este é o grande 
objetivo deste departamento. 
A nossa missão é, não só pro-
ceder a todo o processo de 
prevenção e de restauro, mas 
também fiscalizar obras que 
se fazem na diocese.
De facto as paróquias, quan-
do pretendem fazer obras 
nos seus espaços, nas suas 
igrejas, devem pedir autori-

zação ao arcebispo, que de-
pois remete para os diversos 
departamentos, para o estu-
do e acompanhamento des-
sas obras, nomeadamente 
os arquitetos. Esse processo 
nem sempre é assim tão li-
near. Primeiro porque nem 
todos comunicam a realiza-
ção de obras e, depois, por-
que também nós, na arqui-
diocese, somos poucos nesta 
área e não temos muita mar-
gem de crescimento. Por ou-
tro lado, há um conjunto de 
empresas e de pessoas que se 
dedicam a esta área e que ne-
cessitam de mais apoio, por-
que há um conjunto de prá-
ticas que se fazem e que são 
menos aconselháveis. Algu-

"O laboratório de Conservação e 
Restauro foi criado há cerca de 20 anos 
e tem como objetivo ajudar a diocese no 
restauro do património que precisa de ser 
intervencionado. O Igreja Viva falou co o 
responsável, Diác. Fernando Luís Barroso 
Gonçalves, para ficar a conhecer melhor o 
trabalho desenvolvido pelo departamento. 

ENTREVISTA

“A GRANDE MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA DO 
PASSADO SÃO OS BENS CULTURAIS DA IGREJA”
(PAULO GABRIEL SOUTO)  

mas delas, mesmo reprová-
veis do ponto de vista da éti-
ca da preservação de todos os 
objectos.

[Igreja Viva] A nível prático, 
que trabalho tem sido desen-
volvido pelo laboratório?
[Diác. Fernando Gonçalves] 
Temos duas valências de fa-
zer o trabalho, ou seja execu-
tar as obras e os trabalhos de 
conservação e restauro. Por 
outro lado fazermos também 
o acompanhamento e a fisca-
lização dos mesmos. Quan-
do somos contactados para 
alguma obra, ou para algum 
trabalho, fazemos um estudo 
prévio, elaboramos um orça-
mento com um levantamen-

to de todas as características 
dessa obra ou dessa peça e, se 
for do âmbito deste departa-
mento, fazemos o orçamento 
e executamos essa obra.
Se o trabalho a realizar for 
além da capacidade de exe-
cução do laboratório deixa-
mos que o processo corra 
normalmente e, as entidades 
como por exemplo as paró-
quias, solicitam outros orça-
mentos a diversas empresas. 
Depois vamos acompanhan-
do, dentro do possível e den-
tro daquilo que a estrutura 
nos pede. Não somos invasi-
vos, mas queremos, sobretu-
do, que seja mantido o objec-
tivo principal, que é a defesa 
do património.
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mais natural possível, e esses 
pormenores também fazem 
diferença e afetam o estado 
de conservação dos materiais.
Nós temos duas caracterís-
ticas às quais devemos estar 
atentos que são as alterações 
de temperatura e de humi-
dade. Essas alterações são o 
grande ameaça para o patri-
mónio. Tanto quanto possí-
vel, as áreas devem ser are-
jadas, devem ser cuidadas e 
evitar ao máximo que se co-
loquem objetos perto de toda 
esta obra da talha e sobretu-
do, do Barroco, por ter mui-
tas partes escondidas onde é 
difícil lá chegar para limpar. 
A colocação de objetos nesses 
locais só vai acelerar o enve-
lhecimento de todo este pa-
trimónio e é desaconselhá-
veis, como é obvio.
No Minho somos abençoa-
dos por Deus porque temos 
um património inestimável 
e, por isso, devemos ter todos 
os cuidados necessários para 
o cuidar e preservar.

[Igreja Viva] O laboratório 
promove ações de formação?.
[Diác. Fernando Gonçalves] 
Nós, membros do Labora-
tório de Conservação e Res-
tauro, quando visitamos uma 
igreja temos o cuidado de dar 
algumas sugestões.  
Assisti a uma formação na 
área da conservação preven-
tiva e, depois, fiz tudo o que 
era possível para que ela se 
realizasse também na nos-
sa arquidiocese.   A sessão 
foi dada por Laura Romão e 
por Sandra Saldanha, que é a 
presidente do Departamen-
to dos Bens Culturais da Igre-
ja da Conferência Episcopal 
Portuguesa.
Essa formação aconteceu no 
Auditório Vita, no dia 12 de 
novembro, e teve uma parti-
cipação bastante significativa 
de pessoas das diversas paró-
quias. Foi dado um conjunto 
de boas práticas na conserva-
ção e na preservação, na me-
dida em que quando falamos 
em conservação e preserva-
ção, falamos também de um 
ato humano de amor para 
com o património.
Essa formação foi importan-
te, porque o  Departamento 
dos Bens Culturais da Igreja 
é uma entidade que está mui-
to bem estruturada e já há vá-
rios anos que se dedica a di-
vulgar, o património artístico 
da Igreja e dos bens patrimo-

Se nós, por exemplo, tiver-
mos uma peça de arte sacra 
ou arte religiosa, com 200 ou 
300 anos, temos de a tratar 
como tal. Não podemos, não 
devemos e é de certa forma 
anti-ético até, tentar alterar 
essa peça. 
Tem de haver um proces-
so de conservação preventi-
va, nalguns casos curativa e 
o restauro deve ser uma in-
tenção mínima, minimalista. 
A peça tem 200 anos e tem 
que continuar a ter. Se usa-
mos produtos químicos para 
alterar ou usarmos materiais 
novos, a peça deixa de ter os 
200 anos ou 300 anos que a 
caracteriza, deixa de ter iden-
tidade e passa a ser uma peça 
nova, à semelhança das peças 
que são feitas com materiais 
novos.

[Igreja Viva] O laborató-
rio tem a percepção de que 
a conservação, em vários lo-
cais, ainda não é praticada de 
forma “correta”. Qual o desa-
fio destas situações?
[Diác. Fernando Gonçalves] 
Isso acontece cada vez me-
nos, mas acontecia muito e, 
em alguns casos, ainda se ve-
rifica.   Um pormenor im-
portante é que não devemos 
pensar em alterar nada do 
que é tradição. O que pode-
mos fazer é minimizar o im-
pacto e minimizar os riscos. 
Em dezembro, por exemplo, 
é habitual a Capela São Ge-

raldo, em Braga, ser adorna-
da com frutas. Este ano vol-
tou a acontecer, mas de for-
ma bem pensada, bem execu-
tada e durante pouco tempo 
(pouco mais de 24 horas). Es-
te tipo de ações pode conti-
nuar a realizar-se, mas com a 
preocupação de utilizar ma-
teriais de proteção e minimi-
zar o tempo em que este tipo 
de objetos está em contacto 
com os materiais. 
  Agora, quando usamos jar-
ros de flores sabemos que 
há humidade, apesar de es-
se tipo de problemas não se-
rem visíveis, e claro que is-
so vai degradar imenso todo 
o património. Depois vemos 
que por vezes a folha de ouro 
descola da madeira, os inse-
tos atacam as madeiras acele-
rando a degradação e o enve-
lhecimento desta arte que é 
extraordinária.
Outro problema são as con-
dições do espaço. De facto te-
mos retábulos com 200 anos 
que aparentemente parecem 
iguais e não apresentam, pelo 
menos a olho nu, degradação. 
Contudo, as condições clima-
téricas agora são diferentes. 
Basta pensarmos que nos dias 
de hoje podemos aquecer um 
espaço que antigamente não 
era aquecido e estas variações 
térmicas são extremamente 
agressivas para as madeiras 
e, de um modo geral, para o 
património. Antigamente as 
igrejas eram frias, arejadas o 

“O que é certo é que 
aqui no Minho somos 
abençoados por Deus 
porque temos um 
património inestimável 
e, por isso, devemos 
ter todos os cuidados 
necessários para o cuidar 
e preservar." 
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Capela de S. Geraldo enfeitada com fruta.

Restauro de uma imagem de Nossa Senhrora.

niais da Igreja.
De facto, o património é a 
identidade, é a nossa histó-
ria e sem identidade nós na-
da somos. Todo este patrimó-
nio que a Arquidiocese tem 
conta-nos a história de toda 
a arquidiocese. Nesse senti-
do, estamos a preparar algu-
mas formações para serem 
dadas, se possível nas paró-
quias, mas pelo menos nos 
arciprestados. O objectivo 
é levar alguns conselhos de 
boas práticas para evitar a de-
gradação do património.
Portanto nós pretendemos 
levar a formação o mais pró-
ximo possível das pessoas. O 
mais importante mesmo é le-

var a todas as pessoas da ar-
quidiocese estas preocupa-
ções de como cuidar do nos-
so património. No fundo, se 
nós olharmos para o patri-
mónio como os nossos ante-
passados, percebemos que é 
com esta identidade que nós 
vivemos e que nos projeta-
mos para o futuro. 
A grande manifestação artís-
tica do passado são os bens 
culturais da Igreja. Mesmo a 
grande oferta que temos a ní-
vel do turismo e que nós ofe-
recemos a quem nos visita, é 
o património artístico, reli-
gioso ou o da arte sacra. Isso 
é a nossa identidade da qual 
nos orgulhamos muito.
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Is 52, 7-10
Leitura do Livro de Isaías 
Como são belos sobre os montes os 
pés do mensageiro que anuncia a paz, 
que traz a boa nova, que proclama a 
salvação e diz a Sião: «O teu Deus é 
Rei». Eis o grito das tuas sentinelas que 
levantam a voz. Todas juntas soltam 
brados de alegria, porque vêem com 
os próprios olhos o Senhor que volta 
para Sião. Rompei todas em brados de 
alegria, ruínas de Jerusalém, porque 
o Senhor consola o seu povo, resgata 
Jerusalém. O Senhor descobre o seu 
santo braço à vista de todas as nações 
e todos os confins da terra verão a 
salvação do nosso Deus.

Salmo responsorial
Salmo 97 (98), 1.2-3ab.3cd-4.5-6 (R. 
3c)
Refrão: Todos os confins da terra
viram a salvação do nosso Deus.

LEITURA II Hebr 1, 1-6
Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Hebreus
Muitas vezes e de muitos modos falou 
Deus antigamente aos nossos pais, 
pelos Profetas. Nestes dias, que são os 
últimos, falou-nos por seu Filho, a quem 
fez herdeiro de todas as coisas e pelo 
qual também criou o universo. Sendo o 
Filho esplendor da sua glória e imagem 
da sua substância, tudo sustenta com 
a sua palavra poderosa. Depois de ter 
realizado a purificação dos pecados, 
sentou-Se à direita da Majestade no 
alto dos Céus e ficou tanto acima dos 

“A luz brilha”

itinerário

“Uma criança envolta em panos e 
deitada numa manjedoura”
A luz, a graça, a paz e a vida irrompem 
com a maior das forças como um 
presente divino, que nos é oferecido 
por um recém-nascido, Deus Menino. 
Apropriada é esta estrofe do hino do 
Grande Jubileu dos Jovens (no ano 
dois mil, em Roma): «O grande dom/ 
que Deus nos deu,/ é Cristo, o seu 
Filho;/ a humanidade é renovada,/ é 
nele libertada./ Verdadeiro homem, 
verdadeiro Deus,/ é o Pão da Vida,/ 
que a todo homem/ e a seus irmãos/ se 
entregará».
Jesus nasce para nos acompanhar. É o 
que significa ‘Emanuel’, Deus connosco. 
Com o nascimento do seu Filho, Deus 
torna-se um de nós. Assim, com a sua 
incarnação e nascimento, com a morte 
e a ressurreição, o Filho de Deus liberta 
e renova a nossa humanidade. Liberta 
do pecado e da morte. Renova a nossa 
condição humana, preenchendo-a de 
eternidade.
Não se trata de uma realidade abstrata 
ou mera teoria. É a vida de cada um 
de nós. Deus valoriza a tua existência. 
O nascimento de Jesus traz-nos esta 
mensagem: a tua vida é valiosa; tu és 
importante para Deus. Aos olhos de 
Deus, dizia Santo Ireneu, todos somos 
recém-nascidos, somos filhas e filhos 
acabados de nascer. Queira Deus que 
cada um de nós se disponha a nascer de 
novo, homens e mulheres que assumem 
a vulnerabilidade e a ternura de recém-
nascidos.

Emanuel: nós com Deus
Deus visita-te. Acolhe-o com todo o teu 
ser. Em cada Natal, o sonho do Emanuel, 
o Deus connosco, é que nós sejamos 
homens e mulheres com Deus. Deus 
connosco e nós com Deus. Deus faz-se 

Anjos quanto mais sublime que o deles 
é o nome que recebeu em herança. A 
qual dos Anjos, com efeito, disse Deus 
alguma vez: «Tu és meu Filho, Eu hoje 
Te gerei»? E ainda: «Eu serei para Ele 
um Pai e Ele será para Mim um Filho»? 
E de novo, quando introduziu no mundo 
o seu Primogénito, disse: «Adorem-n’O 
todos os Anjos de Deus».

EVANGELHO Jo 1, 1-5.9-14
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São João
No princípio era o Verbo e o Verbo 
estava com Deus e o Verbo era Deus. 
No princípio, Ele estava com Deus. Tudo 
se fez por meio d’Ele e sem Ele nada 
foi feito. N’Ele estava a vida e a vida 
era a luz dos homens. A luz brilha nas 
trevas e as trevas não a receberam. O 
Verbo era a luz verdadeira, que, vindo ao 
mundo, ilumina todo o homem. Estava 
no mundo e o mundo, que foi feito por 
Ele, não O conheceu. Veio para o que 
era seu e os seus não O receberam. Mas 
àqueles que O receberam e acreditaram 
no seu nome, deu-lhes o poder de se 
tornarem filhos de Deus. Estes não 
nasceram do sangue, nem da vontade 
da carne, nem da vontade do homem, 
mas de Deus. E o Verbo fez-Se carne 
e habitou entre nós. Nós vimos a sua 
glória, glória que Lhe vem do Pai como 
Filho Unigénito, cheio de graça e de 
verdade.

REFLEXÃO
 
É Natal! A palavra de Deus feita carne, 
que nasceu no presépio de Belém, 
envolto em panos e deitado numa 
manjedoura, agora quer nascer também 
nas nossas vidas e habitar os nossos 
corações. Deixemos acontecer o milagre!

recém-nascido como que a dizer-nos: 
não te quero assustar com a minha 
grandeza; assumo a fragilidade de um 
bebé, para que, sem medo, me possas 
acolher e amar, com carinho e cheio de 
alegria. Hoje, sejamos a hospedaria que 
faltou há dois mil e vinte e dois anos. 
Sejamos os panos que envolvem o 
Menino. Sejamos a manjedoura, no qual 
foi reclinado com toda atenção dos seus 
pais. Sejamos o presépio em carne viva.
Hoje, ressoa a primeira das grandes 
prioridades elencadas pelo Papa João 
Paulo II, na Carta Apostólica no termo do 
do Grande Jubileu do Ano 2000 (NMI): a 
santidade. É o nosso único horizonte. É a 
maior urgência espiritual e pastoral. Dom 
oferecido a cada batizado, é tarefa que 
somos chamados a cumprir no concreto 
da nossa existência. Deste modo, 
escreveu o Papa, «seria um contrassenso 
contentar-se com uma vida medíocre, 
pautada por uma ética minimalista e 
uma religiosidade superficial». Está na 
hora de assumirmos, cada um para si, 
e todos em comunidade, esta «medida 
alta» da vida cristã (cf. NMI 30-31).
Neste Natal, temos nova oportunidade 
para recomeçar a relação de amor com 
Deus. Isto é a santidade: reconhecer que 
a vida é dom de amor, ao qual podemos 
corresponder com a gratidão que se vê 
nos pequenos gestos de um estilo de 
vida profundo e eterno.

Reflexão preparada por Laboratório 
da Fé in www.laboratoriodafe.pt

Semear caridade
Acólitos
Os anjos adoram o Primogénito de Deus 
quando este é introduzido no mundo. 
Não só eles cantam a glória de Deus nas 
alturas, mas também adoram o Deus 

Domingo natal do senhor

Tenda que acompanha todo o tempo de Advento e Natal, junto 
da qual se apresenta uma candeia (Luz da Paz de Belém). 

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES
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connosco. Como servos de Deus, não 
só eles cumprem o serviço divino, mas 
também ensinam aos homens a atitude 
a ter diante do mistério de Natal. Assim 
também, os ministros do altar devem ser 
exemplos e pedagogos do verdadeiro 
culto e do novo canto de louvor.

Leitores
No passado, Deus falou ao Seu povo 
muitas vezes e de muitos modos pelos 
profetas. Com a Encarnação do Seu 
Filho, Deus fala-nos diretamente por 
meio do Verbo eterno. Por isso, mesmo 
quando lemos o Antigo Testamento, já 
não se trata da leitura de um texto do 
passado, de uma letra morta, mas antes 
de uma palavra que, à Luz do Verbo 
de Deus feito carne, torna-se presente 
e atuante nestes tempos que são os 
últimos.

Ministros Extraordinários da 
Comunhão
O relicário usado para levar o Pão da 
vida pode ser comparado à manjedoura 
do Presépio. Um objeto que servia para 
alimentar os animais recebeu o Verbo 

encarnado. Tal como na manjedoura, 
Jesus é colocado no relicário do 
ministro para ser alimento de toda 
a humanidade. Ao levar Jesus aos 
doentes podemos imaginar à nossa 
volta todos os personagens do Presépio, 
acompanhando e louvando Jesus, o 
Menino Deus.

Músicos
Os cânticos de Natal reúnem várias 
características que os tornam tão 
encantadores. Ora evocam as canções 
de embalar, contemplando o Menino nos 
braços de Maria, ora evocam a majestade 
do canto dos anjos, ora evocam ainda o 
canto popular, instrumental e dançante 
dos pastores. Por isso, o salmista 
convoca todos ao canto de louvor e 
exultação. Neste dia devemos dar uma 
força especial ao canto do “Glória”.

Celebrar em comunidade
Evangelho para os jovens
A faltar pouco mais de 200 dias para 
as Jornadas Mundiais da Juventude, o 
Natal, nascimento de Jesus numa gruta 

algures em Belém, ajuda-nos a entender 
que Jesus é uma pessoa real como nós 
e não é um extraterrestre ou um herói 
com um superpoder qualquer, próprio da 
indústria cinematográfica de Hollywood.
Jesus encarna, toma o que é humano 
para si e sente na primeira pessoa as 
nossas fragilidades e potencialidades 
e diz-nos que há um caminho de 
felicidade para todos. Não um caminho 
inalcançável e impossível, mas um 
caminho próximo dade cada um, jovem 
ou menos jovem. Ele conhece os nossos 
anseios, dúvidas, alegrias e realizações. 
Ele encarna realmente. No entanto, a sua 
vontade vai além da “entrada” no mundo, 
pois Ele quer entrar, nascer na história de 
cada um. 
Caminhar para as JMJ é caminhar para 
Belém, para melhor ver e conhecer esta 
pessoa que mudou o rumo da história da 
humanidade, que muda a nossa história 
pessoal.

Oração Universal
V/ Irmãos e irmãs: neste dia de Natal, 
contemplemos o Menino que nasceu e 
apresentemos-Lhe as nossas orações, 

dizendo (ou: cantando), com alegria:
R/ Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor.

1. Deus visita o Papa Francisco, o 
arcebispo D. José Cordeiro e seus 
bispos auxiliares, D. Nuno e D. Delfim, 
os presbíteros, os diáconos e os fiéis, 
para que contemplem o mistério da 
Encarnação que faz de nós filhos de 
Deus. Oremos.

2. Deus visita os que fazem as leis ou as 
aprovam, para que aprendam à luz deste 
Natal a defender e a promover a vida 
humana. Oremos.

3. Deus visita as crianças que perderam 
os seus pais, para que encontrem a 
seu lado quem as ame e lhes fale do 
verdadeiro sentido do Natal cristão. 
Oremos.

(...)

Sugestão de cânticos
– Entrada: Exultemos de alegria – M. Luís / A. 
Cartageno
– Glória:  Glória a Deus nas alturas – Az. Oliveira
– Apresentação dos dons:  É Natal, Cristo nasceu – A. 
Cartageno
– Comunhão: O Verbo fez-Se carne – M. Silva
– Final: Cantem, cantem os anjos – M. Faria

Eucologia
Orações presidenciais: Orações próprias 
do Natal do Senhor
Prefácio: Prefácio próprio do Natal do Senhor
Oração Eucarística: Oração Eucarística III 

Sair em missão de amar
Fazer as orações propostas pelo Departamento 
Arquidiocesano para a Liturgia para a caminhada 
de Advento-Natal “Deus visita-te... sê anfitrião!”, 
diretamente preparadas para a noite de Natal, 
antes da ceia de Natal em família, bem como a 
oração proposta para a família, antes do almoço de 
família do dia 25 de dezembro.

A versão completa do subsídio litúrgico encontra-se
disponível em www.arquidiocese-braga.pt/liturgia/

25 dez 2022
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Comissão de 
Protecção de 
Menores e Adultos 
Vulneráveis

comissao.menores@
arquidiocese-braga.pt 
 

913 596 668

Arquidiocese de Braga recebe o Secretário 
Geral do Sínodo, Cardeal Mario Grech
O Secretário Geral do Sínodo, Cardeal Mario Grech, estará em 
Braga entre os dias 14 e 17 de dezembro. O Cardeal visita Portu-
gal a convite do Arcebispo Metropolita de Braga, D. José Cordei-
ro e fará duas conferências sobre a sinodalidade (cartaz abaixo).

Livro da semana

Livraria diário do minho

Mostrar como a evolução da música 
sacra foi essencial para a introdução do 

humanismo na Igreja Católica.

A música na Irmandade de 
N. Sra. das Dores e Sta. Ana 

dos Congregados
Elisa Lessa; Diogo Alte da Veiga

17€

Compre online em 
www.livrariadm.pt

* Na entrega deste cupão. Campanha válida 
de 15  a 21  de dezembro de 2022.

10% 
Desconto*

Agenda

SÉ DE BRAGA 
SÉ DE BRAGA CONCERTO DE NATAL - CORO ACADÉMICO UM21H30

17
Dez

BRAGA- BASÍLICA 
BRAGA- BASÍLICA DOS CONGREGADOS

DOS CONGREGADOSMISSA RORATE06H30

18
Dez


