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assinalarem o Ano da Fé que o Papa 
Bento XVI proclamou para toda a Igreja. 
A todas as paróquias dos 14 arciprestados 
é pedido que assinalem solenemente a 
abertura desta nova etapa na pastoral da 
Arquidiocese. Foi, entretanto, disponibili-
zado pelo Departamento Arquidiocesano 
de Liturgia um subsídio para integrar este 
momento numa das celebrações comu-

nitárias.
Associando-se a este mo-
mento de transição pastoral, 
o Arcebispo Primaz preside à 
eucaristia solene das 11h30, 
que se realiza este domingo, na 
Sé Primaz. 
Recorde-se que em 2012/2013, 
o mote vai ser dado pela ex-
pressão “Fé Professada”. Esta 
temática visa fundamentalmente 

proporcionar aos fiéis, através das iniciati-
vas propostas, «uma adesão mais cons-
ciente e pessoal ao Evangelho de Cristo», 
segundo informa o documento já dispo-
nibilizado pela Arquidiocese. Entretanto, 
já estão definidas as temáticas para os 
próximos anos:  2013/14 - fé celebrada; 
2014/15 - fé vivida; 2015/16 - fé anuncia-
da; 2016/17 - fé contemplada em Maria.

A   Arquidiocese de Braga vai acolher 
o início oficial do Ano da Fé, que 
o Papa Bento XVI agendou para 

o dia 11 de outubro, 50.º aniversário da 
sessão de abertura do Concílio Vaticano 
II, com uma grande celebração arquidio-
cesana, marcada para 14 de outubro.
Esta celebração, que coincide com a 
Abertura Regional do Ano Escutista, 
decorre a partir das 10h00 na 
avenida Central, em Braga. 
Preside a esta eucaristia o Arce-
bispo Primaz, D. Jorge Ortiga, 
para além da presença dos 
bispos auxiliares, D. Manuel 
Linda e D. António Moiteiro. 
Os organizadores da iniciativa 
esperam juntar cerca de 10 
mil pessoas.
O objetivo desta comemo-
ração solene é não apenas assinalar em 
termos arquidiocesanos a abertura do 
Ano da Fé, mas também assinalar o início 
do novo plano pastoral diocesano que vai 
centrar-se na temática da fé.
No próximo domingo, dia 7 de outubro, 
é a vez de as comunidades paroquiais da 
Arquidiocese celebrarem a abertura do 
novo ano pastoral e, ao mesmo tempo, 

iGreJa PriMaZ

“Fé Professada”
arranca 

em toda a 
arquidiocese

a Semana bíblica do arciprestado de braga 
realiza-se entre os dias 8 e 11 de outubro. 
o tema escolhido para este ano é “a fé em 
S Lucas“. as sessões decorrem diariamente, 
a partir das 21h00, no auditório Vita.

irealiza-se no próximo dia 13 de outubro, em braga, o dia ar-
quidiocesano do animador, uma jornada de formação e convívio 
organizada pelo departamento arquidiocesano da Pastoral de 
Jovens de braga e que terá lugar no Centro Pastoral diocesano. o 
programa inicia-se às 09h00 e termina por volta das 17h30.

i

Santuário do Sameiro 
celebra 200 anos do fundador
no próximo dia 8 de outubro assina-
lam-se os 200 anos do nascimento do 
fundador do santuário do Sameiro, o 
padre Martinho da Silva. a Confraria do 
Sameiro decidiu assinalar esta data no 
domingo dia 7 de outubro. o programa 
conta com um concerto, pelas 15h30, 
com a participação do Grupo Coral 
do Sameiro e do Coro dos arautos. Às 
16h30 realiza-se uma eucaristia solene, 
presidida pelo arcebispo Primaz, 
seguindo-se uma romagem ao túmulo 
do homenageado. este momento vai 
ser aproveitado para inaugurar as obras 
de restauro do zimbório da basílica. o 
programa finaliza com uma homena-
gem junto ao busto do fundador.

Cabeceiras de Basto 
D. Jorge na festa de S. Miguel
o arcebispo Primaz, d. Jorge ortiga, 
presidiu, no passado sábado, à eucaris-
tia solene em honra de S. Miguel, que 
decorreu em Cabeceiras de basto. o 
prelado bracarense partilhou dois de-
sejos com os fiéis: a necessidade de os 
cristãos «aprofundarem e estudarem» a 
fé que professam, nomeadamente atra-
vés do “Credo”; e a vontade de serem 
criados «grupos de reflexão e partilha», 
para concretizar esse aprofundamento. 

Falecimento
do padre José Miranda Sousa 
faleceu, no passado dia 1 de outubro, 
o padre José de Miranda de Sousa. o 
sacerdote, natural de Capareiros, Viana 
do Castelo tinha 86 anos de idade e 61 
como presbítero. Prestou serviço pasto-
ral nas paróquias de Creixomil, Serzedo 
e Calvos, em Guimarães. desde 1968, 
encontrava-se ao serviço dos Cursos de 
Cristandade.

Mensagem de Fátima
peregrinou ao Sameiro
Cerca de seis centenas de membros do 
Movimento da Mensagem de fátima 
viveram, no passado domingo, a sua 
peregrinação arquidiocesana ao santu-
ário do Sameiro. o momento alto do 
dia foi a eucaristia presidida pelo padre 
Joaquim Quinteiro. 

Espiritanos
realizaram vigília missionária 
os missionários do espírito Santo orga-
nizam uma vigília missionária aberta à 
comunidade. este momento de oração, 
que se realizou na igreja do seminário 
de fraião, em braga, teve como intuito 
antecipar a celebração do 303.º aniver-
sário da morte do seu fundador.

O Arcebispo 
Primaz, D. Jorge 
Ortiga, preside 

à eucaristia 
solene, que 

decorre domingo, 
às 11h30, na Sé. 

ABERTURA DO ANO 
PASTORAL E DA FÉ

Dia 7 de outubro:
- Abertura do Ano Pastoral 
em todas as comunidades da 
Arquidiocese.
- Na Sé Catedral, o Arcebispo 
Primaz preside à Eucaristia das 
11h30, procedendo à abertura 
solene do Ano Pastoral.

Dia 11 de outubro: 
- Encontro do clero 
arquidiocesano na Capela da 
Faculdade de Teologia, com início 
às 9h30. Inclui oração de laudes, 
conferência pelo padre José 
Frazão sj e adoração eucarística.
- Comemoração dos 50 anos da 
abertura do Concílio Vaticano II.

Dia 13 de outubro:
- Celebração nacional de 
Abertura do ano da Fé, no 
Santuário de Fátima.

Dia 14 de outubro:
- Abertura solene do Ano da Fé 
na Arquidiocese de Braga.
Eucaristia na avenida Central 
(Braga) a partir das 10h00, 
juntamente com a Abertura 
Regional do Ano Escutista. 
Presença do Arcebispo Primaz e 
dos Bispos Auxiliares.

Todas as paróquias da 
arquidiocese devem assinalar 

solenemente o início desta nova 
fase da vida da arquidiocese. 

no dia 14 realiza-se uma grande 
celebração, em conjunto com a 

Abertura do ano escutista

Mensagem em vídeo
o arcebispo Primaz, d. Jorge ortiga, 
registou em vídeo a sua mensagem para 
a abertura do novo ano pastoral. o seu 
conteúdo pode ser visualizado no site da 
arquidiocese ou no portal “Youtube”.

Credo em 12 
catequeses

além destas iniciativas, 
a arquidiocese propôs 
às suas comunidades 
12 catequeses - uma 
por mês - que visam 

o aprofundamento dos conteúdos 
sintetizados no “Credo”, proferido a 
cada domingo. a edição denomina-se 
“a fé - doze catequeses eclesiais” e 
está disponível nos Serviços Centrais da 
arquidiocese.
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C rer, acreditar é saber, antes de mais, 
que temos um deus que é Pai. neste 
ano da fé, precisamos de o conhe-

cer e fazer d’ele o nosso confidente e o nos-
so amigo. Jesus, ao falar do Pai, diz-nos que 
ele é o divino Semeador. que esta faceta 
faça crescer a nossa fé.
1º Vamos continuar a descobrir o mistério 
do amor do Pai, tal qual Jesus no-Lo reve-
lou, para, em meditação e contemplação, 
tentarmos descobrir mais uma faceta desse 
divino amor. Propomos que nos fixemos no 
Pai como divino Semeador (cf. Lc 8,4-15), 
como aquele que semeia a sua Palavra, a 
divina semente em nós, apesar do terreno 
ser de má qualidade. esse Semeador é, antes 
de mais, um Pai de paciência infinita, pois 
nunca deixa de semear, mesmo sabendo 
que o terreno dá pouco fruto ou até não dá 
nenhum. Paciência divina do Semeador que 
é o Pai, o abba, Paizinho. e ao pensar nessa 
paciência, bem podemos 
rezar a história, maravilho-
sa e prodigiosa, das suas 
sementeiras na nossa vida. 
que história de amor!!! 
Quantas sementeiras ao 
longo da vida, desde a 
catequese, as homilias, os 
retiros, os cursos, as inspirações interiores... 
nós até nos lembramos de certos lugares, 
com hora e diversos matizes, de algumas 
dessas sementeiras. Como o divino Semea-
dor foi rico de magnanimidade! Precisamos 
de entrar numa longa oração de acção de 
graças… e numa longa oração de súplica 
de perdão porque nem sempre atendemos 
à semente, a Palavra de deus, a ouvimos 
e acolhemos, nem sempre preparamos o 
terreno para a acolher...
2º Mas este divino Semeador, este Pai bon-
doso e magnânimo dá-nos como semente 
o próprio Verbo, o próprio filho. disse-nos 
tudo em Jesus, a Palavra feita carne. Por isso 
é que a Palavra não é uma coisa mas uma 
Pessoa, o Verbo encarnado. acolher essa 
Palavra divina que o Pai semeia em nós, de 
muitos modos e muitas vezes, é perceber 
quanto devemos ao amor do Semeador. aco-

lher a Palavra, como o Pai nos disse no mon-
te tabor: “este é o meu filho, escutai-o”, 
é entrar num processo de intimidade, de 
conversão, de purificação, de abertura à 
graça. a palavra converte, alimenta a vida, 
dá graça, transforma-nos. quem a ouve e 
coloca em prática é casa construída sobre 
a rocha. os outros são casa sobre areia, ao 
mais pequeno vendaval tudo se desmorona 
e cai. Por isso, o Pai, divino Semeador, nos 
convida a acolher a Palavra, a alimentar-nos 
dela, a fazer dela a nossa vida. Só com esta 
Palavra, que é divina semente, crescemos 
na fé, na esperança, na caridade. Só com 
ela, Palavra divina, seremos transfigurados, 
cristificados.
3º Mas temos o mistério do terreno. o texto 
fala em quatro espécies de terreno, desde 
aquele que não acolhe a semente até àquele 
que a acolhe tão bem, porque coração 
nobre e virtuoso, que dá fruto em abundân-

cia. Mas há o terreno que 
tem rochas que impedem 
a semente de crescer e dar 
fruto. que rochas serão 
essas? Que pedras temos no 
coração que impedem a se-
mente de crescer e dar fru-
to? Mas pior ainda parece 

ser o terreno, o coração, que tem espinhos, 
que são as preocupações mundanas, as 
riquezas, os prazeres da vida. que mistérios 
escondidos estarão nestes espinhos? que 
significam eles na nossa vida e no nosso co-
ração? Só o Pai, o abba, o Paizinho, divino 
Semeador, poderá ajudar-nos a preparar o 
terreno para acolher a semente divina, a sua 
Palavra. Só o Pai nos pode ajudar a arrancar 
as pedras, as areias, os espinhos, para prepa-
rar bem o terreno. Só o Pai, no seu infinito 
amor, poderá ajudar-nos a ter um coração 
nobre e virtuoso, aberto ao dom da divina 
Palavra. Supliquemos com muita insistência 
a graça deste bom terreno, dum coração 
nobre e virtuoso. Supliquemos ao Pai o dom 
da Palavra divina e dum terreno bom para a 
acolher e dar fruto. e fruto em abundância 
para nosso bem e para bem da igreja e da 
humanidade.  

Os Institutos Missionários “Ad 
Gentes” e as Obras Missionárias 
Pontifícias publicaram o “Guião 

Outubro Missionário 2012”, instrumento de 
trabalho que pretende reforçar a dinâmica 

iGreJa uniVerSaL
a Cáritas Portuguesa anunciou ,esta semana, o lançamento de uma campanha nacional intitu-
lada “e esta semana, já visitaste os teus avós?” que visa combater o isolamento dos idosos. a 
iniciativa, que assinala o dia internacional do idoso, quer alertar para os problemas inerentes 
à solidão e à necessidade de combate à sua exclusão. recorde-se que o ano de 2012 é o ano 
europeu do envelhecimento ativo e da Solidariedade entre as Gerações.

i

É urgente cultivar a atitude evangelizadora, num mundo que está cada vez mais descristianizado 

Missões: Igreja pede regresso às origens
@DR

A igreja 
assinala 
o Dia 

Missionário 
Mundial a 21 
de outubro.

da evangelização num mês marcado pelo 
arranque do Ano da Fé.
Numa mensagem dedicada ao “Outubro 
Missionário”, o presidente da Comissão 
Episcopal da Missão e Nova Evangelização 

desafia as dioceses e paróquias a 
seguirem «com particular atenção», 
o exemplo deixado «pelas primeiras 
comunidades cristãs».
«Embora pequenas e indefesas», 
elas «souberam, pelo anúncio e pelo 
testemunho, difundir o Evangelho em 
todo o mundo conhecido de então», 
realça D. António Couto, reforçando 

o convite deixado por Bento XVI na sua 
mensagem pastoral para o Dia Missionário 
Mundial, que a Igreja Católica vai assinalar 
a 21 de outubro.
O antigo Auxiliar de Braga recorda aos fiéis 
que qualquer missão evangelizadora nasce 
de uma comunidade «que não está voltada 
sobre si, mas para fora» e que consegue 
ser «luz» para os outros, «sem peias nem 
vergonhas».

Beja
a primeira assembleia sinodal da 
diocese de beja tem abertura marcada 
para 1 de dezembro. o principal obje-
tivo é envolver todas as comunidades 
católicas num caminho de redesco-
berta da fé. Com o lema “a verdade 
libertará”, o Sínodo diocesano de beja 
coincide no tempo com a abertura 
do ano da fé. esta assembleia sinodal 
deverá decorrer até 8 de dezembro de 
2015, data que recorda o encerramen-
to do Concílio Vaticano ii.

Leiria-Fátima
os jovens sem fronteiras, grupos de 
jovens ligados aos espiritanos, estarão 
reunidos, de amanhã até domingo, 
em freixianda, para viverem o seu 
encontro nacional intitulado “festa 
da missão sem fronteiras”. a poucos 
dias da abertura do ano da fé, jovens 
vindos dos 42 grupos do Minho ao 
algarve, terão «espaços de celebração, 
reflexão, debate em grupo, animação 
cultural e música». 

Viana do Castelo
nesta diocese, a abertura do ano da 
fé celebra-se a 14 de outubro com 
uma celebração na cidade de Viana 
do Castelo, presidida pelo bispo 
diocesano, e uma única celebração 
em cada um dos dez arciprestados. 
em arcos de Valdevez, no Centro de 
exposições da Vila; em Caminha, no 
Pavilhão Municipal; em Melgaço, 
no Pavilhão da escola básica e 
Secundária; em Monção, no Campo 
da feira; em Paredes de Coura, em 
S. bento, Cossourado; em Ponte de 
Lima, na expo Lima; em Valença, no 
Convento de Ganfei; em Vila nova de 
Cerveira, na igreja Matriz; em Viana 
do Castelo, na igreja da agonia.

CREIO EM DEUS PAI, O DIVINO SEMEADOR  Ano da Fé 3 Dário Pedroso, sj Bispos europeus contra 
liberalismo económico

o Conselho das Conferências episcopais 
da europa lançou críticas ao que 
classifica como «graves derivas» 
do liberalismo económico e do 
«libertarismo» ético no continente, 
lamentando ainda as tentativas de 
marginalizar a igreja. «interrogamo-
nos sobre a finalidade das atitudes de 
incómodo e sistemático descrédito 
que exprimem intolerância, por vezes 
também de discriminação e incitamento 
ao ódio, em relação à fé e à doutrina 
cristã e, portanto, aos cristãos», referem 
numa mensagem, após uma reunião 
que decorreu na passada semana, na 
cidade suíça de Sankt Gallen.os bispos 
europeus apontam ainda o dedo à 
«tentativa de redesenhar os fundamentos 
naturais da sociedade, como a família 
ou a convivência das diversas tradições 
históricas e religiosas».«A Palavra converte, ali-

menta a vida, dá graça, 
transforma-nos. Quem a ouve 

e coloca em prática é casa 
construída sobre a rocha.»

Pub
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quando se oferece alguma proposta neste 
âmbito, nota-se que há mais interesse. 
Em alguns arciprestados começaram a 
realizar-se as chamadas Semanas Bíbli-
cas e foi criado um secretariado que tem 
como objetivo a sensibilidade bíblica. Os 
passos foram dados, e verifica-se nas re-
des sociais e nos sites das paróquias, este 
interesse renovado pela Palavra. Creio 
que estes são os principais frutos. Há ain-
da aspetos a aperfeiçoar, mas só espero 
que não tiremos o pé do acelerador.   

qual é o legado deste período?

R_A Bíblia é uma floresta muito densa 
e as pessoas precisam de ajuda para 
entender o que lá está escrito. Continua 
também a haver alguma dificuldade ao 
nível da leitura. Muitas vezes não há esse 
hábito. Nota-se ainda uma preparação 
mais cuidada das leituras nas eucaristias. 
Sente-se que há uma valorização e prepa-
ração prévia para esse momento.

Podemos dizer que há caminho feito?

R_ Sem dúvida. Por exemplo, para muitas 
pessoas foi importante apenas o gesto de 
colocar a Bíblia nas suas mãos, como fize-
mos aqui na paróquia, em que circulava 
todas as semanas pela casa de diferentes 
famílias. Todavia, acho que ainda é difícil 
às pessoas perceberem bem qual é o lugar 
da Bíblia na nossa vida. Temos que conti-
nuar a fazer o trabalho de sensibilização.

o que podemos esperar deste ano da fé?

R_ Se começarmos de cima, diria que o 
Papa espera muito, tal como se expõe na 
carta pastoral “Porta Fidei”. O desafio que 
Bento XVI lança à Igreja está sintetizado 
na frase com que fecha este documento 
“Que ninguém seja indolente na sua fé”, 
uma forma simpática de pedir para não 
sermos preguiçosos. O Papa dá um abanão 
valente, pedindo-nos para sair deste en-
torpecimento e anestesia em que caímos. 
Precisamos, por isso, de intensificar  a 
reflexão sobre a nossa fé. Penso que os 
bispos estão a agarrar esta meta. Aqui, na 
nossa Arquidiocese, e por desejo do nosso 
Arcebispo, acabámos por prolongar este 
Ano da Fé ao longo de cinco anos. Penso 
que vai ser uma caminhada interessante 
para perceber as várias dimensões do crer. 
Para este ano penso que vai permitir abor-
dar as nossas razões da fé, permitindo que 
as pessoas percebam o que estão a dizer 
no Credo. Assim, poderemos dizer aos 
outros o que é que a fé acrescenta à nossa 
vida. Para isso temos que perceber aquilo 
em que acreditamos e descobrir a diferen-
ça entre viver uma vida sem fé e o sentido 
que acreditar traz à vida de uma pessoa.

 Texto e Fotos  Rui Ferreira

entreViSta
o padre Sérgio torres nasceu na vila das aves, no ano de 1970. frequentou 
os seminários da arquidiocese durante 14 anos. Sacerdote desde 1995, 
prestou serviço pastoral inicialmente nas paróquias da Morreira, trandeiras 
e Lamas. estudou depois teologia Pastoral na universidade Lateranense. 
desde 1999 partilha a paroquialidade de São Victor, em braga.

i

o padre Sérgio torres é um dos rostos visíveis da pastoral da 
arquidiocese de braga. Para além de partilhar a paroquiali-
dade da maior comunidade cristã do Minho, desempenha um 
trabalho de coordenação arquidiocesano, que se mostra cada 
ano, na apresentação do plano que rege a pastoral. numa 
altura em que as paróquias vão assinalar o início do novo ano, 
baseado na temática da fé, a mesma que vai mover a igreja ao 
longo do próximo ano, fomos escutar o balanço do trabalho 
desenvolvido e lançar as bases para os próximos cinco anos.

«Um cristão solitário é 
um cristão em perigo»
Padre Sérgio Torres

Como coordenador da pastoral, que 
balanço faz dos últimos 4 anos dedicados 
à temática da Palavra?

R_ Em termos daquilo que é possível 
perceber em termos diocesanos, há uma 
maior sensibilidade bíblica nas comuni-
dades e nas catequeses. Deve ser dada 
uma nota especial ao trabalho que o D. 
António Couto fez. Aquilo que dizia e a 
forma como ensinava a Sagrada Escritura, 
encantava as pessoas. Notava-se uma 
nova forma de olhar para a Bíblia. Já hoje 

«Não podemos “tirar o 
pé do acelerador” no que 
toca à sensibilidade para 

com a Palavra»

foi nomeado diretor do Secretariado diocesano 
de Pastoral que o estabelece como 1.º Secretário 
do Conselho diocesano de Pastoral, coordenando 
todo este sector. É também membro do Conselho 
Presbiteral e secretário do Conselho episcopal. 

i
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entreViSta
ii os objetivos específicos, definidos para o ano pastoral que agora se inicia, convocam 

as diversas comunidades eclesiais da arquidiocese para cinco metas a atingir: celebrar 
o ano da fé de forma digna e fecunda; intensificar a reflexão sobre a fé; confessar a fé 
no Senhor ressuscitado; estudar a Constituição dogmática sobre a igreja (Lumen Gen-
tium); e aprofundar os conteúdos do “Credo”, a partir do Catecismo da igreja Católica.

o novo plano pastoral, que 
fundamenta a caminhada 
arquidiocesana para o próximo 
ano, está disponível no site da 
diocese e em todas as paróquias.

esta celebração do ano da fé serve de 
mote para a comemoração dos 50 anos 
do Vaticano ii. o que pode significar 
enquanto atualização para a igreja?

R_ Primeiro, sente-se que há um desco-
nhecimento dos documentos. A maioria 
do povo nunca ouviu falar da maior parte 
dos documentos. Por isso mesmo, trata-se 
de uma oportunidade para perceber as 
grandes intuições da Igreja e como esta 
olha para o mundo. É certo que o mundo 
se altera a uma velocidade muito grande, 
mas é importante esta releitura e perce-
ber o que pode dizer à Igreja dos dias de 
hoje. Não basta, contudo, pegar nos do-
cumentos. É preciso ajudar as pessoas a 
ler. Temos também que voltar ao “aggior-
namento”, a esse espíirto de renovação 
da Igreja, não num sentido de negação do 
tradicionalismo, mas percebendo como a 
Igreja de hoje pode ser fiel ao ser humano 
e apresentar-lhe o caminho oferecido por 
Cristo.

em termos diocesanos, temos um quin-
quénio pela frente, que vai procurar 
explorar esta temática. que lógica está 
presente por trás deste plano?

R_ Habitualmente, este plano é dis-
cernido pelo Arcebispo, que é o nosso 
pastor, e o único que tem uma visão mais 
abrangente sobre toda a diocese. Portan-
to, a ideia deste quinquénio foi propos-
ta ao Conselho presbiteral pelo nosso 

Arcebispo. Esta lógica presente no plano 
pastoral tem também em atenção a lógica 
dos frutos, que vem do plano pastoral 
anterior. Em cada ano vamos abordar um 
dos documentos do Concílio, exceto o 
último que vai ser dedicado a Maria, e 
alusão às comemorações do centenário 
das aparições de Fátima.

que iniciativas estão previstas a nível 
arquidiocesano?

R_ Acho que é preferível aproveitar o 
ritmo normal dos movimentos e das 
comunidades e dar-lhe este cunho da fé. 
Vamos ter a abertura oficial nas paró-
quias no próximo domingo, e a abertura 
arquidiocesana a 14 de outubro e há um 
calendário vasto de iniciativas particu-
lares. Isto é, a arquidiocese traçou as 
grandes linhas e cabe a cada comunidade 
cristã aplicá-las nos respetivos calendá-
rios. Como já existem grandes iniciativas 
arquidiocesanas, geralmente divididas por 
setores, o objetivo é que cada uma delas 
intensifique esta temática. Portanto, não 
vale a pena acrescentar muito mais, dado 
que já temos um calendário extremamen-
te desenvolvido. Não podemos sobrecar-
regar as pessoas e os movimentos.  

os grupos mais frequentes são os que se 
debruçam sobre a bíblia. acabam por 
cumprir essa função?

R_ É importante permitir que as pessoas 

“
O Ano da Fé pode ser 

um abanão valente 
para o entorpecimento 

e anestesia em que 
caímos

CoMo PároCo da Maior Paróquia do Minho, quaiS 
Sente SereM aS MaioreS urGênCiaS PaStoraiS?

r_ a maior lacuna que encontro na pastoral é aquela que inter-
medeia o batismo e o início da catequese, não apenas quanto às 
crianças mas particularmente em relação ao acompanhamento 
dado às famílias. Muitas só cá voltam a aparecer para inscrever 
as crianças na catequese. este período de tempo precisa de ser 
trabalhado, nomeadamente o sentido de pertença à comunida-
de. outra das áreas em que temos apostado aqui na cidade são 
os idosos, com a constituição de equipas de acompanhamento 
de doentes e também na questão do luto. outra das grandes 
dificuldades, é o facto de as pessoas não se vincularem a uma 
comunidade e irem à missa onde lhes dá mais jeito. É preciso 
sensibilizar para uma fé vivida em comunidade e compromisso.

uM doS ProbLeMaS que afeCtaM aS ParóquiaS MaiS 
urbanaS É a queStão da PaStoraL doS reCaSadoS e 
diVorCiadoS? o que teM Sido feito neSte âMbito?

r_ não temos feito propriamente um trabalho dirigido apenas para 
estas pessoas. através dos números dos batismos – temos cerca de 
200 por ano – percebemos que quase 40% das pessoas não são 
casadas catolicamente. este número tem aumentado muito. o 
que sinto da parte das pessoas é que esperam algo da igreja que 
não lhes podemos dar. nós acolhemos toda a gente, à imagem 
de Jesus. respeitamos a decisão e a liberdade de cada um e não 
forçamos ninguém a casar-se. o que é possível já lhes damos. não 
discriminamos ninguém, nunca fechamos portas, nem negamos a 
comunhão ou a possibilidade de dar catequese. Porém, as pessoas 
querem passar a viver noutra situação, sem que isso as impeça de 
estar integradas plenamente na vida da igreja, mas isso não é possí-
vel. Sei que muitas pessoas sofrem muito por causa da sua situação 
familiar. Sei também que muitos divórcios são momentos dolorosos 
e é compreensível, do ponto de vista humano, que voltem a querer 
refazer a sua vida. a igreja tem que olhar para estes cristãos. 

a níVeL da Cidade, há Cada VeZ MenoS VinCuLação Pa-
roquiaL. Já Se Vai faZendo o trabaLho ConJunto doS 
PároCoS. CoMo eStá a deCorrer?

r_ o trabalho que estamos a fazer já leva quase uma década. 
todas as quartas-feiras reunem-se os párocos da cidade, permi-
tindo um acompanhamento mais próximo e até uma reflexão 
conjunta sobre temas que nos interessam a todos. também é 
importante a amizade entre nós, para facilitar o diálogo e a co-
operação. o objetivo não é controlar ninguém, nem buscar uma 
uniformidade, dado que cada paróquia tem a sua identidade, 
mas levar a que aquilo que é feito seja feito em unidade pastoral. 
Por exemplo, já partilhamos a formação cristã de adultos em 
comum. outro exemplo foi a iniciativa “Mais coração nessas 
mãos”, da pastoral da saúde, que foi feita em conjunto e muito 
bem sucedida. Vão surgindo também algumas ideias para o futu-
ro, nomeadamente ter um calendário conjunto de iniciativas.  

CoMo eStá a reLação doS JoVenS CoM a Paróquia?

r_ Segundo os números, a população jovem de braga anda na 
ordem dos 80 mil e estão quase todos na cidade, nomeadamente 
nas escolas secundárias que são todas no centro. temos nos gru-
pos de jovens da paróquia cerca de 70 jovens, o que comparado 
com o número total é muito pouco. falta uma presença nas es-
colas e é preciso ir ao encontro dos jovens. nós, sacerdotes, fo-
mos muito mais preparados para esperar que as pessoas venham 
ao nosso encontro, mas é preciso trabalhar este aspeto. todavia, 
o sacerdote não pode chegar a todos, por isso precisamos de um 
grande corpo de jovens já evangelizados que afirmem a proposta 
cristã. estamos a cingir o nosso trabalho de formação cristã aos 
10 anos de catequese e não basta. Muitos fazem o Crisma e de-
pois não voltam ou confrontam-se com novas ideias na universi-
dade e desistem da sua fé. É preciso dar acompanhamento nesta 
fase da vida e trazer mais humanidade e fraternidade à vida das 
pessoas. 

«É PRECISO SENSIBILIzAR PARA UMA FÉ VIVIDA EM COMUNIDADE E COMPROMISSO»

também possam dizer a sua vida a partir 
do Evangelho. O único que documenta a 
Palavra de Deus é o padre. De resto, mais 
ninguém expressa o que lhe diz a Palavra. 
Daí a importância de formar estes grupos 
de proximidade, Qualquer um de nós é 
evangelizado também pelos outros. 

Que mudanças podemos esperar da parte 
dos fiéis? o arcebispo fala da constitui-
ção de grupos de reflexão e aprofunda-
mento. É esta uma das possíveis metas?

R_ Esta tem sido uma insistência de há 
muito tempo a esta parte. As pessoas 
pedem muitas vezes subsídios para apro-
fundarem as temáticas da fé. Por vezes 
nós oferecemos oportunidades e há uma 
grande dificuldade em fazer as pesso-
as vir. Acho que o problema não é não 
existirem grupos de reflexão, bíblicos ou 
missionárias. Trata-se, sim, de uma ques-
tão de sensibilidade e abertura dos fiéis. 
Por outro lado, é importante referir que 
ninguém é cristão sozinho. Um cristão 
solitário é um cristão em perigo. Estarmos 
em grupo ajuda a fortalecer a nossa fé, 
dado que a fé dos outros também ajuda a 
nossa. Este corpo grande, que é a Igreja, 
precisa de criar relação entre os mem-
bros. Uma das perspetivas do cristianismo 
é este caráter comunitário. A existência 
destes grupos pode criar laços dentro da 
comunidade, para além da celebração 
dominical. 
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lituRgia

A liturgia do 28º Domingo do 
Tempo Comum convida-nos a 
reflectir sobre as escolhas que 
fazemos; recorda-nos que nem 

sempre o que reluz é ouro e que é preci-
so, por vezes, renunciar a certos valores 
perecíveis, a fim de adquirir os valores da 
vida verdadeira e eterna.

Na primeira leitura, um “sábio” de Israel 
apresenta-nos um “hino à sabedoria”. O 
texto convida-nos a adquirir a verdadeira 
“sabedoria” (que é um dom de Deus) e a 
prescindir dos valores efémeros que não 
realizam o homem. O verdadeiro “sábio” 
é aquele que escolheu escutar as pro-
postas de Deus, aceitar os seus desafios, 
seguir os caminhos que Ele indica. Todos 
nós temos determinados valores que 
dirigem e condicionam as nossas opções, 
as nossas atitudes, os nossos comporta-
mentos. A uns damos mais importância; a 
outros damos menos significado. O nosso 

texto convida-nos a ter cuidado com a 
forma como hierarquizamos os valores 
sobre os quais construímos a nossa vida. 
Há valores efémeros e passageiros (o 
dinheiro, o poder, o êxito, a moda, o 
reconhecimento social…) que não podem 
ser absolutizados. Eles não são maus, por 
si próprios; não podemos é deixar que 
eles tomem conta da nossa vida e nos 
escravizem de tal modo que nos levem a 
esquecer outros valores mais importantes.

A segunda leitura convida-nos a escutar e 
a acolher a Palavra de Deus proposta por 
Jesus. Ela é viva, eficaz, atuante. Uma vez 
acolhida no coração do homem, trans-
forma-o, renova-o, ajuda-o a discernir o 
bem e o mal e a fazer as opções cor-
rectas, indica-lhe o caminho certo para 
chegar à vida plena e definitiva. A nossa 
vivência de fé desenrola-se, muitas vezes, 
à volta de fórmulas de oração repetitivas, 
de práticas devocionais, de ritos fixos e 

imutáveis, de tradições cheias de pó, de 
grandes manifestações que, no entanto, 
têm pouca profundidade. E a Palavra de 
Deus é relegada, na experiência de fé de 
tantos crentes, para um papel muito se-
cundário. É preciso que a Palavra de Deus 
esteja no centro da nossa experiência de 
fé e da nossa caminhada. É ela que nos 
questiona, que nos transforma, que nos 
indica caminhos, que nos permite discer-
nir a vontade de Deus a nosso respeito.

O evangelho apresenta-nos um homem 
que quer conhecer o caminho para 
alcançar a vida eterna. Jesus convida-o 
renunciar às suas riquezas e a escolher 
“caminho do Reino” – caminho de 
partilha, de solidariedade, de doação, de 
amor. É nesse caminho que o homem se 
realiza plenamente e que encontra a vida 
eterna. Quando falamos em vida eterna, 
não estamos a falar apenas na vida que 
nos espera no céu; mas estamos a falar de 

uma vida plena de qualidade, que leva 
o homem à sua plena realização. Deus 
oferece-nos essa vida já neste mundo e 
convida-nos a acolhê-la em cada dia da 
nossa caminhada nesta terra. Sabemos, 
porém, que só atingiremos a plenitude da 
vida quando nos libertarmos das limita-
ções que a nossa humanidade nos impõe. 
Jesus, com a sua vida, com as suas pro-
postas, com os seus valores, veio propor 
aos homens o caminho da vida eterna. 
Muitas vezes, a lógica do mundo sugere 
que a vida eterna está na acumulação de 
dinheiro, na concretização dos nossos 
sonhos de “ter” mais coisas, na conquista 
de poder, no reconhecimento social, nos 
privilégios que conquistamos. Nós, cren-
tes, sabemos, contudo, que os bens deste 
mundo, embora nos proporcionem bem 
estar, não nos oferecem a vida eterna.

Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org

LEITURA I – Sab 7,7-11

Leitura do Livro da Sabedoria

Orei e foi-me dada a prudência; implo-
rei e veio a mim o espírito de sabedoria. 
Preferi-a aos ceptros e aos tronos e, em 
sua comparação, considerei a riqueza 
como nada. Não a equiparei à pedra mais 
preciosa, pois todo o ouro, à vista dela, não 
passa de um pouco de areia e, comparada 
com ela, a prata é considerada como lodo. 

Amei-a mais do que a saúde e a beleza
e decidi tê-la como luz, porque o seu bri-
lho jamais se extingue. Com ela me vieram 
todos os bens e, pelas suas mãos, riquezas 
inumeráveis.

SALMO RESPONSORIAL – Sl. 89 (90)

Refrão 1: Saciai-nos, Senhor, com a vossa 
bondade e exultaremos de alegria.

Refrão 2: Enchei-nos da vossa misericór-
dia: será ela a nossa alegria.

Ensinai-nos a contar os nossos dias,
para chegarmos à sabedoria do coração.
Voltai, Senhor! Até quando?
tende piedade dos vossos servos.

Saciai-nos, desde a manhã, com a vossa bondade,
para nos alegrarmos e exultarmos todos os dias.
Compensai em alegria os dias de aflição,
os anos em que sentimos a desgraça.

Manifestai a vossa obra aos vossos servos
e aos seus filhos a vossa majestade.
Desça sobre nós a graça do Senhor.
confirmai em nosso favor a obra das 
nossas mãos.

LEITURA II – Heb 4,12-13

Leitura da Epístola aos hebreus

A palavra de Deus é viva e eficaz,
mais cortante que uma espada de dois 
gumes: ela penetra até ao ponto de divi-
são da alma e do espírito, das articula-
ções e medulas, e é capaz de discernir 
os pensamentos e intenções do coração. 
Não há criatura que possa fugir à sua 
presença: tudo está patente e descoberto 
a seus olhos. É a ela que devemos prestar 
contas.

ACLAMAÇÃO DO EVANGELHO – Mt 5,3
Bem-aventurados os pobres em espírito,
porque deles é o reino dos Céus.

EVANGELHO – Mc 10,17-30

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Marcos

Naquele tempo, ia Jesus pôr-Se a caminho,

quando um homem se aproximou corren-
do, ajoelhou diante d’Ele e Lhe perguntou:
«Bom Mestre, que hei-de fazer para alcan-
çar a vida eterna?» Jesus respondeu: «Por-
que me chamas bom? Ninguém é bom 
senão Deus. Tu sabes os mandamentos:
‘Não mates; não cometas adultério; não 
roubes; não levantes falso testemunho; 
não cometas fraudes; honra pai e mãe’». 
O homem disse a Jesus: «Mestre, tudo isso 
tenho eu cumprido desde a juventude». 
Jesus olhou para ele com simpatia e res-
pondeu: «Falta-te uma coisa: vai vender o 
que tens, dá o dinheiro aos pobres, e terás 
um tesouro no Céu. Depois, vem e segue-
-Me». Ouvindo estas palavras, anuviou-
se-lhe o semblante e retirou-se pesaroso, 
porque era muito rico. Então Jesus, olhan-
do à volta, disse aos discípulos: «Como 
será difícil para os que têm riquezas entrar 
no reino de Deus!» Os discípulos ficaram 
admirados com estas palavras. Mas Jesus 
afirmou-lhes de novo: «Meus filhos, como 
é difícil entrar no reino de Deus! É mais 
fácil passar um camelo pelo fundo de uma 
agulha do que um rico entrar no reino de 
Deus». Eles admiraram-se ainda mais e 
diziam uns aos outros: «Quem pode então 
salvar-se?» Fitando neles os olhos, Jesus 
respondeu: «Aos homens é impossível, 
mas não a Deus, porque a Deus tudo é 
possível». Pedro começou a dizer-Lhe:
«Vê como nós deixámos tudo para Te 
seguir». Jesus respondeu: «Em verdade vos 
digo: Todo aquele que tenha deixado casa,
irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras,
por minha causa e por causa do Evange-
lho, receberá cem vezes mais, já neste 
mundo, em casas, irmãos, irmãs, mães, 
filhos e terras, juntamente com persegui-
ções, e, no mundo futuro, a vida eterna».

28.º Domingo do tempo comum - ano b
14 de outubro de 2012 

 a Igreja alimenta-se da palavra

“O Anjo da Guarda” (Pietro da Cortona, 1656) In: Galleria Nazionale d’Arte Antica, Roma (Itália)

i a beata aLeXandrina (1904-1955) celebra-se no dia 13 de outubro. 
nasceu em balasar, Póvoa de Varzim. aos 14 anos lançou-se de uma janela 
para fugir a um perseguidor, tendo ficado paralítica. entre 1938 e 1942, re-
viveu todas as sextas-feiras a paixão de Cristo. durante 13 anos não ingeriu 
nenhum alimento para além da eucaristia. foi beatificada em 2004.

i Sugestão de Cânticos
entrada:  escutai a minha prece (a. Cartageno, iC 215)
ofertório: Chamei por Vós, Senhor (M. Luís, LhC 128)
CoMunhão: os ricos empobrecem (C. Silva, CeC ii 127-128)
Saída: Cantai comigo (M. faria, iC 283)
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No passado dia 29 de setembro, o arciprestado de Cabeceiras de Basto viveu a 
sua festa municipal, em honra do Arcanjo S. Miguel. As celebrações religiosas 
ficaram marcadas pela eucaristia solene e pela procissão.   

Fotos Avelino Lima

1
“Países de antiga tradição 
cristã” é um eufemismo para 
dizer países secularizados, nos 

quais grande parte da população 
é ou religiosamente indiferente ou 
explicitamente ateia. E a população 
explicitamente ateia tem vindo a 
aumentar consistentemente, nos 
últimos anos. Parafraseando o 
Papa Bento XVI, em muitas partes 
da Europa e doutros países com a 
marca da cultura ocidental, a luz da 
fé cristã corre o risco de extinguir-
-se, como vela que chega ao fim. E 
o mais grave é que, nestes países, 
há camadas inteiras da população 
que já não se revêem, sequer, no 
anticristianismo de antigamente; 
simplesmente, são imunes ao Evan-
gelho, como se pode ser imune a 
uma doença, a qual não tem como 
penetrar no corpo.

2Causa deste fenómeno é, em 
parte muito significativa, o 
desleixo na evangelização 

que acometeu as Igrejas na Europa. 
“Desleixo”, aqui, significa indife-
rença, funcionalismo, facilitismo, 
abandono da fé dos antepassados e 
da Tradição, acomodação ao “mun-
do” e suas exigências, escândalos 
de sacerdotes e leigos, carreirismo 
eclesiástico, ignorância teológica, 
banalidade litúrgica, cisão entre a 
fé proclamada e a vida quotidiana, 
ignorância das Escrituras que é, 
segundo São Jerónimo, ignorância 
de Cristo... E é também o descrédito 
do Evangelho, quando a Igreja e os 
cristãos apareciam frequentemente 
do lado dos poderosos, contra os 
humilhados e ofendidos da terra e, 
muitas vezes, abençoando tais situ-
ações e exortando à resignação. O 
resultado deste desleixo, mais tarde 
ou mais cedo, haveria de nos bater 
à porta – neste caso, batendo com 
a porta das nossas igrejas e procu-
rando a salvação, ou o desespero, 
noutros lugares. 

3Ninguém nasce cristão – cada 
um há-de fazer-se cristão, 
através do anúncio do Evan-

gelho e da adesão a Cristo que o 
anúncio provoca. Por isso, é obriga-
ção da Igreja anunciar Jesus, morto 
e ressuscitado; dar testemunho da 
misericórdia do Pai e do seu amor 
pelas suas criaturas; testemunhar, 
em actos, a presença vivificante 
e renovadora do Espírito Santo; 
celebrar a fé, propor os sacramen-
tos como meio ordinário para a 
salvação; anunciar a necessidade 
da salvação a um mundo secular 
que julga já não precisar de ser 
salvo ou, pelo menos, que conside-
ra a salvação obra sua, fruto do seu 
engenho e poder. Mas é também 
obrigação da Igreja, dos cristãos, 
viver de modo consequente com o 
que anuncia – caso contrário, difi-
cilmente encontrará gente interessa-
da no seu anúncio.

4Neste mês de Outubro, a 
“nova evangelização” será 
tema do Sínodo dos Bispos. O 

Ano da Fé que começamos a viver, 
com a memória dos cinquenta anos 
da inauguração do Concílio Vatica-
no II, será também tempo para assu-
mir esta urgência. Mas não cabe ter 
ilusões. A nova evangelização será 
levada por diante num ambiente em 
que, como tem dito Bento XVI, a fé 
não é um dado adquirido, as estru-
turas sociais não ajudam a perse-
verar na fé, as comunidades cristãs 
vão sendo cada vez mais pequenas 
e humildes e ser cristão é, frequen-
temente, motivo de irrisão popular 
e discriminação social. E a pergunta 
que fica é, para mim, a mais espan-
tosa dos Evangelhos: “O Filho do 
Homem, quando voltar, encontrará 
a fé sobre a terra?” (Lucas 18, 8).

* Colaboração Apostolado da Oração

CRISTIANISMO EM EXTINÇÃO? 

por Elias Couto* 

Pelo desenvolvimento e progresso da nova evangelização 
nos países de antiga tradição cristã. [intenção geral do 
Papa para o mês de outubro].

iGreJa eM deStaque oPinião
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título: Só avança quem 
descansa

autor: Vasco Pinto 
Magalhães sj

editora: Tenacitas

Preço: 9,50 euros

Resumo: Descansar não deveria ser 
uma opção vital? Viemos a este mun-
do para trabalhar ou para descansar? 
O nosso objetivo devia ser trabalhar 
para estar cada vez mais descansados, 
mais equilibrados, mais saudáveis, 
mais em Deus. Se existimos para 
amar e ser amados, existimos para o 
descanso. É verdade que Jesus disse 
que nos prometia o descanso eter-
no. E, então, é melhor (e necessário) 
começar já, não só a preparar como a 
treinar esse tempo de descanso!  

Livro

«Perante a nova 
realidade só 

resta abraçá-la 
e não atacá-la 

com discursos 
musculosos»

José Tolentino Mendonça,
Jornadas da Comunicação Social 

Fátima

A igreja nova de S. José, em Fafe, acolheu em festa o novo pároco, o padre Abel Maia.     
A celebração decorreu no passado domingo.                                 (FOTO: Notícias de Fafe)

uma noite, um jovem teve um sonho. Sonhou que en-
trava numa loja. Logo verificou com espanto que, por 

detrás do balcão, estava um anjo.   
O jovem saudou-o e perguntou-lhe:
- Que vende aqui?
O anjo, delicadamente, respondeu-lhe:
- Vendo tudo aquilo que desejar.
O jovem, de coração bom, começou a pedir-lhe muitas 
coisas e foi fazendo a lista:
- Quero o fim de todas as guerras no mundo, quero que 
haja pão para quem tem fome, quero que haja amor em 
todas as famílias...
O anjo perguntou:
- E que mais deseja?
- Quero ser feliz, ter muitos amigos, e quero ainda...
O anjo interrompeu-o e disse-lhe:
- Lamento muito, jovem. Aqui nesta loja não vendemos 
frutos; apenas sementes.

A semente de um mundo de paz, de fraternidade, de amor, 
de alegria, de verdade já está no mundo. Pertence-nos a 
nós semear as sementes do Reino. 

In “Nem só de pão”, Pedrosa Ferreira

Contos exemplares 11
quinta-feira 04.09.2012

> BARCELOS: celebração do 
dia de S. Francisco de Assis, 
na igreja de Santo António dos 
Capuchos (21h30).

Sexta-feira 05.09.2012

> BARCELOS: ciclo itinerante de 
tertúlias sobre o Ano da Fé, na 
paróquia de Silva, nos Missioná-
rios do Espírito Santo (21h00).

domingo 07.10.2012

> abertura oficial do ano Pasto-
ral nas paróquias.

> BRAGA: Arcebispo Primaz 
preside à eucaristia solene de 
início do Ano Pastoral 2012-13, 
na Sé Primaz (11h30).

> BRAGA: celebração dos 200 
anos do nascimento do padre 
Martinho Pereira da Silva, no 
Sameiro. Concerto (15h30); 
Eucaristia solene, por D. Jorge 
Ortiga (16h30).

Segunda-feira 08.10.2012

> BRAGA: V Semana Bíblica 
do Arciprestado de Braga, no 
auditório Vita (21h00).

terça-feira 09.10.2012

> BRAGA: oração de Taizé na 
igreja de S. Victor (21h00).

> BRAGA: V Semana Bíblica 
do Arciprestado de Braga, no 
auditório Vita (21h00).

quarta-feira 10.10.2012

> BRAGA: V Semana Bíblica 
do Arciprestado de Braga, no 
auditório Vita (21h00).

quinta-feira 11.10.2012

> BRAGA: recoleção mensal do 
clero, na capela da Faculdade 
de Teologia (9h30-14h00).

> BRAGA: V Semana Bíblica 
do Arciprestado de Braga, no 
auditório Vita (21h00).

> Esta sexta- 
-feira, das 

23h00 às 24h00, 
o programa “Ser Igreja“ 

da Rádio SIM, entrevista ao 
padre Casado, pároco de Balasar. 

FM 101.1 Mhz e AM 576 Khz .


