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iGreJa PriMaZ
o arciprestado de v. n. famalicão vai organizar, 
no próximo dia 2 de março, o dia arciprestal do 
acólito. a iniciativa vai decorrer no Seminário 
dos Combonianos, entre as 08h30 e as 16h30, e 
tem como temática “fé, via com prioridade“. 

i

Gil Vicente, “O auto de Maria Parda”, que 
será protagonizada pela companhia Teatro 
Ensaio.
Esta iniciativa, que vai ter como mote “O 
Senhor está próximo daqueles que têm 
o coração ferido”, tem como objetivo 

auxiliar à criação de «uma mentalidade de 
abertura a quem sofre e procura na Igreja 
a compreensão» e a rejeição da «conde-
nação taxativa de quem não quer procurar 
formas de dialogar e acolher».
«Sabemos o quão doloroso é para todos 

A pastoral familiar da Arquidiocese de 
Braga, em conjunto com o auditó-
rio Vita, vai realizar uma iniciativa 

que visa refletir e aprofundar o papel dos 
recasados na Igreja e a importância de 
testemunharem a sua fé.
O programa consta de um tríptico com-
posto por declamação, exibição de um 
filme e representação teatral, que vão de-
correr em três sextas-feiras da Quaresma, 
nos dias 1, 8 e 15 de março, a partir das 
21h30, no auditório Vita.
Para o dia 1 de março está agendada a de-
clamação da carta “Aos casais em situação 
de separação, divórcio e nova união”, da 
autoria do Cardeal Tettamanzi. A declama-
ção será feita pela voz de Márcia Breia e 
de António Durães, dois atores reconheci-
dos do cenário mediático.
Na sexta-feira, dia 8 de março, vai ter lu-
gar a exibição do filme “Fiel Companhei-
ro”, de Laurence Kasdan, seguido de um 
comentário pela especialista Margarida 
Avillez, do grupo de cinema do Secretaria-
do Nacional da Pastoral da Cultura.
Para o último dia do tríptico, 15 de março, 
está reservada a apresentação da peça de 

Iniciativa conjunta do auditório 
vita e da pastoral familiar 
quer auxiliar à reflexão e 

aprofundamento desta temática 
sensível para a pastoral da Igreja

ARQUIDIOCESE 
aposta na pastoral 

dos recasados 

_________________________________

“
Para João Paulo II, “a Igreja não 

pode abandonar aqueles que, 
ligados pelo vínculo matrimonial 

sacramental, passam a novas
núpcias. Por isto Ela se esforçará 

incansavelmente por colocar à sua 
disposição os meios de salvação”  
(Familiaris Consortio, nº 84)  

_____________________________

Braga  
“O que é namorar?”
a paróquia de esporões, em Braga, 
acolheu, na passada sexta-feira, um 
encontro em torno do tema “o que é 
namorar”. esta iniciativa, que reuniu al-
guns casais e noivos, contou ainda com 
momentos musicais. a organização es-
teve a cargo do Conselho da Juventude 
da unidade Pastoral de esporões, arcos, 
Guizande, escudeiros, tadim e Priscos. 

Guimarães/Vizela
celebrações penitenciais
a zona pastoral das taipas, constituída 
por 20 paróquias do arciprestado de 
Guimarães e vizela, está a realizar uma 
celebração penitencial semanal durante 
o tempo da quaresma. esta iniciativa, 
que vai decorrer todas as quintas-feiras, 
pelas 21h00, realiza-se esta semana na 
paróquia de S. Martinho de Sande. 

 
Barcelos
Semana da Saúde
o departamento arquidiocesano da 
Pastoral da Saúde organizou, entre 11 
e 16 de fevereiro, a Semana arqui-
diocesana da Saúde, que decorreu na 
Casa de Saúde de S. João de deus, em 
Barcelos, e centrou-se na problemática 
da saúde mental. Para a coordenadora 
da Pastoral da Saúde, Carla Santos, a 
Semana da Saúde foi «rica nas mais 
diversas temáticas relacionadas com 
a saúde mental», mas o retorno não 
correspondeu às expetativas.

Vieira do Minho
Senhora da Fé em Louredo
neste ano da fé, a imagem de nos-
sa Senhora da fé  está a efetuar um 
percurso pelas paróquias de vieira do 
Minho. a imagem da padroeira deste 
arciprestado está a ser venerada oito 
dias em cada comunidade. desde o 
passado fim de semana que a imagem 
mariana se encontra a visitar os lugares 
da paróquia de Louredo, onde foi rece-
bida com entusiasmo. esta sexta-feira, 
decorrer uma procissão de velas, pelas 
20h00, e no dia seguinte, pelas 18h00, 
a imagem parte para Salamonde.   

Braga
Semana de Estudos Teológicos
está a decorrer, desde ontem, a XXi Se-
mana de estudos teológicos, organizada 
pelo núcleo de Braga da faculdade de 
teologia da universidade Católica Por-
tuguesa. esta iniciativa, que decorre no 
auditório vita, tem como tema “Creio 
na vida eterna”. entre os intervenientes 
desta semana, que decorre até sábado, 
estão João duque, isabel varanda, inês 
Gil, José frazão e felisbela Lopes.

as Guias de Portugal vão celebrar, em Braga, no próximo 
domingo, o dia Mundial do Pensamento. o momento 
alto do programa é a eucaristia na igreja de S. Lázaro, 
pelas 10h00, presidida por d. Jorge ortiga. o programa 
do dia desenrola-se depois no parque da Ponte.

i

Semana Santa de Famalicão
viLa nova de faMaLiCão organiza, 
uma vez mais, as solenidades da Semana 
Santa, com um vasto programa religioso e 
cultural. O momento forte das solenidades 
vai ser a procissão do Senhor Ecce Homo, 
que decorre na quinta-feira Santa, pelas 
21h30, sendo presdida por D. Jorge Ortiga. 
Para o dia seguinte está agendada a pro-
cissão do Enterro do Senhor, que decorre 
nos mesmos moldes. No âmbito religioso 
integra-se ainda uma representação da Pai-
xão de Jesus, que vai decorrer no dia 23 de 
março, pelas 21h30, na praça Cupertino 
de Miranda; e uma conferência quaresmal 
proferida por D. Manuel Linda, agendada 
para o dia 17 de março, pelas 17h30, na 
Matriz nova. Do programa cultural, que 
inclui exposições, exibições de filmes 
e concertos, destaca-se o concerto pela 
Orquestra Académica e coro da Universi-
dade do Minho, que decorre no dia 26 de 
março, às 21h30, na Casa das Artes.   

Procissão dos Passos na cidade de Barcelos
a Cidade de BarCeLoS vive, este fim 
de semana, a tradicional procissão dos 
Passos, que este ano vai ser presidida por 
D. Jorge Ortiga. As celebrações iniciam-se 
sábado, pelas 21h30, com a realização da 
procissão do Silêncio, entre a igreja do do 
Senhor da Cruz e a igreja Matriz, trans-
portando a imagem do Senhor dos Passos. 
À chegada da imagem, vai ser realizada 
uma oração em estilo Taizé, para a qual 
estão convidados os jovens que vão fazer 
o Crisma. Ao mesmo tempo, a imagem 
da Senhora das Dores será venerada com 
uma grande vigília mariana, na igreja do 
Terço. A Procissão dos Passos decorre no 
domingo, pelas 15h30, iniciando-se com 
o sermão do Pretório, na igreja Matriz. À 
passagem do préstito junto à estátua dos 
bombeiros voluntários, decorre o tradi-
cional Sermão do Encontro. A procissão, 
que ercorre as principais ruas do centro de 
Barcelos, termina no largo da Porta Nova, 

©
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os casais uma separação. Mesmo que, por 
vezes, uma relação já não parece ter senti-
do, as dores de uma separação marcam a 
vida do casal e da família para toda a sua 
vida. Não terão o direito de serem felizes 
refazendo as suas vidas? Porque é que 
ainda hoje encontramos muito desconhe-
cimento, preconceito e pouca vontade 
em conhecer a doutrina da Igreja também 
nesta matéria?», acrescenta a organização.

D. Manuel linDa eM PeviDéM
o tríptico que vai decorrer no auditório 
vita é a segunda iniciativa realizada 
pela arquidiocese de Braga no âmbito 

da pastoral dos recasados, dado que 
amanhã, dia 22 de fevereiro, pelas 
21h00, o Bispo auxiliar d. Manuel 
Linda vai encontrar-se com casais 

em união de facto ou apenas 
casados civilmente, em iniciativa 
inserida no programa das visitas 

pastorais que este prelado está 
a efetuar à Zona Pastoral de 

Pevidém, no arciprestado 
de Guimarães e vizela.

junto ao templo do Senhor da Cruz, onde 
decorre o sermão do Calvário. Todos os 
sermões vão ser proferidos 
pelo Arcebispo Primaz.
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Mergulhados no mundo, como Jesus, ao longo do ano da 
fé e sempre, precisamos de o contemplar para aprender com 

ele a relacionar-nos com as coisas que nos rodeiam.
1.º Jesus olha o mundo, as criaturas, as pessoas e as coisas, as 
circunstâncias com o olhar do Pai: “tudo é bom”. Sabe dar às 
coisas o seu valor, o seu pleno sentido. olha com admiração o 
jovem rico (Mt 5, 28), percebe o valor da pérola e serve-se disso 
para falar do reino (Mt 13, 44), sente-Se bem num banque-
te onde o vinho novo dá alegria (Jo 2, 10), fala da alegria do 
lavrador ao ver o celeiro cheio (Lc 12, 19), do prazer da recolha 
dos figos (Lc 13, 6-7) e até da obrigação de colocar a render o 
dinheiro, os talentos para que possam render mais (Mt 25, 27). 
Jesus é um apaixonado pela natureza, pois vê 
nela a obra do Pai... tudo é referência ao amor 
do Pai, ao seu carinho, à sua Providência... vive 
mergulhado no mundo enquanto este o eleva 
para o Pai e o faz descobrir sem cessar o seu 
amor...
2º Mas só usa das coisas tanto quanto Lhe servem 
para louvar, reverenciar, servir o Pai... não 
abusa, manipula, estraga, consome desordenadamente, não se 
apega... o Pai e o seu amor é que norteiam o uso das coisas, 
do tempo, da vida... Maria e José são colocados no seu lugar: 
“não sabíeis que tenho de Me ocupar das coisas do Pai?” (Lc 2, 
49). e porque não seria louvor e reverência, verdadeiro serviço, 
não cede à tentação de mudar as pedras em pão... Jesus deseja 
dar às coisas e às pessoas o seu sentido verdadeiro: o Pai é o 
fim último de tudo e de todos. os lírios do campo, o fermen-
to que se coloca na massa para a levedar, o pôr do sol bonito 
e avermelhado, a lâmpada colocada sobre o candelabro são 

referências ao Pai... Só vê e usa das coisas em relação ao Pai 

e ao seu amor.
3º Com Jesus, as coisas, na eucaristia, tornam-se Pessoa. Pão 
e vinho convertidos em Corpo e Sangue... aqui está o mais ma-
ravilhoso... na eucaristia, as coisas encontram a sua revelação 
final e plena, tornam-se sagradas: Corpo de deus. É na eucaris-
tia que Jesus, em Corpo e em Sangue, mais louva, reverencia, 
serve o Pai e os homens... é vitima oferecida para resgate da 
humanidade, renova o seu Mistério Pascal... as coisas, pão e vi-
nho, gota de água no vinho, são oferta mística, oblação total do 
amor do filho que só quer amar o Pai e fazer tudo o que é do 
seu agrado... na eucaristia, as coisas tomam o seu sentido mais 
profundo, mais místico, mais oblativo. Jesus vive tudo centrado 

no Pai, por seu amor, para seu louvor e glória... 
eu, com Cristo, posso e devo ser “hóstia viva” 
para glória do Pai. Se assim for, é o modo mas 
eloquente de louvar, reverenciar e servir o Pai. 
que mistério insondável!!!
 4º Colocar-me diante de Cristo para Lhe agra-
decer o Pai que me deu... para Lhe agradecer 
o exemplo que me dá... para Lhe pedir que me 

ensine o verdadeiro sentido das coisas, da vida, das criaturas... 
afinal, como verbo, tudo foi feito por ele e nada do que existe 
foi feito sem ele... Pedir para encontrar deus em todas as coisas 
e todas as coisas em deus... Para que me ensine a usar das coi-
sas e não a abusar delas, a manipulá-las, a viver um consumis-
mo que me afasta do Pai e do seu amor... “tudo é vosso, mas 
vós sois de Cristo e Cristo é do Pai”. que, através de mim, tudo, 
coisas e pessoas, vá por Cristo ao Pai. Como uso as criaturas? 
Crio dependências desnecessárias.... necessidades supérfluas? 
Prefiro o doador aos dons? dizer algo de muito sincero a Jesus 
e ao Pai...

iGreJa univerSaL
foi inaugurado, na semana passada, em São Miguel, 
nos açores, o “Museu vivo do franciscanismo”.

Sedeado na antiga igreja dos frades, na ribeira Grande, 
pretende ser um centro interpretativo e de estudo da 
presença e ação dos franciscanos nos açores.

i

Papa convida igreja a abdicar do egoísmo
Guarda
o Bispo da Guarda sustenta que a cami-
nhada quaresmal iniciada esta quarta-
feira com a celebração das Cinzas, deve 
constituir antes de mais um roteiro para 
a «renovação da fé» das comunidades.
na sua mensagem para a quaresma, d. 
Manuel felício reflete sobre a importân-
cia dos fiéis «desimpedirem todos os ca-
minhos» até deus e de testemunharem 
de forma viva e plena a sua condição de 
«discípulos de Cristo».

Bragança/Miranda
o Bispo de Bragança-Miranda 
anunciou que a renúncia quaresmal 
vai destinar-se ao pagamento das 
dívidas da construção da catedral. d. 
José Cordeiro afirma que a quaresma 
deve ser dedicada à «escuta da Palavra 
oração, esmola, jejum e sobriedade 
no quotidiano», acrescentando que os 
católicos são chamados «à caridade 
do coração e a um maior sentido de 
pertença à fé da igreja».

Coimbra
a mensagem do Bispo de Coimbra para 
a quaresma destaca este tempo litúrgi-
co como uma oportunidade dos fiéis to-
marem parte com «renovada consciên-
cia» nas iniciativas propostas pela igreja 
Católica. o prelado sublinha a impor-
tância dos católicos aderirem à «grande 
caminhada da quaresma e da Páscoa», 
através da oração e de uma presença as-
sídua nas diversas celebrações religiosas, 
desafiando «crianças jovens e adultos a 
participarem na eucaristia, sacramento 
de comunhão com Cristo».

Porto
o Bispo do Porto pediu aos católicos 
que se tornem «incentivo nacional 
de esperança», durante a missa que 
marcou o início da quaresma. d. 
Manuel Clemente considera que 
«ainda há muito a resolver» para 
que «os inegáveis esforços de quem 
pode e deve», aliados à «notável 
persistência de quem não se resigna», 
obtenham o «resultado pretendido», 
que deve ser alcançado «com justiça e 
solidariedade reforçadas». 

viana do Castelo
o Bispo de viana do Castelo considera 
as propostas de «jejum, oração e 
esmola», próprias da quaresma, 
um meio essencial para o reforço 
do compromisso cristão no meio da 
sociedade. d. anacleto oliveira salienta 
que a abstinência e o diálogo com 
deus são caminhos para a «prática 
da caridade» que, uma vez exercida 
de forma autêntica, se transforma no 
método «mais eficaz» de transmitir o 
evangelho.

JeSuS e aS CRiaTuRaS     ano Da Fé 18 Dário Pedroso, sj

«Jesus olha o mundo, as 
criaturas, as pessoas e as coi-
sas, as circunstâncias com o 
olhar do Pai: “tudo é bom”»

um movimento da sociedade civil vai entregou 
na assembleia da república uma petição que visa 
a alteração da legislação que rege atualmente a 
prática do aborto em Portugal. desde o arranque 
desta iniciativa, foram reunidas 4364 assinaturas.

i

MenSaGenS para a QuaReSMa

O   Papa Bento XVI convidou os mem-
bros da Igreja a superarem o «or-
gulho e egoísmo» nas suas vidas e 

pediu orações por si e pelo seu sucessor, a 
poucos dias de concluir o pontificado.
Segundo o Santo Padre, neste Ano da Fé, 

O Papa desejou que a Quaresma seja, para os católicos, «caminho de uma autêntica conversão para Deus» 

© DR

O dia final do 
pontificado, inclui 
um encontro de 
despedida dos 
cardeais, antes 
da partida para 
a residência de 
Castel gandolfo

a Quaresma «é um tempo favorável para 
redescobrir a fé em Deus como critério-
base da nossa vida e da vida da Igreja», 
sublinhando que a Igreja «chama todos os 
seus membros a renovar-se no espírito».
Num dos últimos encontros com peregrinos 

antes de 28 de fevereiro, dia final do 
atual pontificado, o Papa mostrou-se 
«profundamente agradecido» pelas 
«orações e apoio» que tem recebido 
desde que apresentou a sua resignação.
«Suplico-vos que continueis a rezar por 
mim e pelo próximo Papa, bem como 
pelos exercícios espirituais, que vou 
começar esta tarde com os membros da 
Cúria Romana», disse o Papa, perante 
milhares de peregrinos reunidos, no pas-

sado domingo, na Praça de São Pedro.

o próximo encontro do Papa com 
os fiéis vai decorrer no dia 24, com 

a recitação do angelus, seguindo-se a últi-
ma audiência pública do pontificado, a 27 
de fevereiro, iniciativa para a qual já estão 
inscritas 35 mil pessoas. no dia seguinte, 
Bento Xvi termina o seu pontificado.

etiópia: o rio que anuncia a visita do bispo
Poucas comunidades no mundo se mobilizam tanto para receber o 
seu bispo como Poul, na diocese de Gambella, na etiópia. São apenas 
algumas dezenas de pessoas, é verdade, mas ninguém falta para abraçar 
“o amigo” que chega de barco. na época das chuvas, as suas correntes 
arrastam tudo, alagam as margens, destroem os campos cultivados e 

isolam as populações. nesse período, Poul torna-se ainda mais insignificante, mas os que 
lá vivem sabem que, mais dia, menos dia, o bispo irá visitá-los. e é sempre um alvoroço 
quando alguém vislumbra, ao longe, a silhueta de um pequeno barco. É o bispo, “o amigo”, 
que se fez a caminho para estar junto dos seus. quando ele chega é um dia especial. Poul, 
tal como Gambella, a diocese de d. angelo Moreschi, é pobre como o resto do país, a 
etiópia. Sempre que o bispo vai àquelas paragens, repete-se o alvoroço. os mais velhos 
recebem-no com a distinção que só os chefes tribais merecem. (www.fundacao-ais.pt)

Cáritas contesta austeridade 
a CÁritaS euroPa divulgou, em Du-
blin, um estudo sobre o impacto da crise 
em Portugal, Espanha, Itália, Grécia e 
Irlanda em que denuncia as consequên-
cias negativas da austeridade na popula-
ção mais carenciada. O estudo manifesta 
o «aumento da pobreza na maioria dos 
países», níveis de desemprego «bem acima 
da média da União Europeia», e «cada vez 
mais pedidos de apoio de pessoas que fi-
caram numa situação de vulnerabilidade», 
denunciando a perda de coesão social.
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rePortaGeM
o campeonato europeu de futsal para sacerdotes vai decorrer entre 
25 de fevereiro e 1 de março, sendo que as partidas se vão disputar 
apenas nos dias 26 e 28. domingo, 24 de fevereiro, pelas 20h00, vai 
realizar-se uma conferência de imprensa, nas termas de S. vicente, 
em Penafiel, sobre a participação portuguesa neste torneio.

i esta edição do “Champions Clerum“ conta com a partici-
pação de 13 seleções de sacerdotes. Croácia, eslováquia, 
itália e Montenergro (Grupo a); Portugal, Bielorrússia e 
eslovénia (Grupo B); Polónia, Hungria e Áustria (Grupo 
C); e Bósnia, roménia e ucrânia (Grupo d).

i

a Seleção nacional de futsal de padres é um dos orgulhos do 
desporto nacional. no ano passado conquistaram o ceptro 
frente à poderosa Hungria e, na edição deste ano, são clara-
mente uma das favoritas à vitória. o “Champions Clerum” vai 
decorrer na eslovénia, na cidade de Celje, entre 26 e 28 de 
fevereiro. a arquidiocese de Braga também está representada, 
entre eles aquele que é considerado um dos melhores homens 
de deus a jogar à bola, o padre Marco Gil.

BI
noMe: Pe. nélson rocha Barros

dioCeSe: viana do Castelo

naturaLidade: vitorino de Piães  
(Ponte de Lima)

idade: 30 anos

aLtura: 1,78

PeSo: 77 kg

PaStoraL: pároco em Sistelo, Sá, vilela, 
S. Cosme e S. damião (arcos de valdevez)

BI
noMe: Pe. fernando ricardo Lopes

dioCeSe: Évora

naturaLidade: Porto alto (Samora 
Correia)

idade: 34 anos

aLtura: 1,76

PeSo: 67 kg

PaStoraL: pároco em S. Brás (Évora)

BI
noMe: Pe. Manuel fernando Soares da Silva

dioCeSe: Porto

naturaLidade: Bairros (Castelo de Paiva)

idade: 39 anos

aLtura: 1,65

PeSo: 76 kg

PaStoraL: pároco em alpendorada e 
Matos (Marco de Canavezes)

BI
noMe: Pe. Paulo Jorge Brás

dioCeSe: Braga

naturaLidade: vila-Chã (esposende)

idade: 28 anos

aLtura: 1,75

PeSo: 78 kg

PaStoraL: pároco em aborim, aguiar, 
Cossourado, Panque e quintiães (Barcelos)

BI
noMe: Pe. Jorge agostinho Sousa Silva

dioCeSe: viana do Castelo

naturaLidade: Bravães (Ponte da Barca)

idade: 31 anos

aLtura: 1,84

PeSo: 87 kg

PaStoraL: pároco em Mazedo, anhões e 
Luzio (Monção)

BI
noMe: Pe. victor rodrigo Pinheiro

dioCeSe: Braga

naturaLidade: Brito (Guimarães)

idade: 37 anos

aLtura: 1,75

PeSo: 80 kg

PaStoraL: pároco em riba d’ave, Pedo-
me e oliveira S. Mateus (v.n.famalicão)

BI
noMe: Pe. Marco Paulo amaro

dioCeSe: vila real

naturaLidade: folhadela (vila real)

idade: 29 anos

aLtura: 1,80

PeSo: 90 kg

PaStoraL: pároco em Capeludos de 
aguiar, Bragado, vereia de Bornes e va-
loura (vila Pouca de aguiar)

BI
noMe: Pe. Custódio Cerqueira Branco

dioCeSe: viana do Castelo

naturaLidade: Cabreiros (arcos de 
valdevez)

idade: 30 anos

aLtura: 1,67

PeSo: 78 kg

PaStoraL: pároco Soajo (arcos de valde-
vez); Lindoso, Britelo, S. Miguel entre ambos-
os-rios, ermida e Gemil (Ponte da Barca)

BI
noMe: Pe. Marco Paulo alves Gil

dioCeSe: Braga

naturaLidade: Lousado (v.n.famalicão)

idade: 36 anos

aLtura: 1,70

PeSo: 68 kg

PaStoraL: pároco em arcozelo (Barcelos)

BI
noMe: Pe. José Miguel fraga Cardoso

dioCeSe: Braga

naturaLidade: S. torcato (Guimarães)

idade: 26 anos

aLtura: 1,76

PeSo: 98 kg

PaStoraL: formador no Seminário Me-
nor (Braga)

BI
noMe: Pe. Cláudio filipe nobre Belo

dioCeSe: viana do Castelo

naturaLidade: Subportela (viana)

idade: 36 anos

aLtura: 1,76

PeSo: 80 kg

PaStoraL: pároco em Poiares, vitorino 
de Piães e navió (Ponte de Lima)

BI
noMe: Pe. Carlos Manuel dias rubens

dioCeSe: vila real

naturaLidade: ribeira de Pena

idade: 28 anos

aLtura: 1,74

PeSo: 82 kg

PaStoraL: pároco em venda nova, 
Covelo do Gerês, Sta. Marinha do ferral e 
Cabril (Montalegre)
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rePortaGeM
ii a vii edição 2013 do “Champions Clerum“ vai decorrer na cidade eslovena de 

Celje. fundada pelos romanos, como a denominação de “Celeia”, foi arrasada no 
século vi. reconstruída na idade Média, Celje passou a pertencer ao império 
austro-húngaro em 1867. foi ocupada pela alemanha nazi, em abril de 
1941, tendo sido parcialmente destruída. É a terceira cidade da eslovénia. 

na edição do ano passado, realizada na Hungria, 
Portugal sagrou-se campeão europeu. a vitória, nos 
penáltis, sobre a favorita Croácia, por 5-4, deu aos 
padres portugueses o primeiro troféu, depois de 
terem ficado sempre entre os quatro primeiros.

os jogos de Portugal

-> dia 26 de fevereiro

        14h30 - Portugal vs. eslovénia

        17h30 - Portugal vs. Bielorrússia

 

 - se vencer o grupo B:      

        18h30 - Portugal vs. 2.º Grupo a

 - se for 2.º classificado no grupo B:      

        18h00 - Portugal vs. 1.º Grupo a

-> dia 28 de fevereiro

 - se vencer o grupo B:      

        16h30 - Meia-final 1

 - se for 2.º classificado no grupo B:      

        16h00 - Meia-final 2

 - se vencer meia-final:

        18h00 - final 

 - se perder meia-final:

        17h30 - apuramento 3.º e 4.º lugar

«naturalmEntE quE quErEmos rEvalidar o título» 

«há vantagEns Em sEr trEinador E padrE» 

pE. marco gil, capitão da sElEção nacional dE padrEs
Como figura principal desta equipa, qual 
é o seu jogador de futsal preferido?

R_ O meu jogador de futsal preferido é 
o Ricardinho, pela técnica e pela for-
ma como brinca com a bola. Também 
gosto muito do Arnaldo, pela forma como 
imprime a dinâmica e pelo carácter que 
apresenta no jogo.

Como é que começou este campeonato 
de futsal para padres?

R_ Isto começou com o Padre David, da 
Diocese de Leiria-Fátima, a partir de 

uma questão de um jornalista sobre 
o torneio de sacerdotes de nivel 
europeu. Através desse jornalista, 
começámos os contactos. Juntámos 

alguns colegas, que às segundas-
feiras já jogavam futebol e fizemos 

a primeira escolha, ainda sem grande 
critério. Depois da nossa primeira parti-
cipação, constatámos que era necessário 
fazer mais alguma coisa. Escolhemos um 
selecionador que era o Aires, da Diocese 
de Vila Real. Depois, conforme a nossa 
participação, sentimos que era necessário 
um maior cuidado e rigor. Veio entretanto o 
José Vasconcelos para selecionador e, neste 
momento, temos como treinador o José 
Cunha, que também já foi jogador, mas que 
por motivos de saúde teve que abandonar e 
tem dado o seu contributo como técnico.

que tipo de apoios têm para esta partici-
pação?
R_ Os apoios são sempre escassos. A Fede-
ração Portuguesa de Futebol, na pessoa do 
Dr. Pedro Dias, mostrou alguma abertura, 
mas a nível de apoio ou patrocinio ficaram 
aquém das expetactivas. Naturalmente 
que estamos num tempo complicado e os 
pedidos são bastantes e nós não somos pro-
fissionais. Os equipamentos este ano foram 
patrocinados pela empresa J. Tomás, Lda, de 
Alpendorada e Matos e pela marca despor-
tiva Belma. Depois temos um outro amigo 
que nos vai ajudando. Não esquecemos o 
Colégio D. Diogo de Sousa, que nos cede 
o pavilhão para treinarmos aos domingos 
à noite. Agradecemos também à Câmara 
Municipal de Barcelos que tem sido prepon-
derante na disponibilidade de pavilhão às 
segundas-feiras, assim como a oferta das 
lembranças para entregarmos no torneio.

quais são as expetativas para a participa-
ção de Portugal neste torneio?

R_ Em todas as participações temos chega-
do sempre à fase final. Ou 4.º lugar ou 2.º 
lugar. No ano passado fomos campeões. A 
equipa, este ano, apresenta novos jogado-
res, mas há o desejo de ganhar novamente 
o título. O nosso objetivo principal é estar 
na final. Depois disso, naturalmente que 
queremos revalidar o título.

Como se comportam os sacerdotes dentro 
de campo? Primam pela diferença ou são 
semelhantes aos demais jogadores?

R_ Eu costumo dizer que nós, antes de 
sermos sacerdotes somos homens. Cada 
um participa no jogo com o seu carácter 
e com a sua força. Às vezes há rixas e 
uma ou outra jogada mais viril, mas isso 
faz parte do jogo. Somos sacerdotes e isso 
não podemos esquecer. Independetemen-
te disso, o mais importante quando vamos 
para o jogo é termos consciência que 
estamos para jogar e para ganhar e não 
queremos estender passadeiras vermelhas 
a ninguém.

ter fé pode ajudar a viver melhor uma 
partida de futebol?

R_ Eu direciono a questão da fé para cada 
um de nós próprios. Quando acreditamos 
no nosso valor,  e vamos muito mais além 
das nossas expetativas, isso, é que nos 
pode catapultar para a diferença. Se não 
nos aplicarmos nos treinos, se não correr-
mos, não adianta ter fé. Há algo que não 
podemos esquecer, que quando partimos 
para jogar, temos um sorriso e estamos 
bem dispostos. Quando perdemos, não 
há nada que nos possa atenuar a dor. A 
meu ver, a questão da fé é intrínseca a 
cada um. No campo, é para ganhar e não 
pensamos noutra coisa. 

pE. José cunha (viana do castElo), sElEcionador nacional dE padrEs

Sacerdócio e desporto são duas palavras 
compatíveis?

R_ Sim. Porque não? O que é incompatível 
é a pergunta. São, não só compatíveis, 
como complementares.

o que é que a missão de treinador tem a 
ver com a missão de sacerdote?

R_ Ser treinador passa por ser líder, saber 
gerir conflitos e construir um espírito de 
grupo que, no caso das paróquias, corres-
ponde às comunidades. A lógica é quase 
a mesma. No fundo, o mais difícil é fazer 
passar a mensagem. No caso do padre é a 
Palavra de Deus e no caso do treinador é a 
mensagem desportiva. Há muitas vanta-
gens em ser treinador e padre, sobretudo 
ser treinador de padres. Treina-se muito a 
paciência...

Quais são as seleções mais fortes para 
este campeonato europeu?

R_ Normalmente há quatro seleções que 
se destacam muito das outras e qualquer 
uma delas pode ganhar. A Polónia tem 
sido a mais forte. A Croácia é tecnica-
mente evoluída e historicamente também 
é forte, depois temos a Bósnia e a seleção 
portuguesa.

Portugal é favorito à vitória este ano?

R_ Honestamente, não. Mesmo depois de 
termos ganho no ano passado. As outras 
equipas treinam muito mais durante o 
ano e têm mais poder de escolha do que 
nós. Portugal treina muito menos, tem 
menos jogadores à disposição e talvez 
menor qualidade. Os serviços mínimos 
são a passagem às meias-finais. 

Quais são as armas mais fortes da sele-
ção portuguesa?

R_ Penso que algo que marcou a seleção 
no ano passado foi o espírito de grupo 
e a solidariedade entre nós. Foi isso que 
garantiu a nossa vitória. Espero que, este 
ano, possa voltar a existir.

uma provocação: a seleção é composta 
quase só por padres nortenhos. Significa que 
o futebol é melhor no norte do que no sul?

R_ Não é uma provocação. É um facto 
que o padre Marco Gil, da Arquidiocese 
de Braga, é o melhor jogador da nossa 
seleção e um dos melhores de nivel euro-
peu. É uma seleção nortenha, com muitos 
jogadores de Braga, Viana e Vila Real, 
porque é aqui que treinamos e percorrer 
300 ou 400 km num dia é complicado.
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lituRgia

LEITURA I – Ex 3,1-8a.13-15

Leitura do livro do Êxodo

Naqueles dias, Moisés apascentava o reba-
nho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã.
Ao levar o rebanho para além do deser-
to, chegou ao monte de Deus, o Horeb. 
Apareceu-lhe então o Anjo do Senhor numa 
chama ardente, do meio de uma sarça. Moi-
sés olhou para a sarça, que estava a arder, 
e viu que a sarça não se consumia. Então 
disse a Moisés: «Vou aproximar-me, para 
ver tão assombroso espectáculo: por que 
motivo não se consome a sarça?» O Senhor 
viu que ele se aproximava para ver. Então 
Deus chamou-o do meio da sarça: «Moisés! 
Moisés!» Ele respondeu: «Aqui estou!» Con-
tinuou o Senhor: «Não te aproximes daqui. 
Tira as sandálias dos pés, porque o lugar 
que pisas é terra sagrada». E acrescentou: 
«Eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, 
Deus de Isaac e Deus de Jacob». Então Moi-
sés cobriu o rosto, com receio de olhar para 
Deus. Disse-lhe o Senhor: «Eu vi a situação 
miserável do meu povo no Egipto; escutei o 

seu clamor provocado pelos opressores.

Conheço, pois, as suas angústias. Desci 
para o libertar das mãos dos egípcios e o le-
var deste país para uma terra boa e espaço-
sa, onde corre leite e mel». Moisés disse a 
Deus: «Vou procurar os filhos de Israel e di-
zer-lhes: ‘O Deus de vossos pais enviou-me 
a vós’. Mas se me perguntarem qual é o seu 
nome, que hei-de responder-lhes?» Disse 
Deus a Moisés: «Eu sou ‘Aquele que sou’». 
E prosseguiu: «Assim falarás aos filhos de 
Israel: O que Se chama ‘Eu sou’ enviou-me 
a vós». Deus disse ainda a Moisés: «Assim 
falarás aos filhos de Israel: ‘O Senhor, Deus 
de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de 
Isaac e Deus de Jacob, enviou-me a vós. 
Este é o meu nome para sempre, assim Me 
invocareis de geração em geração’».

SALMO RESPONSORIAL – Salmo 102 (103)
Refrão: O Senhor é clemente e cheio de 
compaixão.

Bendiz, ó minha alma, o Senhor

e todo o meu ser bendiga o seu nome santo.
Bendiz, ó minha alma, o Senhor
e não esqueças nenhum dos seus benefícios.

Ele perdoa todos os teus pecados
e cura as tuas enfermidades;
salva da morte a tua vida
e coroa-te de graça e misericórdia.

O Senhor faz justiça
e defende o direito de todos os oprimidos.
Revelou a Moisés os seus caminhos
e aos filhos de Israel os seus prodígios.

O Senhor é clemente e compassivo,
paciente e cheio de bondade.
Como a distância da terra aos céus,
assim é grande a sua misericórdia para os 
que O temem.

LEITURA II – 1 Cor 10,1-6.10-12
Leitura da primeira Epístola do apóstolo 
São Paulo aos Coríntios

Irmãos: Não quero que ignoreis que os 
nossos pais estiveram todos debaixo da 
nuvem, passaram todos através do mar e 
na nuvem e no mar, receberam todos o 
baptismo de Moisés. Todos comeram o 
mesmo alimento espiritual e todos bebe-
ram a mesma bebida espiritual. Bebiam 
de um rochedo espiritual que os acom-
panhava: esse rochedo era Cristo. Mas a 
maioria deles não agradou a Deus, pois 
caíram mortos no deserto. Esses factos 
aconteceram para nos servir de exemplo, 
a fim de não cobiçarmos o mal, como 
eles cobiçaram. Não murmureis, como 
alguns deles murmuraram, tendo pereci-
do às mãos do Anjo exterminador. Tudo 
isto lhes sucedia para servir de exemplo 

e foi escrito para nos advertir, a nós que 
chegámos ao fim dos tempos. Portanto, 
quem julga estar de pé tome cuidado 
para não cair.

ACLAMAÇÃO EVANGELHO - Mt 4,17 
Arrependei-vos, diz o Senhor;
está próximo o reino dos Céus.

EVANGELHO – Lc 13,1-9

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas

Naquele tempo, vieram contar a Jesus que 
Pilatos mandara derramar o sangue de 
certos galileus, juntamente com o das víti-
mas que imolavam. Jesus respondeu-lhes: 
«Julgais que, por terem sofrido tal castigo,
esses galileus eram mais pecadores do que 
todos os outros galileus? Eu digo-vos que 
não. E se não vos arrependerdes, morrereis 
todos do mesmo modo. E aqueles dezoi-
to homens, que a torre de Siloé, ao cair, 
atingiu e matou? Julgais que eram mais 
culpados do que todos os outros habitantes 
de Jerusalém? Eu digo-vos que não. E se 
não vos arrependerdes, morrereis todos de 
modo semelhante. Jesus disse então a se-
guinte parábola: «Certo homem tinha uma 
figueira plantada na sua vinha. Foi procurar 
os frutos que nela houvesse, mas não os 
encontrou. Disse então ao vinhateiro: ‘Há 
três anos que venho procurar frutos nesta 
figueira e não os encontro. Deves cortá-la.
Porque há-de estar ela a ocupar inutilmente 
a terra?’ Mas o vinhateiro respondeu-lhe:
‘Senhor, deixa-a ficar ainda este ano, que 
eu, entretanto, vou cavar-lhe em volta e 
deitar-lhe adubo. Talvez venha a dar frutos.
Se não der, mandá-la-ás cortar no próximo 
ano».

“Cristo com Simão o fariseu” (detalhe) (Rubens, 1618-20) In: Hermitage, São Petersburgo (Rússia)

i S. roSendo celebra-se a 1 de MarÇo. nasceu em Santo tirso, em 907. 
Com 18 anos apenas, foi Bispo de Mondoñedo, na Galiza. escolhido para 
Bispo de dume, visitou longamente as regiões da Galiza e de entre-douro-
e-Minho, tornando-se modelo de fé e humildade. fundou o mosteiro de 
Celanova, na diocese de ourense, tendo falecido a 1 de março de 977.

Sugestão de Cânticos
entr: os meus olhos (M. faria, BML 50 - 12)
ofer: eis o tempo favorável (a. f. Santos, BML 70 - 56)
CoM: ditosos os que te louvam (a.f.Santos, BML 75/76 - 53)
SaÍd: Salvé ó Cruz (M. faria, nCt 117)

DOMINGO iII da quaresma - Ano C
3 de MArÇo de 2013 

Nesta terceira etapa da cami-
nhada para a Páscoa somos 
chamados, mais uma vez, a 
repensar a nossa existência. 

O tema fundamental da liturgia de hoje 
é a “conversão”. Com este tema enlaça-
se o da “libertação”: o Deus libertador 
propõe-nos a transformação em homens 
novos, livres da escravidão do egoísmo e 
do pecado, para que em nós se manifeste 
a vida em plenitude, a vida de Deus.

A primeira leitura fala-nos do Deus que 
não suporta as injustiças e as arbitrarieda-
des e que está sempre presente naqueles 
que lutam pela libertação. É esse Deus 
libertador que exige de nós uma luta 
permanente contra tudo aquilo que nos 
escraviza e que impede a manifestação 
da vida plena. A humanidade geme, 
hoje, num violento esforço de libertação 
política, cultural e económica: os povos 
lutam para se libertarem do colonialismo, 
do imperialismo, das ditaduras; os pobres 

lutam para se libertarem da miséria, da 
ignorância, da doença, das estruturas 
injustas; os marginalizados lutam pelo 
direito à integração plena na sociedade; 
os operários lutam pela defesa dos seus 
direitos e do seu trabalho; as mulheres 
lutam pela defesa da sua dignidade; 
os estudantes lutam por um sistema de 
ensino que os prepare para desempenhar 
um papel válido na sociedade. Convém 
termos consciência que, lá onde alguém 
está a lutar por um mundo mais justo e 
mais fraterno, aí está Deus.

A segunda leitura avisa-nos que o cum-
primento de ritos externos e vazios não 
é importante; o que é importante é a 
adesão verdadeira a Deus, a vontade de 
aceitar a sua proposta de salvação e de 
viver com Ele numa comunhão íntima. 
Os sacramentos não são ritos mágicos 
que transformam o homem em pessoa 
nova, quer ele queira quer não. Eles são 
a manifestação dessa vida de Deus que 

nos é gratuitamente oferecida, que nós 
acolhemos como um dom, que nos trans-
forma e que nos torna “filhos de Deus”. 
É nessa perspectiva que encaramos os 
momentos sacramentais em que partici-
pamos? É isto que procuramos transmitir 
quando orientamos encontros de prepara-
ção para os sacramentos?

O evangelho contém um convite a uma 
transformação radical da existência, a 
uma mudança de mentalidade, a um 
recentrar a vida de forma que Deus e os 
seus valores passem a ser a nossa prio-
ridade fundamental. Se isso não acon-
tecer, diz Jesus, a nossa vida será cada 
vez mais controlada pelo egoísmo que 
leva à morte. A proposta principal que 
Jesus apresenta neste episódio chama-se 
“conversão” (“metanoia”). Não se trata 
de penitência externa, ou de um simples 
arrependimento dos pecados; trata-se de 
um convite à mudança radical, à refor-
mulação total da vida, da mentalidade, 

das atitudes, de forma que Deus e os seus 
valores passem a estar em primeiro lugar. 
É este caminho a que somos chamados a 
percorrer neste tempo, a fim de renascer-
mos, com Jesus, para a vida nova do Ho-
mem Novo. Essa transformação da nossa 
existência não pode ser adiada indefini-
damente. Temos à nossa disposição um 
tempo relativamente curto: é necessário 
aproveitá-lo e deixar que em nós cresça, 
o mais cedo possível, o Homem Novo. 
Jesus convida-nos ainda a cortar definiti-
vamente da nossa mentalidade a ligação 
directa entre pecado e castigo. Dizer que 
as coisas boas que nos acontecem são a 
recompensa de Deus para o nosso bom 
comportamento e que as coisas más são 
o castigo para o nosso pecado, equivale 
a acreditarmos num deus mercantilista e 
chantagista que, evidentemente, não tem 
nada a ver com o nosso Deus.

Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org

 a Igreja alimenta-se da palavra
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oPinião

No passado domingo, foi solenemente sagrada a nova igreja paroquial de Fraião, no 
arciprestado de Braga. O Arcebispo Primaz presidiu à celebração.           

(Fotos: Avelino Lima)           

H
oje, a oração levou-
me a um artigo que 
li há anos de Jean-
Louis Chrétien - um 

filósofo francês da actualidade. 
Houve um parágrafo que me 
tocou particularmente: “Apenas 
um viajante sem bagagem pode 
empreender uma viagem livre em 
direcção ao que verdadeiramente 
interessa, pois apenas ele, que se 
sabe pobre, pode ousar pedir e 
ousar receber e apenas ele, que se 
sabe fraco, não possuindo força, a 
inventa e a procura, para a poder 
dar. Assim, eu não terei que me 
questionar se serei suficientemente 
corajoso, suficientemente paciente, 
suficientemente inteligente para 
aquela tarefa ou para tal acção, mas 
apenas se tal tarefa é necessária e se 
tal acção requerida.”
A humildade começa no interior 
e não nos pede senão que nos 
conheçamos em verdade. E, 
conhecer-me, não é comparar-me. 
É conhecer as minhas limitações 
e conhecer aquilo que tenho de 
bom e, conhecendo, aceito. E, 
dessa forma, nem me sinto inferior 
aos outros, nem os trato com 
altivez. A coragem de assim nos 
conhecermos, torna-nos livres, 
pois sabemos que não há força, 
nem virtude, nem talento de que 
sejamos proprietários e nos quais 
nos possamos fazer fortes por nós 
mesmos. “O humilde é aquele que 
tem confiança de que receberá o 
suficiente para comer se o caminho 
que faz é verdadeiramente o seu, 
em vez de preparar toda a sua vida 
provisões para uma viagem que não 
fará jamais.”

Ao ler estas palavras, a minha 
memória deixou-se preencher com 
a renúncia do Papa Bento XVI. 
Recordei a surpresa do momento 
em que a escutei e que me uniu 
neste sentimento a tantos outros. 
Deixei ecoar, de novo, as suas 
palavras “Bem consciente da 
gravidade deste acto, com plena 
liberdade, declaro que renuncio 
ao ministério de bispo de Roma, 
sucessor de São Pedro.”. Esta 
decisão, fruto da oração e de 

uma vida em comunhão profunda 
com Deus, foi tomada na solidão. 
No silêncio. No mais íntimo 
de si, onde Deus Se diz. Uma 
decisão ousada que nos fala de 
liberdade. De humildade. Fala-nos 
do reconhecimento das nossas 
limitações: “Depois de examinar 
reiteradamente a minha consciência 
perante Deus, cheguei à certeza 
de que, pela idade avançada, já 
não tenho forças para exercer 
adequadamente o ministério de 
Pedro.”. Ao longo da sua vida, este 
homem terá acolhido as limitações 
e qualidades daqueles que se 
cruzaram com ele, na sua vida. 
Agora, confia, também, no nosso 
acolhimento. Em humildade.

Dei por mim a agradecer a forma 
como o Papa Bento XVI recebeu 
e se entregou à missão que lhe 
foi confiada. E como agora sai, 
tão discretamente, entregando-a 
a outro, desejando continuar, no 
oculto, a rezar pela Igreja. Por cada 
um de nós.

Na sua fidelidade a Deus, o Papa 
Bento XVI mostra estar pronto 
para percorrer o seu caminho. 
Aquele que é verdadeiramente o 
seu, realizando aquilo que lhe é 
pedido. Por isso mesmo, porque é 
necessário e lhe é requerido.

Renúncia. 
POR FIDELIDADE. EM HUMILDADE.

por Margarida Corsino da Silva

dei por mim a agradecer a forma como o Papa Bento Xvi 
recebeu e se entregou à missão que lhe foi confiada. e 
como agora sai, tão discretamente, entregando-a a outro, 
desejando continuar, no oculto, a rezar pela igreja.   

iGreJa eM deStaque



aGenda
iGreJa Breve

fiCHa tÉCniCa
Diretor: Damião A. Gonçalves Pereira

Redação: Rui Ferreira 

Colaboração: 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 “recasados.pt” é uma iniciativa 
de um grupo de leigos da diocese de 
Aveiro que, em setembro de 2012, 
organizou um debate sobre o aco-
lhimento na Igreja aos divorciados e 
recasados.  Este portal pretende ser «um 
primeiro passo» para a reflexão e quer 
dar continuidade ao debate a respeito 
desta temática sensível da pastoral da 
Igreja. Apesar de ainda não deter muita 
informação, é possível consultar alguns 
artigos de opinião e entrevistas, que 
foram sendo publicados no semanário 
diocesano “Correio do Vouga”.

www.recasados.pt

flash 

«Bento XVI fez 
a transição 

para um novo 
ciclo histórico na 

Igreja»

Marcelo Rebelo de Sousa,
entrevista à Rádio Renascença

O Arcebispo Primaz foi o entrevistado especial do último programa “De Caras“, da RTP 1.
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Uma tarde, dois turistas decidi-
ram ir até junto de um lago. A 

certo momento, decidiram dar um 
passeio de barco até à outra margem. 
Nessa outra margem havia um bar. 
Eles, entretidos a beber e a conviver 
alegremente, nem sentiam o tempo 
a passar.
Quando se deram conta que era a 
hora de regressar, já estava a anoi-
tecer. Saíram do bar e entraram no 
barco. Sentaram-se, pegaram nos 
remos e começaram a remar.
Passada uma hora de esforço, um 
deles disse ao outro:
- Não achas que, depois de tanto re-
marmos, devíamos já estar a chegar à 
outra margem?
O outro respondeu:
- Sim. Se calhar, temos de remar com 
mais energia. 
E continuaram a remar incansavel-
mente até ficarem exaustos. Quando 
amanheceu, viram que se tinham 
esquecido de desatar o barco das 
amarras.

Algumas pessoas podem passar a 
vida amarradas a coisas que as im-
pedem de ser livres. É belo cada qual 
libertar-se dos vícios e avançar no 
mar alto da santidade. 

In “Nem só de pão”, Pedrosa Ferreira

título: O que Deus 
uniu

autor: José Cristo Rey 
García Paredes

editora: Paulus

Preço: 23,00 euros

Resumo: Este livro 
analisa as palavras de 
Jesus mediante uma 
teologia da «vida» matrimonial e familiar, 
destacando que mais importante do que o 
matrimónio e a família é a «vida matri-
monial e familiar».Prefácio de Monsenhor 
Vítor Feytor Pinto.

LiVRoS título: O Matrimónio 
Feliz

autor: Ignacio Lar-
rañaga

editora: Paulinas 

Preço: 6,50 euros

Resumo:  Toda a con-
vivência está sujeita ao 
desgaste; o amor, como 
sentimento humano 
que é, não deixa de ter o seu carácter de 
fugacidade; o ritmo da vida move cerco 
ao amor, reduzindo-lhe o encanto. Que 
fazer para que o amor desperte todas as 
manhãs com cara nova? Como evitar ser 
devorados pelo desencanto?   

título: Esposos 
Hoje

autor: Enrico 
Solmi

editora: Paulus

Preço: 10,00 euros

Resumo: Um livro 
que responde às 
várias perguntas 
sobre o matri-
mónio: o que é 
o sacramento do 
matrimónio? O que significa casar-se na 
Igreja? Que relação existe entre a sexuali-
dade e a fé? O que é uma espiritualidade 
conjugal e familiar?

quinta-feira 28.02.2013

> BRAGA: Semana de Estudos 
Teológicos, no auditório Vita 
(21h00).

> GUIMARÃES/VIZELA: celebra-
ção penitencial para a zona pas-
toral das Taipas, na paróquia de 
S. Martinho de Sande (21h00).

Sexta-feira 22.02.2013

> BRAGA: Semana de Estudos 
Teológicos, no auditório Vita 
(21h00).

Sábado 23.02.2013

> VILA DO CONDE: adora-
ção da cruz, na igreja Matriz 
(21h30).

domingo 24.02.2013

> CABECEIRAS DE BASTO: 
conferência quaresmal, por 
D. Manuel Linda, na igreja de 
Refojos.

> BRAGA: celebração do 
Dia Mundial do Pensamento, 
pelas Guias de Portugal (09h00- 
16h30) / eucaristia com D. Jorge 
Ortiga, na igreja de S. Lázaro 
(10h00).

> BARCELOS: procissão dos 
Passos da cidade de Barcelos, 
presidida por D. Jorge Ortiga 
(15h30).

> BRAGA: conferência quares-
mal e encerramento do lauspe-
rene, por D. António Moiteiro, 
na igreja de Santo Adrião 
(18h30).

quarta-feira 27.02.2013

> BRAGA: Fórum Interdiscipli-
nar de professores da Pastoral 
Universitária, com Diogo Freitas 
do Amaral, no Centro Pastoral 
arquidiocesano (21h00).

quinta-feira 28.02.2013

> GUIMARÃES/VIZELA: cele-
bração penitencial para a zona 
pastoral das Taipas, na paróquia 
de S. Claúdio de Barco (21h00).

> Esta sexta-
-feira, entre as 

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

Rádio SIM entrevista o Cónego 
fernando Monteiro e fernando 
Correia, sobre o santuário de S. 
Bento da Porta Aberta.

FM 101.1 Mhz e AM 576 Khz

“P’ra além das noites sem Luar”
Tem lugar no próximo dia 2 de março, a apresentação do livro 
“P’ra além das noites sem luar”, da autoria do cónego José Paulo 
Abreu, vigário geral da Arquidiocese de Braga e presidente da 
Confraria de Nossa Senhora do Sameiro. Este evento, que vai 
decorrer na Sé Primaz, a partir das 21h00, vai contar com a 
apresentação do Bispo Auxiliar D. António Moiteiro. O autor, 
que assina como Paulo Abreu, reúne nesta obra os editoriais pu-
blicados desde 2008 no jornal “Ecos do Sameiro”, entre outros 
textos de índole eminentemente espiritual. Esta sessão cultural 
vai contar ainda com momentos de animação musical pelo 

Grupo Coral de Nossa Senhora do Sameiro e pelo Coro dos Arautos do Evangelho.


