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Esposende
Padre Manuel de Faria Borda
A Câmara de Esposende, em colabora-
ção com várias entidades, homenageia 
no dia 7 de agosto, a título póstumo, 
o padre Manuel de Faria Borda. O 
sacerdote, natural de Fão, deixou a 
sua marca na vida e na cultura do 
concelho de Esposende, sendo uma 
figura incontornável na história da 
música portuguesa do século XX.

Prazins
Peregrinação Escutista a Sena
Os pioneiros do Agrupamento 323 de 
Prazins Santa Eufémia, no concelho de 
Guimarães, deslocaram-se este verão à 
cidade italiana de Sena, tendo visitado 
o local onde Santa Catarina morou, 
cujo modelo de vida tem orientado 
estes escuteiros. Hospedados em 
Costone, numa sede de escuteiros per-
tencente à cidade de Sena, os jovens 
vimaranenses foram acolhidos pelos 
seus colegas italianos, para a concre-
tização do seu sonho. Para além de 
Sena, o grupo esteve em Roma.

Palmeira
Festas da Senhora do Rosário
A comunidade paroquial de Santa 
Eulália de Palmeira, arciprestado de 
Famalicão, viveu no passado fim de 
semana a tradicional festa em honra de 
Nossa Senhora do Rosário. A procissão 
de velas, na sexta-feira à noite, desde a 
capela de Nossa Senhora do Carmo até 
à igreja paroquial, foi um dos pontos 
altos da festa, tendo registado, apesar 
da chuva, a presença de um elevado 
número de fiéis. 

Lapinha
Festa da Assunção
Entre os dias 13 e 15 de agosto vai 
realizar-se pela primeira vez no 
Santuário da Lapinha, Guimarães, 
a Festa da Assunção de Nossa 
Senhora, especialmente dedicada aos 
emigrantes. Estas novas festas juntam-
se às duas festividades tradicionais 
do Santuário da Lapinha – a Festa do 
Espírito Santo e a Ronda da Lapinha.

Barcelos
Senhora da Aparecida
Realiza-se amanhã, dia da celebração 
da Assunção de Nossa Senhora, a 
peregrinação ao santuário de Nossa 
Senhora Aparecida, situado na 
paróquia de Balugães, arciprestado 
de Barcelos. Esta peregrinação 
arciprestal, que junta milhares de 
devotos, sobretudo da zona do Vale 
do Neiva, sai às 10h00 da Capela de 
S. Bento emm direcção ao santuário, 
onde pelas 11h00 é celebrada missa 
campal, presidida por D. António 
Moiteiro.

peregrinação de barcelos à franqueira
celebração marcada pela despedida de d. antónio moiteiro

Romaria de Agosto em S. Bento da Porta Aberta
O Santuário de São Bento da Porta Aberta recebeu a partir do dia 10 de 
agosto, a grande romaria de agosto. Todos os anos celebra-se aqui a mor-
te de S. Bento, nos dias 20 e 21 de março, a festa de S. Bento, a 10 e 11 
de julho, mas esta, segundo a confraria, é, por tradição a grande romaria. 
Nestes dias, até ao próximo dia 15 de agosto, «milhares de peregrinos 
acorrem ao Santuário para cumprir as suas promessas», uma grande par-
te indo a pé desde as suas localidades até Rio Caldo, em Terras de Bouro, 
onde está localizado o Santuário de S. Bento da Porta Aberta. No que diz 
respeito ao programa, a grande romaria de agosto tem início hoje com 
a receção aos peregrinos. O Santuário disponibiliza apoio medico e os 
primeiros socorros para quem necessite deles.

Um grupo de 12 jovens da Pastoral Universitária da Arquidiocese de 
Braga partiu no dia 6 em missão para a ilha de Santiago, em Cabo Verde. 
O grupo, que é composto por estudantes da Universidade do Minho e 
da Universidade Católica Portuguesa, vai trabalhar com crianças, jovens 
e idosos até ao final deste mês. Os jovens universitários, que vão ter 
com eles o padre Eduardo Duque, responsável da Pastoral Universitária, 
vão ficar alojados na casa dos padres Espiritanos, com quem vão reali-
zar a missão. «Estes jovens tiveram uma preparação durante o ano para 
agora darem-se um bocadinho aos outros. Se durante o ano as pessoas 
andaram voltadas para elas próprias, agora podem fazer a experiência 
desta missão, desta entrega, deste ir. No fundo é fazer aquilo que o Papa 
Francisco nos tem pedido tanto, uma Igreja que sai e que vai ao encontro 
dos outros, uma Igreja renovada, uma Igreja que não tem medo de errar», 
disse o padre Eduardo Duque.

Universitários em Missão em Cabo Verde

O bispo auxiliar de Braga D. António 
Moiteiro despediu-se, no passado 
dia 11, do Arciprestado de Barcelos. 
Perante os vários milhares de fiéis que 
participaram na peregrinação à Nossa 
Senhora da Franqueira, o também 
bispo eleito da diocese de Aveiro 
assegurou que «é com tristeza» que 
parte para a nova missão que lhe foi 
confiada pelo Papa Francisco.
Sublinhando que os dois anos que 
leva de episcopado «estão profunda-
mente marcados pela ligação a Nossa 
Senhora da Franqueira», o prelado 
recordou que foi no dia da maior 
peregrinação do Arciprestado de 
Barcelos que foi ordenado bispo. «Há 
dois anos, a peregrinação a Nossa 
Senhora da Franqueira ocorreu no dia 
12 de agosto. Foi, precisamente, nesse 
dia, que fui ordenado bispo, na Sé 
Catedral da Guarda e, desde então, a 
minha missão apostólica tem estado 
intimamente ligada a Nossa Senhora 
da Franqueira», confidenciou D. Antó-
nio Moiteiro. 
O auxiliar de D. Jorge Ortiga fala-
va no âmbito da peregrinação do 
Arciprestado de Barcelos ao santuário 
da Franqueira, na qual tomaram parte 
muitos milhares de fiéis de todas as 
paróquias barcelenses. Fazendo saber 
que «muito gostava de poder continu-
ar» o seu trabalho apostólico na Arqui-
diocese de Braga, o futuro bispo titular 
da diocese de Aveiro revelou que teve 

Faleceu no passado dia 6 de Agosto de 2014, na Casa Sacerdotal da Arquidiocese de Braga, o Padre Custódio 
José da Costa, de 87 anos de idade. Natural de Espinho, Braga, nasceu a 20 de Julho de 1927 e foi ordenado a 
15 de Dezembro de 1953. O Pe. Custódio exerceu o seu ministério sacerdotal principalmente no arciprestado 
da Póvoa de Lanhoso, tendo sido pároco de Rendufinho, Calvos e Frades. A missa exequial teve lugar no dia 7 
de Agosto, na Igreja Paroquial de Espinho, Braga.

i

no Arciprestado de Barcelos «uma relação 
muito íntima e frutuosa com o clero e com a 
generalidade dos fiéis». «Parto, por isso, com 
tristeza, mas a todos levo no meu coração», 
disse o prelado, apontando o Arciprestado 
barcelense como «um dos pilares fundamen-
tais da Igreja arquidiocesana». 
D. António Moiteira confessou ainda que 
«não esperava nem desejava ser escolhido» 
para dirigir uma diocese e deixou claro que 
«foi com surpresa» que recebeu a notícia da 
decisão do Papa Francisco.
Na homilia que antecedeu a despedida dos 
barcelenses, o bispo auxiliary de Braga apre-
sentou Nossa Senhora da Falperra como «um 
modelo de fé» paratodos os cristãos. «Maria, 
antes de ser mãe de Jesus, mãe do salvador, 

ela foi discipula do seu filho. Ela encami-
nhou-nos para o seu filho, cresceu na fé e 
tornou-se a imagem da Igreja que quere-
mos ser», continuou D. António Moiteiro, 
referindo que «esta mulher é e deve ser o 
nosso exemplo para a vida cristã».

Dois anos de Ministério Episcopal
Há dois anos, na Sé-Catedral da Guarda, 
D. António dizia que “num tempo em que 
as pessoas vão perdendo as referências”, 
é preciso “voltar ao fundamental da vida 
cristã, a fé, como suporte, a esperança na 
construção de um mundo novo e a carida-
de como distintivo dos cristãos”.
(DM/DACS)
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IGREJA UNIVERSAL
Por ocasião dos 500 anos do nascimento de D. Frei Bartolomeu dos Mártires, a Diocese de Bragança-Miranda 
acaba de editar um livro sobre o Beato, da autoria de Monsenhor José de Castro. Da obra consta ainda uma 
nota do bispo da Diocese, D. José Cordeiro. A organização dos textos e a nota introdutória está a cargo de 
Henrique Manuel Pereira, docente na UCP. 

i

Fátima
Curso de Missiologia
Os Institutos Missionários Ad Gentes 
promovem o Curso de Missiologia, de 
25 a 30 de agosto para “apresentar as 
bases bíblico-teológicas da missão ad 
gentes” e qualificar os missionários. Este 
curso tem como destinatários membros 
dos Institutos Missionários Religiosos/
as, padres diocesanos, missionários 
em férias, seminaristas e estudantes de 
Teologia e ainda candidatos ao laicado 
missionário e voluntários para a missão.  
Mais informações e inscrições em www.
cursodemissiologia.blogspot.pt/

Mogadouro
Missão Jovem
Dezenas de jovens cristãos, entre os 17 
e os 35 anos, reservaram parte das suas 
férias de verão para levarem “esperança, 
alegria e amor” a crianças e idosos da 
localidade do Mogadouro, na região de 
Trás-os-Montes. Entre 1 e 10 de agosto, 
a missão decorreu naquela região da 
Diocese de Bragança, sob a orientação 
da congregação das Irmãs Doroteias. 
Além do projeto em Trás-os-Montes, 
subordinado ao tema “Ao serviço de um 
povo…”, as Irmãs Doroteias promoveram 
ainda outra missão na região do Algarve, 
mais concretamente na Quarteira, 
onde os jovens realizaram ações de 
evangelização na praia e pelas ruas.

Açores
Voto de Congratulação Municipal
A Câmara de Angra Heroísmo apro-
vou um voto de congratulação pelos 
150 anos do seminário episcopal e 
pela sua ação formativa de cidadania, 
o reconhecimento vai ser entregue ao 
reitor no dia 21 de agosto. “Este voto, 
aprovado por unanimidade por todos 
os partidos que formam o executi-
vo camarário, lembra a história da 
fundação desta Casa, das dificulda-
des que teve de enfrentar em vários 
momentos mas, que ‘apesar de todas 
as vicissitudes se tornou no único 
centro de formação de nível superior 
no Arquipélago dos Açores’

Venezuela
Comunidade Emigrante
O bispo do Funchal presidiu às cele-
brações da Festa Nossa Senhora do 
Coromoto na Paróquia do Atouguia, 
Calheta, e assinalou que é bonito “ver 
a fé que levaram, a fé que trazem e 
mostram” os emigrantes na Venezuela. 
Na festa de Nossa Senhora do Coromo-
to, também conhecida como festa do 
emigrante, celebrada este domingo, o 
bispo do Funchal explicou que a fé tem 
de ser entendida “não só em termos de 
dificuldades ou facilidades” porque “é 
para a vida” mas sabe que esta relação 
“depende de cada pessoa”.

A Igreja celebra, de 10 a 17 de Agosto, a 
Semana das Migrações, este ano dedicada 
ao tema “Migrações: rumo a um Mundo 
melhor”. Para o director da Obra Católica 
das Migrações, Frei Francisco Sales, este 
tema aponta à esperança.
“Ao citar o tema desta semana automatica-
mente falamos de esperança, a mesma que 
move muitas famílias que estão a passar 
dificuldades neste momento e as obriga 
a desenraizar-se, a procurar novas terras 
para construir a sua vida”, afirmou o Frei 
Francisco Sales em declarações à Agência 
Ecclesia. “Falar num mundo melhor é falar 
de esperança, procurar mudar o mundo 
através da solidariedade e da compaixão 
cristã”, sublinhou.
Tradicionalmente marcado pelo regresso 
dos emigrantes estabelecidos no estran-
geiro, este período é marcado, nos anos 
recentes, por novos movimentos migrató-
rios, caracterizados agora por se comporem 
fundamentalmente de jovens com elevada 
formação académica, que emigram muitas 
vezes para desempenhar funções qualifi-
cadas, perante a falta de oportunidade e as 
elevadas taxas de desemprego juveni, na 
ordem dos 40% a 45%.
Para o professor Francisco Branco, coorde-
nador da área de Ciências Sociais na Facul-
dade de Ciências Humanas da Universida-
de Católica, diz que Portugal tem de olhar 
com mais atenção para a “sangria” que é a 
emigração dos jovens, motivada pela crise.
Em entrevista à Agência Ecclesia, o docente 
sublinha que estancar a delapidação do 
“capital humano dos jovens, muitos deles 

licenciados e com formação superior” 
deveria ser uma prioridade. Até porque 
“Portugal não vai conseguir sair da situa-
ção em que se encontra sem dispor de um 
capital humano qualificado, e esse é um 
dos grandes problemas”, aponta aquele 
responsável.
“Se é verdade que as políticas sociais são 
sustentadas pelo orçamento de Estado e pe-
los recursos do país, é um pouco paradoxal 
que, nas situações de maior dificuldade, 
se estejam a fazer cortes na despesa social 
que pode permitir enfrentar situações de 

vulnerabilidade que são muito graves”, 
conclui o investigador da UCP.
O ponto alto desta Semana é a peregrina-
ção dos emigrantes a Fátima, que este ano 
será presidida por D. António Francisco 
dos Santos, bispo do Porto. Na Arquidio-
cese de Braga, esta semana é marcada 
por numerosas festas e peregrinações 
paroquiais, envolvendo os emigrantes 
que regressam às suas comunidades, em 
momentos de celebração e convívio.
(DACS)

“O mundo necessita de 
jovens valentes e sem medo, 

pessoas em movimento 
e não quietas. É triste 

ver ‘jovens 
aposentados’ 
porque assim 

não vão a lado 
nenhum”

11 de Agosto

Epidemia de virus Ébola alastra em África 
(Libéria, 10 de Agosto Foto: Reuters)

O diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé 
revelou, esta quinta-feira, que um dos pro-
pósitos da viagem de Francisco à Coreia do 
Sul é a “reconciliação e a paz” tendo como 
gesto principal a Missa de Encerramento. 
Papa Francisco permanecerá na Coreia do 
Sul entre os dias 14 e 18 de Agosto, e a 
viagem terá também como temas principais 
a VI Jornada asiática da Juventude, com 
jovens de 23 países asiáticos e a beatifica-
ção de 124 mártires coreanos, fundadores 
da Igreja na Coreia. Nas intenções do Santo 
Padre estará também a causa dos cristãos 
perseguidos na Coreia do Norte.

Papa Franscisco visita Coreia do Sul 

10 a 17 de agosto: semana das migrações
emigração de jovens qualificados compromete o país

Papa renova apelo à Oração pela Paz no Iraque
O Papa Francisco renovou o apelo a toda a Igreja para dedicar a sua oração aos 
cristãos do Iraque, que se contam entre as principais vítimas da guerra civil que assola 
aquele país. Numa carta enviada aos Bispos de todo o mundo, acompanhada de 
uma declaração do Director da Sala de Imprensa, o Santo Padre pede aos Bispos que 
liderem, nas suas Dioceses, as intenções de oração pela Paz no Iraque. “O Santo Padre 
segue com viva preocupação as dramáticas notícias que chegam do norte do Iraque e 
que afectam populações indefesas”. “Durante a oração do Angelus, no passado 20 de 
Julho, o Papa Francisco havia exclamado com dor: “os nossos irmãos são perseguidos, 
são expulsos, têm de deixar as suas casas sem terem a possibilidade de levar nada com 
eles. A estas famílias e a estas pessoas quero exprimir a minha proximidade e a minha 
oração constante. Caríssimos irmãos e irmãs tão perseguidos, eu sei quanto sofreis, sei 
que sois despojados de tudo. Estou convosco na fé n’Aquele que venceu o mal!”
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 Texto DACS;  Fotos Hugo Delgado

Se dissermos que a maioria das pessoas já teve, nalguma fase da vida, 
uma veia fotográfica, certamente que não estaríamos a mentir. A foto-
grafia define-se como a arte que captura a imagem, num preciso ins-
tante. Ao celebrar-se o Dia Internacional da Fotografia (19 de Agosto), 
entrevistamos o bracarense Hugo Delgado, um dos nomes mais presti-
giados, formados, premiados e respeitados em fotografia, para perceber 
uma eventual relação entre fé e fotografia. E já agora, deixamos-lhe a 
mesma pergunta: se Deus lhe pedisse uma foto, que imagem mundana 
fotografava?

Quem é o Hugo Delgado?     

Apresento-me sempre com imagens 
Não me consigo  dissociar da minha 
profissão de fotojornalista, por 
isso é-me difícil dizer quem sou… 
Bracarense, 39 anos, casado pai de 
um filho e feliz.

Como começou o seu gosto pela 
fotografia? E na sua carreira, qual foi 
a fotografia mais difícil de tirar?

O gosto pela fotografia nasce desde 
muito cedo com a presença diária de 
um fotojornalista em casa, o meu pai 
José Delgado Fernandes. Dia a dia ia 

nossas emoções e, isso sim, pode 
tornar as coisas mais difíceis. 

A fotografia que venceu o prémio 
World Press Photo de 2014 retratava 
alguns africanos, no percurso ilegal 
para a Europa, à procura de rede 
móvel numa noite de luar. A fotografia 
ainda pode ter um importante papel 
na promoção dos direitos humanos?

Penso que, no momento que 
atravessamos, a fotografia pode 
de facto ter um papel crucial na 
promoção dos direitos humanos. 
A fotografia globalizou-se. Agora 
é “fácil” captar um momento em 
qualquer ponto do planeta. É rápida 
a sua exposição nas diversas redes 
sociais, e aí o seu alcance torna-
se global, o que pode sem dúvida 
suscitar opiniões ao segundo, eu 
diria, quase em tempo real. Temos 
como em tudo um senão, que é o 
facto de que nem todas as pessoas 
estarão aptas para “mostrar” essa 
informação pela falta de bom senso 
e integridade intelectual.

Integra o júri do concurso de 
fotografia da Semana Santa de Braga. 
O que mais o fascina nesta festividade 
litúrgica?

Desde 1995 que fotografo a Semana 
Santa de Braga e tento encontrar ano 
após ano uma imagem nova. Uma 
imagem que seja como que um ícone 
desta festividade. Ser júri do concurso 
de fotografia “A Semana Santa de 

assistindo à “magia” que é retratar o 
mundo, podendo assim experienciar, 
em rasgos de luz, a visão do mundo 
que rodeava o meu pai. Esse gosto 
fica e educa-se… “Somos os olhos 
dos leitores”, ouvi repetidamente 
durante a minha juventude e tento 
fazê-lo com profissionalismo e isenção 
diariamente. Isso faz com que todos 
os dias seja diferente o modo de 
enfrentar a máquina, que apenas não 
passa de um meio para chegar àquilo 
que ambicionamos mostrar. Não me 
lembro de uma fotografia mais ou 
menos difícil de “tirar”, há fotografias 
que mexem mais ou menos com as 

ENTREVISTA i iHugo Delgado, natural de Braga, formou-se em Fotografia e 
Fotocomposição. Entre 2006 e 2007 iniciou uma série de Cursos 
de Formação na área da fotografia Actualmente é fotojornalista da 
Agência WAPA e da Agência Lusa. 

Hugo Delgado conta já no seu currículo com inúmeros prémios: 
em 2002, o 1º prémio do concurso fotojornalismo Visão/
WorldPress Photo (categoria de Notícias), que o distinguiu ainda 
no ano seguinte com duas menções honrosas sob o tema “Vida 
Quotidiana”. 

“ECUADOR” (MIGUEL SOUSA 
TAVARES)
livro

PAPAS DE SARRABULHO
Gastronomia

STEVE JOBS
Personalidade 

S.TOMÉ E PRINCIPE
lugar 

SC BRAGA
Clube
MOULIN ROUGE/AMELIE
Cinema

    GOSTOS

“A FOTOGRAFIA 
CONGELA O TEMPO 

E INSTITUI O SEU TEMPO. 
SÓ A FOTOGRAFIA PERMITE 

ESSE ENCONTRO DOS TEMPOS, 
ESSA DURABILIDADE ESTÉTICA

Hugo Delgado
Fotógrafo



IGREJA VIVA 5Diário do Minho QUINTA-FEIRA, 14 de AGOSTO de 2014

puto. Nessa mesma altura, tive a opor-
tunidade de acompanhar o Padre João 
Torres, na sua ação missionária pelas 
aldeias mais inóspitas do país, onde 
assisti a celebrações únicas e com uma 
enorme força para aquele povo.  Ha-
via de facto muita proximidade entre a 
Igreja e o Povo. A celebração era uma 
“festa” esperada com anseio pelas pes-
soas. Foi muito bom ver as expressões 

de contentamento quando chegava o 
“amigo Padre”. Na missão de Ocua, no 
norte de Moçambique senti que as pes-
soas  não tinham só o “corpo presente”, 
mas também o “coração”. Celebravam 
com “alma”. A liturgia  não era vivida 
como uma “coisa marginal”, mas era o 
centro onde pulsava o ritmar da vida. A 
participação era plena, consciente e ati-
va. Penso que na nossa realidade, está 
a mudar-se a forma como se aborda a 

“liturgia nas celebrações”. Nota-se um 
“refresh” por parte de alguns sacerdo-
tes, que são mais criativos, sem exage-
ros descabidos. Isso aproxima mais os 
jovens e não desilude os mais velhos. 
Acho que a Arquidiocese de Braga está 
no bom caminho. Aliás, são muitas as 
iniciativas de aproximação dos crentes 
a novas formas de celebrar a fé, abando-
nando outros tempos de uma “pastoral 
meramente de consumo”.

(DACS; fotos: Hugo Delgado)

Braga”, como presidente, deixa-me 
profundamente realizado. Neste 
concurso tenho descoberto muitos 
talentos. Com cerca de 500 fotografias 
a concurso, visualizo cada uma com 
muito prazer, como se tratasse de 
um hobbie “imortal”.  O que mais 
me fascina na festividade litúrgica 
da Semana Santa são aos procissões 
«Ecce Homo» e do  «Enterro do 
Senhor».  Elas são muito mais que 
encenações, desenvolvem-se sob 
um fundo de dor e de sofrimento, 
de cor e de rostos que manifestam 
sensações… O instante da fotografia 
não recobre senão um fragmento da 
temporalidade dessa peregrinação 
pela vida.  A fotografia entra nessa fé 
produzindo a necessidade de imaginar 
o invisível, que é o sagrado. Daí a 
importância que adquire a figuração 
do sagrado nas fotografias da Semana 
Santa. Qualquer fotografo diante 
de um cenário religioso sente-se 
maravilhado e é desafiado a fotografar 
a materialidade, a carnalidade e  a 
humanidade imaginada no ambiente 
sagrado.

Se Deus lhe encomendasse uma 
fotografia, qual o cenário/tema de 
foto que escolheria para lhe oferecer?

África. Já estive a fotografar no 
continente africano por diversas 
vezes, onde desenvolvo ainda 
um projecto que aborda a Saúde, 
Educação e Religião nas antigas 
Colónias Portuguesas, e penso que 
não há melhor cenário para fazer 
uma fotografia. A fotografia congela 
o tempo e institui o seu tempo. Só a 
fotografia permite esse encontro dos 
tempos, essa durabilidade estética. Em 
África há uma espécie de metamorfose 
das pessoas, uma despersonalização, 
uma queda da máscara, da “persona”. 
Existe todo um ambiente único, 
singular, específico na comunhão do 
sujeito e do objeto. Um momento de 
transfiguração. 

Na Arquidiocese estamos a dedicar 
este ano pastoral à liturgia. Na sua 
opinião, que sugestões aponta para 
tornarmos as celebrações mais belas 
e atraentes? 

As celebrações serão mais belas e atra-
entes quando provocarem mais pro-
ximidade com realidade concreta da 
vida das pessoas. Em 2005 desloquei-
-me com o Sr. Arcebispo D. Jorge Ortiga 
a Moçambique para acompanhar o VI 
Encontro das Igrejas Lusófonas, que se 
realizou de 6 a 9 de Setembro em Ma-

“O instante da fotografia 
não recobre senão um 

fragmento da temporalidade 
dessa peregrinação pela 

vida.”

ENTREVISTA i Em 2002 obtém ainda uma menção honrosa na categoria de Retratos no Prémio Internacional de fotografia Europress. Em 2003, conquista o 1º prémio 
de fotojornalismo do Clube de Jornalistas de Braga e, em 2005, é galardoado pelo concurso de Fotojornalismo Visão/Bes com uma menção honrosa na 
categoria de Vida Quotidiana, para a qual concorreu com um trabalho associado ao projecto “África, retratos de um quotidiano”. Já em 2006 obtém
uma menção honrosa no concurso de Fotojornalismo Visão/Bes na categoria também de Vida Quotidiana. 

“Penso que no momento que 
atravessamos a fotografia 
pode de facto ter um papel 
crucial na promoção dos 

direitos humanos”

“Qualquer fotografo diante de 
um cenário religioso sente-se 
maravilhado e é desafiado a 
fotografar a materialidade, a 
carnalidade e  a humanidade 

imaginada no ambiente 
sagrado.”
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LITURGIA
DOMINGO XX TEMPO COMUM

I LEITURA Is 56, 1.6-7
Leitura do Livro de Isaías

Eis o que diz o Senhor: «Respeitai o 
direito, praticai a justiça, porque a 
minha salvação está perto e a minha 
justiça não tardará a manifestar-se. 
Quanto aos estrangeiros que desejam 
unir-se ao Senhor para O servirem, 
para amarem o seu nome e serem 
seus servos, se guardarem o sábado, 
sem o profanarem, se forem fiéis à 
minha aliança, hei-de conduzi-los ao 
meu santo monte, hei-de enchê-los de 
alegria na minha casa de oração. Os 
seus holocaustos e os seus sacrifícios 
serão aceites no meu altar, porque a 
minha casa será chamada ‘casa de 
oração para todos os povos’».

SALMO RESPONSORIAL - Sal. 66 (67)
Refrão: Louvado sejais, Senhor,
pelos povos de toda a terra.

Deus Se compadeça de nós e nos dê 
a sua bênção, resplandeça sobre nós 
a luz do seu rosto. Na terra se 
conhecerão os vossos caminhos 
e entre os povos a vossa salvação. 

Alegrem-se e exultem as nações,
porque julgais os povos com justiça
e governais as nações sobre a terra. 

Os povos Vos louvem, ó Deus,
todos os povos Vos louvem.
Deus nos dê a sua bênção e chegue 
o seu temor aos confins da terra.

LEITURA II Rom 11, 13-15.29-32
Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Romanos

Irmãos: É a vós, os gentios, que eu falo: 
Enquanto eu for Apóstolo dos gentios, 
procurarei prestigiar o meu ministério 
a ver se provoco o ciúme dos homens 

da minha raça e salvo alguns deles. 
Porque, se da sua rejeição resultou a 
reconciliação do mundo, o que será a 
sua reintegração senão uma ressurrei-
ção de entre os mortos? Porque os dons 
e o chamamento de Deus são irrevogá-
veis. Vós fostes outrora desobedientes a 
Deus e agora alcançastes misericórdia, 
devido à desobediência dos judeus. As-
sim também eles desobedecem agora, 
de modo que, devido à misericórdia 
obtida por vós, também eles agora 
alcancem misericórdia. Efectivamente, 
Deus encerrou a todos na desobediên-
cia, para usar de misericórdia para com 
todos.

EVANGELHO Mt 15, 21-28
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cris-
to segundo São Mateus

Naquele tempo, Jesus retirou-Se para 
os lados de Tiro e Sidónia. Então, uma 

mulher cananeia, vinda daqueles arre-
dores, começou a gritar: «Senhor, Filho 
de David, tem compaixão de mim. Mi-
nha filha está cruelmente atormentada 
por um demónio». Mas Jesus não lhe 
respondeu uma palavra. Os discípulos 
aproximaram-se e pediram-Lhe: «Aten-
de-a, porque ela vem a gritar atrás de 
nós». Jesus respondeu: «Não fui envia-
do senão às ovelhas perdidas da casa 
de Israel». Mas a mulher veio prostrar-
-se diante d’Ele, dizendo: «Socorre-me, 
Senhor». Ele respondeu: «Não é justo 
que se tome o pão dos filhos para o 
lançar aos cachorrinhos». Mas ela in-
sistiu: «É verdade, Senhor; mas também 
os cachorrinhos comem das migalhas 
que caem da mesa de seus donos». 
Então Jesus respondeu-lhe: «Mulher, é 
grande a tua fé. Faça-se como desejas». 
E, a partir daquele momento, a sua filha 
ficou curada.

i 15 de Agosto: Assunção da Virgem Santa Maria
Ao terminar a Sua missão na terra, Maria, “foi elevada em 
corpo e alma à glória do céu» (Pio XII). A Assunção de 
Maria ao Céu, é a garantia de que o homem se salvará todo: 
também o nosso corpo ressuscitará! A Assunção de Maria é 
o penhor de que a morte não triunfará!

Sugestão de Cânticos

ENT: Aclamemos e louvemos / M. Luís
OFER: Cristo dará a liberdade /C. Erdozain
COM: Eu sou o pão da vida / B. Sousa
AG: Todo o que luta / Espiritual negro
FINAL: Povo teu somos / Loys Bourgeois

A liturgia do 20º 
Domingo do Tempo 
Comum reflecte so-
bre a universalidade 
da salvação. Deus 
ama cada um dos 
seus filhos e a todos 

convida para o banquete do Reino.
Na primeira leitura, Jahwéh garante ao 
seu Povo a chegada de uma nova era, na 
qual se vai revelar plenamente a salvação 
de Deus. No entanto, essa salvação não 
se destina apenas a Israel: destina-se a 
todos os homens e mulheres que aceita-
rem o convite para integrar a comunidade 
do Povo de Deus.
A segunda leitura sugere que a miseri-
córdia de Deus se derrama sobre todos 
os seus filhos, mesmo sobre aqueles que, 
como Israel, rejeitam as suas propostas. 
Deus respeita sempre as opções dos 

homens; mas não desiste de propor, em 
todos os momentos e a todos os seus 
filhos, oportunidades novas de acolher 
essa salvação que Ele quer oferecer.
O Evangelho apresenta a realização da 
profecia do Trito-Isaías, apresentada na 
primeira leitura deste domingo. Jesus, 
depois de constatar como os fariseus e 
os doutores da Lei recusam a sua propos-
ta do Reino, entra numa região pagã e 
demonstra como os pagãos são dignos de 
acolher o dom de Deus. Face à grandeza 
da fé da mulher cananeia, Jesus oferece-
-lhe essa salvação que Deus prometeu 
derramar sobre todos os homens e mulhe-
res, sem excepção.
O episódio narrado no Evangelho deste 
domingo situa-nos na “região de Tiro e 
Sídon”. Diante de Jesus apresenta-se uma 
mulher “cananeia”. O apelativo “cana-
neia” designa, no Antigo Testamento, uma 

mulher pagã (neste caso, trata-se de uma 
mulher fenícia, provavelmente residente 
na região de Tiro e Sídon).A Fenícia não 
era, aos olhos dos judeus, uma região 
“recomendável”. De lá tinham vindo, 
frequentemente, exércitos inimigos; de 
lá tinham vindo, muitas vezes, influên-
cias religiosas nefastas, que afastavam os 
israelitas da fé em Jahwéh e os levavam a 
correr atrás dos deuses cananeus. A famo-
sa Jezabel, mulher do rei Acab, que po-
tenciou o culto a Baal e Asserá (meados 
do séc. IX a.C., na época do profeta Elias) 
e que tão má memória deixou entre os fi-
éis a Jahwéh era filha de um rei de Sídon. 
Não admira, portanto, que os fariseus e 
doutores da Lei, defensores intransigentes 
da Lei e da pureza da fé, considerassem 
os habitantes dessa zona como “cães” 
(designação que, para os judeus, tinha 
um sentido altamente pejorativo).

O apelo da mulher fenícia vai no sentido 
de que ela possa, também, ter acesso a 
essa salvação que Jesus veio propor. Jesus 
passará por cima dos preconceitos reli-
giosos dos judeus e oferecerá a salvação a 
esta pagã? Uma mulher fenícia (estrangei-
ra, inimiga, oriunda de uma região com 
má fama e, ainda por cima, “mulher”) 
merecerá a graça da salvação? É possível 
que Mateus esteja, nesta catequese, a 
responder a uma situação concreta da sua 
comunidade… Nos finais do século pri-
meiro (o Evangelho segundo Mateus apa-
rece durante a década de oitenta), alguns 
judeo-cristãos ainda tinham dificuldade 
em aceitar a entrada dos pagãos na Igreja 
de Jesus. Mateus recorda-lhes, então, que 
para Jesus o que é decisivo não é a raça, 
a história, a eleição, mas a adesão firme e 
convicta à proposta de salvação que, em 
Jesus, Deus faz aos homens.
Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org

 a Igreja alimenta-se da palavra

 LITURGIA da palavra
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FLASH

Peregrinação Arciprestal a Nossa Senhora da Franqueira
Barcelos, 10 Agosto 2014 (fotos: Município Barcelos)

O povo cristão parece ter sempre 
acreditado que Maria, a Mãe de Jesus, 
porque concebida sem pecado original 
e não podendo conhecer a corrupção 
própria do pecado, porque Mãe do Rei 
e Senhor de todas as coisas, porque 
nunca pecou, porque Deus fez n’Ela 
maravilhas, porque Serva humilde e 
cheia de graça, foi elevada ao Céu em 
corpo e alma. Ao longo dos séculos, 
teólogos, poetas, pintores, escultores 
cantaram sempre os louvores d’Aquela 
que o amor trinitário elevou ao Céu. 
As grandes catedrais da velha Europa, 
algumas com centenas e milhares de 
anos, foram dedicadas à Senhora da 
Assunção. Era a fé do povo simples, 
unida à fé dos teólogos e da Igreja na 
sua autoridade e devoção que se unia 
para cantar as maravilhas da Senhora 
que Deus quis elevar em corpo e alma 
ao Céu e, depois, coroar como Rainha 
dos anjos e doa homens, do céu e da 
terra.

O dogma que o Papa Pio XII definiu 
em 1 de Novembro de 1950, veio 
coroar este processo maravilhoso de 
fé e de amor à Assunção da Virgem 
Maria. Coroar, como que dizendo 
que aquilo que durante mais de mil 
e quinhentos anos a fé do povo e da 
Igreja acreditava, era agora assumido 
pela mesma Igreja, com esta definição 
dogmática. Foi dia glorioso para a 
Igreja, e para Maria que no seio da 
Trindade viveu com Jesus, o fruto 
bendito do seu ventre, a alegria e a 
glória de um modo mais profundo e 
mais belo. 
Na definição do dogma, talvez porque 
bispos e teólogos consultados não 
estavam de acordo com um aspecto, o 
Papa só declarou que terminado o seu 
percurso terreno a Virgem Maria foi 
elevada ao Céu em corpo e alma. Não 

se fala da sua morte. Parece que se quer 
dizer que tanto podia ter sido depois de 
morrer, associando-Se assim ao Filho 
que apesar de Deus, passou pelo transe 
da morte de Cruz, como podia ter sido 
elevada antes de morrer para que sua 
majestade e maravilhoso triunfo fosse 
ainda mais pleno e mais repleto de 
beleza.
Acreditar na Assunção é dignificar 
não só a Pessoa da Senhora, da 
Virgem Maria, mas também de toda a 
humanidade que se revê nessa Mulher e 
Mãe, que calcou a cabeça da serpente 
e que é vencedora do dragão. Afinal é 
a grandeza e dignidade da mulher que 
são exaltadas na Assunção da Virgem 
Maria. É a graça da maternidade que 
é tomada e assumida em dignidade. 
É a beleza e grandeza da mulher, do 
feminino, da riqueza de tudo o que 
é belo na maternidade e na beleza 
da sensibilidade feminina sempre 
que ela é tocada pelo amor de Deus 

e se torna fonte de vida e de graça. 
A vida cristã que nasce no baptismo 
já tem em semente, em gérmen, a 
riqueza da Assunção, que um dia todos 
partilharemos. Depois de Jesus, Rei 
e Senhor, a Mãe foi à frente. Um dia 
seremos nós participantes dessa graça. 
Quando a Igreja, quando a fé nos ajuda 
a perceber a Assunção da Senhora não 
deixamos de estar perante um mistério 
que nos ultrapassa, como nos ultrapassa 
qualquer mistério, como a Imaculada 
Conceição, a cheia de graça, o ser Mãe e 
ser Virgem. A Assunção coloca diante de 
nós a realidade de um corpo espiritual 
que o Pai glorifica e eleva, um corpo que 
não ocupa espaço e que se torna, todo 
ele, presenta e acção do amor de Deus.

(na imagem: “Coroação da Virgem”, Cappella 
di Maison Marie Saint Frai,Tarbes - Francia)

Afinal é a grandeza e dignidade da mulher que são 
exaltadas na Assunção da Virgem Maria. É a graça da 

maternidade que é tomada e assumida em dignidade. É a 
beleza e grandeza da mulher, do feminino.

a assunção 
da virgem maria Pe. Dário Pedroso

OPINIÃO
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Título: Vida em Cristo 
Plenificada

Autor: Bernhard Haring

Editora: Perpétuo Socorro

Preço: 11,00 euros

Resumo: A virtude é uma 
espécie de idoneidade 
ainda mais vasta, pro-
funda e abrangente, que 
garante um pleno sentido à nossa vida, à 
nossa convivência e até mesmo à nossa 
morte. O objectivo desta pequena obra é 
precisamente desenvolver todo este pro-
cesso. Trata-se, nem mais nem menos, da 
competência moral, do valor e da nobreza 
mais autêntica da pessoa humana, quer a 
nivel pessoal quer a nível da convivência 
e da cooperação com os outros.

Título: O Sobrenatural é 
Natural

Autor: G. K. Chesterton

Editora: Aletheia

Preço: 14,00 euros

Resumo: Marcados por uma 
profundidade e sentido de humor invulgares, 
os textos que compõem O sobrenatural é 
natural comprovam uma vez mais a capaci-
dade crítica de Chesterton. De Tomás Moro 
a Shakespeare, passando por temas como o 
renascimento, o evolucionismo e a Primeira 
Guerra Mundial, a presente antologia permite 
conhecer o essencial do pensamento de Ches-
terton, sempre focado na busca da verdade.

Leituras

A oração de Jesus, pessoa-
líssima, dirige-se a Deus 
chamando-o «Papá», 
com o matiz de particular 

intimidade e familiaridade presen-
te no termo aramaico Abba: esta é 
porta de acesso ao mistério da sua 
personalidade, toda sob o sinal da 
filiação em relação ao amado Pai. 
E a Jesus, que ora com insistência e 
perseverança, o Pai responde entran-
do com ele em diálogo: «Tu és meu 
Filho, eu hoje te gerei», palavras que 
encontram no hoje da ressurreição 
o seu cumprimento. É a partir da 
sua experiência de oração que Jesus 
ensinou os seus discípulos a rezar, 
e fê-lo através de uma intervenção 
autorizada do ensinamento relativo 
à oração contido na Escritura e na 
tradição por Ele recebida. Por isso, é 
essencial à oração autêntica acolher 
os conselhos para a oração dados 
por Jesus aos discípulos e por eles 
escutados, conservados, entregues à 
comunidade cristã, e assim vividos 
pelos crentes até serem depositados 
como Escritura dos Evangelhos. Estas 
indicações continuam a constituir 
hoje as linhas espirituais e pastorais 
essenciais para a oração cristã. Na 
verdade, o Pai-nosso, mais do que 
uma fórmula rígida, constitui uma 
síntese das indicações de Jesus es-
palhadas como sementes nos quatro 
Evangelhos; é um vestígio, uma ma-
triz, um cânone capaz de recapitular 
o essencial da oração cristã.

Enzo Bianchi, “Como rezar, porque 
rezar”, Paulus 2010

Título: El Sacerdote Inmadu-
ro: Un Itinerario Espiritual

Autor: Stefano Guarinelli

Editora: Sígueme

Preço: 17,00 euros

Resumo: Stefano Guarinelli é 
presbítero da diocese de Mi-
lão e psicólogo de formação. 
Nesta obra, o autor traça um percurso de 
espiritualidade pensado nos desafios próprios 
do ministério ordenado, em torno a dez 
palavras-chave, como ansiedade, solidão, 
tentação, oração ou pertença, e defende um 
caminho de transformação pessoal assente 
não nos ideias de perfeição moral, mas sim 
na procura da santidade, muitas vezes através 
de um temperamento particular.

LiVRo

O programa Ser Igreja retoma a sua 
emissão habitual no dia 5 de Setembro.

sexta-feira, das 23h00 às 24h00FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

domingo, 24.8.2014
- MISSA DE APRESENTAÇÃO À 
COMUNIDADE

O Pe. Rui Sousa celebra a missa 
de apresentação à comunidade de 
Macieira de Rates (Barcelos), na 
igreja paroquial. (15 horas)

domingo, 17.8.2014 

- FÁTIMA: EXPOSIÇÃO

Fátima - Museu de Arte Sacra e Etno-
logia- Exposição temporária «Rostos 
de Timor» composta por 24 fotogra-
fias da autoria de António Cotrim (12 
Julho a 31 de Agosto)

- COLÓNIAS DE FÉRIAS

Colónias de férias para crianças e 
jovens promovida pela Cáritas Dioce-
sana de Leiria-Fátima (21 Julho a 6 de 
Setembro)

“A aceleração do progresso 
hoje, sobretudo no mundo 

da comunicação e da 
informática, é tão grande 

que humanamente não 
temos capacidade para 

acompanhar. Somos levados 
pela máquina. Não estou nada 

contra o progresso, mas tem uma 
ambiguidade.”

Vasco Pinto Magalhães sj

entrevista a Agencia Ecclesia, 4 Agosto 2014

sábado, 16.8.2014
- MISSA DE APRESENTAÇÃO

Missa de Apresentação à comuni-
dade de Cubalhão (Melgaço) do 
Pe. Tiago Rodrigues, às 15h

- SEMANA NACIONAL DE MI-
GRAÇÕES

Decorre a Semana Nacional 
de Migrações, entre 10 e 17 de 
Agosto.

sexta-feira, 15.8.2014
- NOSSA SENHORA DA APARECI-
DA

Realiza-se a peregrinação de zona 
arciprestal de Barcelos.

- ORDENAÇÃO PRESBITERAL

Ordenação Presbiteral do Diác. Tia-
go Rodrigues, às 17h na Se Catedral 
de Viana do Castelo

Rezar com o Cinema
Na semana em que nos despedimos de 
Robin Williams, Patch Adams  é um filme 
norte-americano de 1998, do gênero comé-
dia dramática, dirigido por Tom Shadyac e 
baseado em livros e na vida de Patch Adams 
e Maureen Mylander. Em 1969, após tentar 
se suicidar, Hunter Adams (Robin Williams) 
voluntariamente interna-se num sanatório. 
Ao ajudar outros internos, descobre que 
deseja ser médico, para poder ajudar as pes-
soas. Deste modo, sai da instituição e entra 
na faculdade de medicina. Os seus métodos 
poucos convencionais causam inicialmente 
espanto, mas aos poucos vai conquistando 
todos, com exceção do reitor, que procura 
um motivo para expulsá-lo, apesar de ser o 
primeiro da turma.


