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iGreJa PriMaZ
integrado no programa do outubro Missionário, realiza-
se no próximo dia 8 de outubro, pelas 21h00, a iniciativa 
“Missão na Praça”, que vai decorrer no Centro pastoral de 
Santo antónio, em Barcelos. Para o dia 19 está agendada 
uma vigília missionária, presidida por d. antónio Moiteiro.

i o arcebispo Primaz registou em 
vídeo a sua mensagem para a aber-
tura do novo ano pastoral. o seu con-
teúdo pode ser visualizado no site da 
arquidiocese ou no portal “Youtube”.

i

Terras de Bouro 
Ultreia Diocesana
no passado dia 22 de setembro, rea- 
lizou-se no santuário de S. Bento da 
Porta aberta a ultreia diocesana do 
Movimento dos Cursilhos de Cristanda-
de. este encontro, que reuniu centenas 
de participantes, quis assinalar também 
o primeiro aniversário dos Cursilhos de 
Cristandade n.º 379 e n.º 380 e, ainda, 
o cinquentenário da presença dos Cur-
silhos na arquidiocese de Braga.

Braga
exposição no Museu Pio XII
o Museu arquidiocesano Pio Xii inau-
gurou, no passado dia 27 de setembro, 
a exposição “Luas”, do pintor João 
osvaldo rodrigues. estarão patentes ao 
público 20 telas que colhem afinidade 
na representação da lua. A exposição 
está patente até ao dia 29 de dezembro 
e pode ser visitada de terça a domingo.

  
Pastoral de Jovens
Conselho arquidiocesano
reuniu, no passado sábado, o conselho 
arquidiocesano de Pastoral de Jovens. 
neste encontro, que contou com repre-
sentantes de diversos setores da pastoral 
juvenil e dos arciprestados, o arcebispo 
Primaz pediu o empenho dos agentes 
pastorais ligados à juventude para que 
em cada comu- nidade, em cada paró-
quia, haja, pelo menos, um grupo de 
jovens com sentido de missão.

Braga
musical sobre a catequese 
o auditório Vita acolheu, no passado 
sábado, o musical “Viver na fé. que 
Catequese?”, que foi encenado e inter-
pretado pela catequese da paróquia de 
nogueiró. este espetáculo, que nasceu 
no verão de 2012, como forma de assi-
nalar o encerramento do ano catequéti-
co, contou com lotação esgotada pelas 
paróquias do arciprestado de Braga.

Novo Ano Pastoral em Fafe
a abertura do novo ano pastoral no 
arciprestado de fafe vai ser marcada 
pela realização de uma caminhada 
entre a igreja Paroquial de Cepães e a 
capela de Santo ovídio, na cidade de 
fafe. esta iniciativa, organizada por 
alguns sacerdotes deste arciprestado, 
decorre no domingo, dia 6 de outubro, 
e pretende associar-se à campanha 
“um de nós”. o programa da atividade 
inicia-se pelas 14h45, com a concen-
tração na igreja paroquial de Cepães, 
seguindo-se uma conferência intitulada 
“a Liturgia: vida da igreja”.

para que favorecêssemos as actividades 
de índole arquidiocesana, oportunidade 
única para experienciar a comunhão desta 
Igreja local.

A propósito, gostaria de recuperar uma 
música de um dos nossos compositores 
(M. Faria), na qual se diz na estrofe: “Ir 
da missa para casa sem a Jesus receber, é 
como ter a mesa posta e recusar-se a co-
mer!” Sem o alimento eucarístico que sus-
tenta a vida cristã, não teremos forças para 
exercer a caridade junto dos mais necessi-
tados (Ano Social 2014-15). Na verdade, 

uma eucaristia que não seja dignamente 
celebrada, que não esteja articulada com o 
Sacramento da Reconciliação, e “que não 
se traduza em amor concretamente vivido, 
é em si mesma fragmentária.”

Por isso, desafiava todos os católicos a 
que, no dia 6 de Outubro, dia de abertura 
do Ano Pastoral, assinassem, no fim das 
eucaristias paroquiais, o manifesto “Um 
de Nós”: uma iniciativa, já mencionada 
pelo Papa Francisco, que pretende que a 
Comissão Europeia não financie activida-
des que promovam a destruição de seres 
humanos na sua fase embrionária.

Depois de assumirmos que a Igreja 
se alimenta da Palavra (2011-12), 
no ano transacto demos o primeiro 

passo deste quinquénio pastoral ao reflec-
tir/aprofundar o Credo, o qual sintetiza os 
conteúdos da nossa fé. Porque acredita-
mos, desejamos celebrar a nossa fé neste 
Ano Litúrgico, uma vez que “onde dois ou 
três estiverem reunidos em meu nome, Eu 
estou no meio deles!” (Mt 16,20).

A liturgia não é outra coisa senão o 
celebrar a mesma fé em comunidade, na 
qual actualizamos a eficácia salvífica do 
mistério pascal de Cristo. Aliás, as acções 
litúrgicas não são meras acções privadas 
dos fiéis, mas celebrações reguladas pela 
Igreja, que é “sacramento da unidade”.  
E de entre as diversas acções litúrgicas, 
há uma que, sem dúvida, se sobressai: a 
Eucaristia, pois nela se enaltece de um 
modo mais evidente a presença de Cristo, 
autêntico dom eucarístico, o qual nos 
“comunica a própria vida divina”.

Daí que, gostaria de recordar, toda a acção 
litúrgica, para ser bem celebrada, requer 
uma boa preparação a fim de ser verdadei-
ramente simples e bela. Como tal, aponto, 
para todas as comunidades, os seguintes 
objectivos pastorais para este ano, aprova-
dos em Conselho Pastoral Arquidiocesano: 
valorizar o Domingo como centro de todo 
o ano litúrgico; estudar a Constituição 
Conciliar sobre a Sagrada Liturgia («Sa-
crosanctum Concilium»); aprofundar os 
conteúdos dos «Sacramentos», a partir 
do Catecismo da Igreja Católica; imple-
mentar os diversos ministérios litúrgicos 
e respectiva participação nos itinerários 
de formação; iniciar à oração; e purificar 
e evangelizar a religiosidade popular. 
Além disso, pedia uma atenção especial 

Mensagem para o novo ano pastoral 2013/14  
Ano Litúrgico

Não podemos viver sem o Domingo!

Por tudo isto, que Santa Maria de Braga re-
nove a pastoral litúrgica das nossas comu-
nidades, de modo a transpormos 
para a nossa vida a fé que 
professamos e celebra-
mos. Portanto, não 
se esqueçam: 
não podemos 
viver sem o 
Domingo!

+ Jorge Ortiga, 
A. P.

25 de setembro de 
2013

_________________________________

“
Desafio todos os católicos a que, no 
dia 6 de outubro, dia de abertura 
do Ano Pastoral, assinassem, no 
fim das eucaristias paroquiais, 
o manifesto “Um de Nós”: uma 
iniciativa, já mencionada pelo 

Papa Francisco
_____________________________

Proposta litúrgica para a abertura do novo ano pastoral nas comunidades

1. adMonição iniCiaL
Depois de assumirmos que a Igreja se alimenta da Palavra 
(2011-12), no ano pastoral transacto (2012-2013) demos o pri-
meiro passo deste quinquénio pastoral ao reflectir/aprofundar o 
Credo, que sintetiza os conteúdos da nossa fé. 

Nos primórdios da Igreja, existia um princípio teológico segun-
do o qual nós rezamos somente aquilo em que acreditamos. 
Trata-se, sem dúvida, de uma unidade ímpar entre o acreditar e 
o rezar, pois o rezar pressupõe o crer e o crer exige o rezar. Por 
isso, hoje celebramos o início deste novo ano pastoral, intitu-
lado de Ano Litúrgico, uma vez que queremos fazer da liturgia 
uma acção bem celebrada, sempre em busca do mesmo pedido 
dos apóstolos no evangelho: “Senhor, aumenta a minha fé!”.

Por isso, preparemos o nosso coração para celebrarmos digna-
mente estes santos mistérios.

2. oração uniVerSaL
Pela nossa Arquidiocese, que hoje inicia o novo ano pastoral, 
para que as suas comunidades façam da liturgia uma acção que 
manifesta e constrói a Igreja, de modo a produzir como fruto pas-
toral uma liturgia simples e bela, sinal de comunhão entre Deus 
e os seres humanos. Oremos ao Senhor.

3. MenSaGeM ano LitúrGiCo
Poderá ler-se ou citar-se parte da mensagem do Senhor Arcebispo 
Primaz, ou, nas igrejas preparadas para tal, poderá transmitir-se o 
vídeo da mensagem no momento mais oportuno da celebração.

4. iniCiatiVa “uM de nóS”
No final da eucaristia, providenciar a assinatura deste manifesto, 
que pretende que a Comissão Europeia não financie actividades 
que promovam a destruição de seres humanos na sua fase 
embrionária.
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iGreJa uniVerSaL
os sacerdotes colombianos, Héctor fabio Cabrera, de 27 
anos, e Bernardo echeverri de 69 anos, foram encontrados 
mortos na paróquia de San Sebastian, arquidiocese de Cali. 
Segundo a agência fides, dois alegados atacantes dirigiram-se 
à casa paroquial para roubar as ofertas das missas.

io Papa francisco encontrou-se, no Vaticano, com 
os participantes no Congresso internacional de 
Catequese desafiando-os a percorrer «novas estra-
das» para anunciar o evangelho nas periferias, às 
crianças que não sabem fazer «sinal da cruz».

i

são bons, eles são bons, são dois 
bons».
No mesmo dia, o Papa Francisco 
aprovou a canonização de João 
XXIII, falecido há 50 anos, após 
ter recebido o parecer favorável da 
Congregação para as Causas dos 
Santos, dispensando o reconheci-
mento de um novo milagre.
João Paulo II foi proclamado beato 

por Bento XVI a 1 de maio de 2011, na 
Praça de São Pedro.

o Conselho Pontifício Justiça e Paz 
está a promover as jornadas co-

memorativas dos 50 anos da encíclica 
“Pacem in terris” do Papa João XXii. a 
iniciativa pretende promover uma refle-
xão sobre a atualidade dos conteúdos da 
encíclica e implementar as suas propostas 
no âmbito dos direitos humanos, do bem 
comum e da política.  

Creio no amor do matrimónio, na união entre um 
homem e uma mulher, pois deus, que é o esposo do seu 

Povo, Jesus, que é o esposo da igreja nascida do seu lado 
aberto, continua presente no amor dos esposos que se uni-
ram para sempre.

 Creio no amor do matrimónio que leva dois seres a 
serem um só pelo amor que os une, numa fidelidade radical, 
na saúde e na doença, na prosperidade e na adversidade, nas 
labutas da vida, porque não querem nunca quebrar o amor.

 Creio no amor do matrimónio que faz nascer uma 
família, como igreja doméstica, onde se quer crescer sempre 
mais na unidade, na concórdia, no dom mútuo, na entrega 
incondicional.

 Creio no amor do matrimónio que se alimenta na ora-
ção em comum, na partilha da Palavra, na busca incessante 
da vontade de deus em discernimento acerca dos esposos, 
dos filhos, das opções cristãs da vida e do amor.

 Creio no amor do matrimónio que leva os esposos 
a lutar contra qualquer acto de egoísmo pessoal, a pensar 
mais no outro do que em si, a abrir-se ao dom e à entrega, a 
querer construir sempre a renovada fidelidade.

 Creio no amor do matrimónio que se alimenta da eu-
caristia, onde Jesus, o esposo, Se dá sem reservas, ensinando 
marido e mulher a darem-se um ao outro, aprendendo esta 
graça na eucaristia, que é escola de caridade.

 Creio no amor do matrimónio em que os esposos bus-

cam com sinceridade a verdade, a justiça, a partilha, 
o diálogo, o perdão mútuo, pois não querem quebrar os 
laços do amor que os une e que querem prolongar na vida 
dos filhos.

 Creio no amor do matrimónio que leva os esposos a 
buscar sempre, com delicadeza e generosidade, o melhor 
para agradar ao outro, para fazer o outro feliz, sabendo 
morrer a si mesmo, respeitando cada um a liberdade do 
outro.

 Creio no amor do matrimónio que não se fecha em 
si mesmo mas que leva a família a abrir-se às outras famí-
lias, no desejo de maior partilha, de dom mais universal, de 
felicidade dividida, de ajuda generosa.

 Creio no amor do matrimónio como sacramento in-
dissolúvel que se perpetua nos filhos dados por deus e onde 
os esposos buscam sempre renovar o seu sim com encanto 
e alegria, sabendo envelhecer em comum, na arte do amor 
sem reservas.

 Creio no amor do matrimónio em que os esposos lu-
tam sem cessar pela fidelidade, pela vida, pela verdade, sem 
adultério nem sequer de pensamento, de olhar, de coração, 
pois não admitem ruptura no compromisso que fizeram. 

 Creio no amor do matrimónio em que os esposos des-
cobrem no outro a pessoa de Jesus, o olham e se relacionam 
com ele nesta perspectiva que vai gerar sempre mais amor, 
mais dom, mais fidelidade e mais felicidade.

João Paulo II e joão xxiii vão ser canonizados
Aveiro
curso de cências religiosas
o instituto Superior de Ciências 
religiosas de aveiro iniciou a época 
de matrículas para o curso básico 
de Ciências religiosas que prepara 
cientificamente professores para a do-
cência de educação Moral e religiosa 
Católica. o curso foi criado em 1989 
e ganha agora novo vigor curricular 
conferindo os 120 eCtS necessários 
para a habilitação docente.

Évora
formação para leigos
o instituto Superior de teologia de Évo-
ra, em colaboração com a arquidiocese 
local, vai organizar a partir de 10 de 
outubro, um curso intensivo de forma-
ção teológica para leigos, intitulado 
“igreja Primitiva de volta às origens”. 
o curso, destinado a cristãos compro-
metidos, terá como duração um ano e 
será dividido em três trimestres e seis 
módulos, que decorrerão uma noite 
por semana, das 21h00 às 23h00.

Leiria/Fátima
assembleia de acólitos
os acólitos da diocese de Leiria-fáti-
ma reúnem-se em assembleia dioce-
sana para um encontro de formação 
sobre “o serviço do altar”, oração e 
convívio no salão paroquial de Barosa, 
vigararia de Leiria, este sábado. o 
encontro decorre na sequência de 
uma formação intensa destinada aos 
responsáveis de grupos, que se realiza 
há quatro anos e costuma juntar cerca 
de duas centenas de acólitos.

Santarém
educação cristã
o Bispo de Santarém, publicou a nota 
“Guardemo-nos uns aos outros” no site 
da diocese e revela que a fé deve ser 
mantida viva, transmitida e debruça-
se sobre a importância da família na 
educação cristã. d. Manuel Pelino 
refere que a educação cristã «deve ser 
assumida por todos os filhos de deus», 
que como «membros ativos da família e 
da comunidade cristã», são educadores.

Viseu
reorganização pastoral
o Bispo de Viseu está a promover 
uma nova organização da diocese e já 
iniciou uma jornada de sensibilização 
e esclarecimento junto dos sacerdotes, 
diáconos, religiosos e leigos que têm 
responsabilidades pastorais. Com 
este novo modelo a diocese ficará 
estruturada em 17 unidades pastorais 
que irão trabalhar em conjunto para 
responder às necessidades pastorais.

CREIO NO AMOR DO MATRIMÓNIO  ANO DA Fé 47 Dário Pedroso, sj

O Papa Francisco presidiu, na passa-
da segunda-feira, a um consistó-
rio ordinário público no Vaticano 

para aprovar as causas de canonização 
de João Paulo II e João XXIII, marcando a 
cerimónia para 27 de abril de 2014.
A data escolhida coincide com o segun-
do domingo do tempo pascal, da Divina 

Os Papas João Paulo II e João XXIII vão ser canonizados numa cerimónia conjunta a realizar a 27 de abril

© DR

Misericórdia, celebração instituída por 
João Paulo II e na véspera da qual o Papa 
polaco faleceu, em 2005.
O Santo Padre justificou a decisão de 
juntar no mesmo dia a canonização dos 
seus dois predecessores: «fazer a cerimó-
nia de canonização dos dois juntos quer 
ser uma mensagem para a Igreja: estes dois 

Egito: dias de insegurança e medo
É um pesadelo que não tem fim. a vida dos cristãos no egito continua 
debaixo de ameaça constante e são cada vez mais as famílias que 
pedem ajuda. antes da recente intervenção dos militares, que 
retiraram o líder da irmandade Muçulmana da presidência do egipto, 
era raro o dia em que a comunidade cristã não sofria algum tipo 
de ataque. Lojas, habitações, igrejas, foram alvo de vandalismo, 
de violência organizada, de ataques armados. no entanto, nem a 
intervenção das forças armadas, com a prisão dos principais líderes da 

irmandade Muçulmana, sob a acusação de instigação ao ódio e à violência, veio acalmar a 
fúria e fez terminar os ataques contra os cristãos. São inúmeros os cristãos que temem pelo 
seu futuro, que não sabem como vão conseguir sobreviver, como vai ser o dia de amanhã. 
Muitos vivem situações de aflição e nem podem, sequer, dizer o seu nome para não serem 
denunciados. Pedem-nos ajuda. Vamos ignorar estes apelos? (www.fundacao-ais.pt)

Dia mundial do turismo
a Santa SÉ apelou a uma maior consci-
ência ecológica por parte dos turistas em 
todo o mundo na mensagem para o Dia 
Mundial do Turismo, que se assinalou no 
passado dia 27 de setembro. O Conselho 
Pontifício da Pastoral dos Migrantes e 
Itinerantes advoga uma «uma mudança 
de mentalidade» que leve a adotar um 
estilo de vida diferente, «caracterizado 
pela sobriedade e a autodisciplina». Este 
dicastério sublinha também a importância 
da água, cuja escassez futura poderá afetar 
cerca de um terço da humanidade.

a canonização, ato 
reservado ao Papa, 

é a confirmação 
de que um fiel 

católico é digno 
de culto público 

universal. 
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 Texto e Fotos Rui Ferreira

entreViSta
i o cónego Manuel Joaquim fernandes da Costa tem 49 anos e é natural 

de S. Victor, em Braga. foi ordenado em 1989, tendo prosseguido a 
sua missão pastoral no arciprestado da Póvoa de Lanhoso, particular-
mente em fontarcada e oliveira. estudou no instituto Católico de Paris 
durante três anos, onde obteve o grau de especialização em liturgia. 

i

a arquidiocese está prestes a iniciar o seu novo 
ano pastoral, subordinado à temática “fé Cele-
brada”. Para abordar o novo desafio pastoral, 
fomos escutar o responsável pelo Secretariado 
de Liturgia, o cónego Manuel Joaquim da Costa, 
tentando perceber quais os desafios que se colo-
cam à liturgia e quais as urgências para uma fé 
mais vivida e experimentada da parte dos fiéis. 

a arquidiocese de Braga vai priveligiar 
a sua ação pastoral à liturgia durante o 
próximo ano. na sua opinião, que passos 
urge dar no sentido de uma fé mais 
celebrada?

R_Eu penso que nós temos que continuar 
a investir nas nossas assembleias. Investir 
nas nossas assembleias significa estarmos 
atentos e desenvolver estratégias de apro-
ximação, sermos insistentes, observando 
bem as pessoas e dando-lhes as mãos. O 
dinamismo do mistério da encarnação 
deve estar presente nos nossos ambientes 
paroquiais e, em particular, nas nossas 
celebrações, desde logo no acolhimen-

“ temos que 
libertar a vida 

nas nossas 
celebrações

to. O padre, como ministro que preside, 
deve assumir esta verdade e buscar uma 
aproximação com simplicidade. Por 
outro lado, é essencial a presença do 
colorido dos ministérios, que enriquecem 
as nossas celebrações. Nesse âmbito, é 
importante também dar muita atenção à 
formação para os ministérios. Penso que 
vale a pena. Desde o ministério da pre-
sidência até ao ministério do leitor, que 
estamos a encarar com muita ligeireza, é 
preciso investimento. Hoje em dia qual-
quer pessoa vai ler e nem sempre está 
devidamente preparada. A nobreza de 
trato e o significado profundo da forma 

como se proclama a Palavra merecem a 
nossa atenção. Depois há o ministério 
do acólito, os sacristães e as zeladoras. 
Temos as celebrações demasiado auto-
matizadas. Há uma vida que temos que 
reconquistar. Temos que libertar a vida 
das nossas celebrações.

este vai ser um ano de particular traba-
lho para o departamento pastoral que 
coordena. qual o lugar da liturgia na 
vida e missão da igreja diocesana?

R_O lugar da liturgia é o lugar da iden-
tidade da própria vida da Igreja dioce-
sana. Quem acredita e sente o olhar 
transformador do Deus que chama, tem 
que celebrar. A liturgia é o cume da vida 
da Igreja e das comunidades. A verdade 
do Evangelho, que tem que encarnar na 
nossa vida e levar-nos ao testemunho, 
tem que ter um lugar na celebração. 
A celebração tem ainda o seu carácter 
missionário, pois é aí que somos enviados 
para a vida concreta.

Como é que um cristão leigo olha para a 
liturgia?

R_ A palavra “liturgia” significa, desde 
logo, congregar pessoas numa ação 
pública. A carga máxima é essa. Claro 
está que, para a Igreja, a liturgia são 

pessoas congregadas numa pessoa, que 
é Jesus Cristo. Sendo esta ação pública, 
isto é sempre aberta, a viver, a caminhar 
e a trilhar o caminho da história. É uma 
oportunidade para que nós cristãos, em 
família, possamos buscar o compromisso 
da nossa fé. Nós podemos dizer que uma 
grande percentagem dos nossos leigos 
continua a olhar para a liturgia como o 
cumprimento de um preceito. Eu partilho 
muitas vezes com as pessoas que não 
podemos viver as celebrações meramente 
para ficar de consciência tranquila, por-
que se cumpriu uma espécie de manda-
mento. Infelizmente, ainda há essa carga. 
Este ano não vai ser um ano de abrir 
página, vai ser um ano para a reabertu-
ra de um livro que terá muitas páginas, 
facto que nos alertará para fazer sentir às 
pessoas a profundidade, a simplicidade, 
a beleza ou a abundância do mistério do 
Deus que celebramos na liturgia. A partir 
da minha experiência, penso que estamos 
muito longe de poder saborear a beleza e 
a vida que se pode comunicar através da 
liturgia. 

Há muitas fações da igreja que defendem 
uma simplificação do rito celebrativo, 
de forma a tornar as celebrações mais 
vivenciadas pelos fiéis. qual é a sua opi-
nião nesta matéria?

R_Eu penso que o rito, por si só, é 
simples. Nós, por vezes, é que o com-
plicamos. Complicamos pela falta de 
preparação e pela falta de tempo que 
lhe dedicamos. Tudo isso transforma o 
rito num ritual desprovido de vida, em 
que as pessoas são meros assistentes, 
quase como se fossem consumidores, e 
que ficam distantes da essência do rito. 
Há pouco tempo escutava uma reporta-
gem de um português que utiliza o rito 
bizantino, e ele referia que os ortodoxos 
têm a opinião que nós, católicos, te-
mos ritos demasiado simples e que até 
parecem desprovidos do seu sentido de 
mistério ou, como se diz, do seu senti-
do mistagógico. Eu penso que a nossa 
liturgia é simples. Só não é habitada. Nós 
conseguimos ajudar as nossas crianças e 
os nossos adultos a viver o rito e a habitar 
nele. Para isso é preciso estarmos bem 
preparados para os ministérios, cuidar do 
tipo de música que anima as cerimónias e 
até ter cuidado com o próprio tom de voz 
que utilizamos. Isso é que pode tornar 
distante o rito. 

um dos objetivos deste ano pastoral é 
«implementar itinerários de formação 
para os ministérios litúrgicos». de que 
forma pensa ser possível atingir esta 
meta?

R_Um dos objetivos que este ano pedi-
mos, dado que já temos alguns itinerários 
de formação elaborados, foi não nos 
reduzirmos às propostas da Comissão 
de Liturgia. Pela primeira vez, vamos ter 
encontros arciprestais da pastoral litúr-
gica, de uma forma mais encarnada na 
realidade de cada unidade territorial. Até 
aqui, e há vários anos, que temos centros 

entre 1996 e 2007 foi reitor do Seminário de nossa Senhora 
da Conceição. É, desde 2006, pároco de Santa Maria Maior 
e Sé Primaz e S. João do Souto, em Braga. em 2011 acumu-
lou a paroquialidade da Cividade. Cónego desde 2004, é 
ainda Secretário arquidiocesano da Pastoral Litúrgica.

Cón. MaNUEL JOaQUiM COSTa
Comissão arquidiocesana para a Pastoral Litúrgica e Sacramentos
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as dispersavam. Por isso mesmo, temos 
que agir com serenidade e com calma, 
partindo sempre da realidade encarnada 
e do contexto de vivência de fé de cada 
pessoa. Perante os gestos, o agir e fazer 
de cada pessoa, temos que ter tempo e 
oferta. 

Como é que podemos valorizar o do-
mingo na vida de um cristão? os ritmos 
exigidos pela sociedade hodierna não 
serão empecilho para o concretizar?

R_ Eu penso que temos que continuar a 
investir nos novos meios, instrumentos 
e linguagens. Projetos como o Passo-a-
-Rezar ou como o Laboratório da Fé são 

bons contributos nesse sentido. Temos 
que dar às pessoas elementos simples. 
Aqui na cidade de Braga, por exemplo, 
procuramos disponibilizar às pessoas 
elementos simples para a vivência dos 
tempos fortes do calendário. Não temos 
grandes revoluções a fazer. Quanto ao 
domingo, penso que temos que ir buscar 
o que é o valor do domingo a partir da 
carta apostólica “Dies Domini”. Nós 
continuamos a ter um determinado ritmo 
e é preciso pensar, por exemplo, nos mais 
jovens. A maior parte das nossas cele-
brações são ao domingo de manhã, que 
é um horário desfasado dos mais novos. 

Temos que adaptar a nossa disponibili-
dade à realidade atual. Para se valorizar 
o domingo também, devemos apostar na 
formação mais básica. Quando um cris-
tão não celebra a fé ao domingo, é sinal 
de falta de evangelização. Aqui no nosso 
contexto, uma das coisas que fizemos foi, 
junto dos escuteiros e das reuniões de ca-
tequese, privilegiar o domingo como dia 
das celebrações, porque se criou o hábito 
de celebrar ao sábado à tarde.

e a Liturgia de Braga? que lugar pode ter 
este rito ancestral no panorama litúrgico 
local?

R_Eu tive a oportunidade de estudar as 
fontes da liturgia ocidental e também 
todo o percurso da reforma litúrgica. Nes-
se processo de aprofundamento, não vi 
nada de relevante que pudesse valorizar 
a nossa liturgia de Braga. É óbvio que se 
trata de um património que faz parte da 
nossa história, mas que deve ser tratado 
como tal. Por aquilo que me apercebo, 
não há uma substância muito relevante 
que o obrigue a tornar vivo este rito outra 
vez. Para celebrarmos a fé, o essencial 
é que interessa. A tradição não é imobi-
lismo, mas é saber por onde passamos e 
que passos foram dados. Isso é bonito e 
é belo, mas para grupos mais reduzidos. 
É um tema que não me preocupa muito. 
Sei que tem havido algumas pessoas a 
tentar celebrar no rito de Braga, como em 
Paris há um grupo que celebra no rito do 
Pio V, mas não podemos ficar apenas na 
musicalidade e nos gestos. Corremos o 
risco de nos ficarmos na estética do rito e 
não passarmos para o que é o essencial. 
A liturgia não é apenas isso, mas tem que 
haver uma vida e um sentido de envio e 
missão.

entreViSta
ii os objetivos traçados pela arquidiocese para o novo ano pastoral são os seguintes: valori-

zar o domingo como centro de todo o ano litúrgico; estudar a Constituição Conciliar sobre 
a Sagrada Liturgia («Sacrosanctum Concilium»); aprofundar os conteúdos dos «Sacramen-
tos», a partir do Catecismo da igreja Católica; implementar itinerários de formação para os 
ministérios litúrgicos; iniciar à oração; e purificar e evangelizar a religiosidade popular.

a “Sacrosanctum Concilium”, é uma constituição so-
bre Liturgia, promulgada pelo Concílio Vaticano ii, in-
dicando as modificações desejadas pelos participantes 
do Concílio no culto em geral da igreja Católica. foi o 
primeiro documento emitido pelo Concílio.

«Pela primeira vez, 
vamos ter encontros 

arciprestais da 
pastoral litúrgica»

de formação que reúnem vários arcipres-
tados, particularmente para o ministério 
do leitor e do ministro extraordinário 
da comunhão. Aproveitando este Ano 
Litúrgico, achamos que era o momento 
de cada arciprestado apostar na formação 
litúrgica de uma forma mais aprofundada. 
O apelo foi feito e foi lançado o desafio 
a cada responsável arciprestal. Temos a 
esperança que se vá concretizando ao 
longo deste ano pastoral.

outro dos objetivos sugeridos pelo plano 
pastoral é a purificação e evangelização 
da religiosidade popular. Que diagnósti-
co podemos fazer neste âmbito?

R_Em França, os professores que tive 
quase me proibiram de falar em religio-
sidade. Prefiro utilizar o termo religião 
popular. Quando falamos em religiosi-
dade parece que estamos a falar de algo 
de segunda categoria e não é assim. Eu 
habituei-me a respeitar, observar e a 
ponderar os gestos mais espontâneos e 
simples das pessoas. Depois de observar, 
podemos ir ao encontro da realidade 
de cada um e dialogar um pouco com 
as pessoas sobre isso, sem tentar impor 
nenhuma forma de estar ou condenando-
-as por agirem assim. Não podemos fazer 
isso. Devemos tentar entrar no paradigma 
das pessoas e dos contextos. Nas festas 
acontece o mesmo. Temos que entrar nes-
ta gramática do agir e tentar ir falando às 
pessoas, mostrando a beleza e as ofertas 
do Evangelho. Não podemos chegar junto 
das pessoas com receitas feitas. Dou o 
exemplo do que acontece em Braga às 
quintas-feiras. As pessoas aglomeram-se 
junto da capela de S. Bentinho para rezar 
o terço. Se pusessem lá um padre a falar 
do Evangelho, de certeza que as pesso-

    GOSTOS

“a PaCiênCia CoM 
deuS” de toMáš 
HaLík  
Livro

CLáSSiCa
Música

GreLHadoS
GastronoMia

“a Cidade doS 
anJoS”
CineMa

PaPa franCiSCo
PersonaLidade 

BraGa
Lugar

CoMo É Ser PároCo tendo CoMo Sede a CaSa Mãe da 
arquidioCeSe?

r_não é fácil. a paróquia é um desafio e, ao mesmo tempo, uma 
dificuldade. não é apenas por ser a igreja-mãe da nossa diocese, 
mas é a falta do ritmo que herdamos. quem tem a experiência 
de ter nascido e vivido na paróquia, recorda os espaços e a 
ligação entre eles. aqui na paróquia da Sé está tudo disperso. o 
acolhimento e a catequese acontecem no Patronato; os funerais 
são no Pópulo; mas a sede é na Sé. Por outro lado, os horários 
das missas estão desfasados da realidade de uma paróquia. as 
nossas celebrações têm pessoas que não pertencem à comunida-
de. isso não permite um sensus pastoral que englobe a comuni-
dade. aqui é diferente pois está tudo disperso. Por outro lado, 
também é belo, porque há muita gente a procurar a catedral 
para os batismos e para os casamentos. este ano já vamos com 
mais de uma centena de batismos. isso permite ao pároco falar 
com os pais ou com os noivos e prepará-los para os sacramentos. 
isso é uma grande riqueza. 

a arquidioCeSe de BraGa teM dado PaSSoS deCiSi-
VoS Para uMa reorGaniZação PaStoraL MaiS efiCaZ 
e adPtada aoS deSafioS do PreSente. que PodeMoS 
eSPerar do futuro da iGreJa BraCarenSe?

r_ nós podemos esperar tudo, porque somos pessoas de es-
perança. a nossa obrigação é dar conteúdo a essa esperança. 

aquilo que vai sendo um hábito e um ritmo adquirido são as 
vivências anuais dos planos pastorais. Se estivermos a esperar 
igrejas cheias, se calhar vamos ter as esperanças defraudadas. Se, 
pelo contrário, quisermos ter cristãos mais assumidos e convic-
tos, melhor formados e mais disponíveis para ocupar um lugar 
na missão da igreja, aí sim podemos ter esperança. Vamos ser 
menos, mas se formos mais convictos deveremos estar felizes. É 
certo que muitas comunidades ainda não vivem isto em pleno. 
É preciso criar a rotina dos planos de formação e cada pároco 
investir na sua comunidade. 

CoMo eSPera ViVer eSte ano LitúrGiCo a níVeL PeSSo-
aL e CoMunitário?

r_ a nível pessoal sinto uma grande responsabilidade, desde 
logo pela minha missão como batizado. tenho que verificar, 
hora a hora, se estou a ser coerente com essa condição. devo 
também olhar a minha missão pastoral e a forma como me 
dedico às pessoas. ao nível da responsabilidade da presidência, 
sou membro vivo da igreja de Cristo e tenho o dever de perceber 
que ajo na qualidade de Jesus Cristo cabeça. uma das coisas que 
me vai assaltando o pensamento quando vou celebrar com os 
meus irmãos na fé, é esta responsabilidade de fazermos parte de 
um mesmo corpo que é a igreja, corpo místico de Cristo. isso é a 
grande responsabilidade que eu sinto. o aprofundamento é que 
se vai realizando em partilha com os irmãos.

«É preciso criar a rotina dos planos de formação»

“
Quando falamos em 
religiosidade parece 
que estamos a falar 
de algo de segunda 
categoria e não é 

bem assim
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lituRgiA

LEITURA I – 2 Reis 5,14-17

Leitura da Segundo Livro dos Reis

Naqueles dias, o general sírio Naamã 
desceu ao Jordão e aí mergulhou sete ve-
zes, como lhe mandara Eliseu, o homem 
de Deus. A sua carne tornou-se tenra 
como a de uma criança e ficou purifica-
do da lepra. Naamã foi ter novamente 
com o homem de Deus, acompanhado 
de toda a sua comitiva. Ao chegar diante 
dele, exclamou: «Agora reconheço que 
em toda a terra não há outro Deus senão 
o de Israel. Peço-te que aceites um pre-
sente deste teu servo». Eliseu respondeu-
-lhe: «Pela vida do Senhor que eu sirvo,
nada aceitarei». E apesar das insistências, 
ele recusou. Disse então Naamã: «Se não 
aceitas, permite ao menos que se dê a 
este teu servo uma porção de terra para 
um altar, tanto quanto possa carregar 
uma parelha de mulas, porque o teu ser-
vo nunca mais há-de oferecer holocausto 

ou sacrifício a quaisquer outros deuses,
mas apenas ao Senhor, Deus de Israel».

SALMO RESPONSORIAL – Salmo 97 (98)

Refrão 1: O Senhor manifestou a salva-
ção a todos os povos.

Refrão 2: Diante dos povos manifestou 
Deus a salvação.

Cantai ao Senhor um cântico novo
pelas maravilhas que Ele operou.
A sua mão e o seu santo braço
Lhe deram a vitória.
 
O Senhor deu a conhecer a salvação,
revelou aos olhos das nações a sua justiça.
Recordou-Se da sua bondade e fidelidade
em favor da casa de Israel.
 
Os confins da terra puderam ver
a salvação do nosso Deus.
Aclamai o Senhor, terra inteira,
exultai de alegria e cantai.

LEITURA II – 2 Tim 2,8-13

Leitura da segunda Epístola do apóstolo 
São Paulo a Timóteo

Caríssimo: Lembra-te de que Jesus Cristo, 
descendente de David, ressuscitou dos 
mortos, segundo o meu Evangelho, pelo 
qual eu sofro, até ao ponto de estar preso 
a estas cadeias como um malfeitor. Mas a 
palavra de Deus não está encadeada. Por 
isso, tudo suporto por causa dos eleitos,
para que obtenham a salvação que está 
em Cristo Jesus, com a glória eterna. É 
digna de fé esta palavra: Se morremos 
com Cristo, também com Ele viveremos;
se sofremos com Cristo, também com 
ele reinaremos; se O negarmos, também 
Ele nos negará; se Lhe formos infiéis, Ele 
permanece fiel, porque não pode negar-
-Se a Si mesmo.

ACLAMAÇÃO EVANGELHO – 1Tes 5,18
Em todo o tempo e lugar dai graças a 
Deus, porque esta é a sua vontade a 
vosso respeito em Cristo Jesus.

EVANGELHO –  Lc 17,11-19

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas

Naquele tempo, indo Jesus a caminho 
de Jerusalém, passava entre a Samaria 
e a Galileia. Ao entrar numa povoação, 
vieram ao seu encontro dez leprosos. 
Conservando-se a distância, disseram em 
alta voz: «Jesus, Mestre, tem compaixão 
de nós». Ao vê-los, Jesus disse-lhes: «Ide 
mostrar-vos aos sacerdotes». E sucedeu 
que no caminho ficaram limpos da lepra.
Um deles, ao ver-se curado, voltou atrás, 
glorificando a Deus em alta voz, e pros-
trou-se de rosto por terra aos pés de Jesus 
para Lhe agradecer. Era um samaritano. 
Jesus, tomando a palavra, disse: «Não 
foram dez que ficaram curados? Onde 
estão os outros nove? Não se encontrou 
quem voltasse para dar glória a Deus se-
não este estrangeiro?» E disse ao homem: 
«Levanta-te e segue o teu caminho; a tua 
fé te salvou».

i No dia 13 de outuBro, celebramos a Beata aLeXand-
RiNA(1904-1955). 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, reviveu todas as 
sextas-feiras a paixão de Cristo. foi beatificada em 2004.

Sugestão de Cânticos
ent: Salvai-nos, Senhor (f. Lapa, BML 107)
ofer: Chamei por Vós, Senhor (M. Luís, LHC 128)
CoM: os ricos empobrecem (C. Silva, CeC ii 131)
SAiD: Cantai comigo (M. faria, iC 283)

A liturgia deste 
domingo mostra-
-nos, com exemplos 
concretos, como 
Deus tem um projeto 
de salvação para ofe-
recer a todos os ho-

mens, sem exceção; reconhecer o dom 
de Deus, acolhê-lo com amor e gratidão, 
é a condição para vencer a alienação, o 
sofrimento, o afastamento de Deus e dos 
irmãos e chegar à vida plena.

A primeira leitura apresenta-nos a histó-
ria de um leproso (o sírio Naamã). O epi-
sódio revela que só Jahwéh oferece ao 
homem a vida e a salvação, sem limites 
nem exceções; ao homem resta acolher 
o dom de Deus, reconhecê-l’O como o 
único salvador e manifestar-Lhe gratidão. 
A história do sírio Naamã levanta, ainda, 
a questão da gratidão. É preciso que nos 
apercebamos que tudo é dom do amor 

de Deus e não uma conquista nossa ou 
a recompensa pelos nossos méritos ou 
pelas nossas boas obras. 

A segunda leitura define a existência 
cristã como identificação com Cristo. 
Quem acolhe o dom de Deus torna-se 
discípulo: identifica-se com Cristo, vive 
no amor e na entrega aos irmãos e chega 
à vida nova da ressurreição. O autor da 
Segunda Carta a Timóteo recorda, aqui, 
algo de central para a experiência cristã: 
a essência do cristianismo é a identifi-
cação de cada crente com Cristo. Isto 
traduz-se, concretamente, no entregar a 
própria vida em favor dos irmãos, se ne-
cessário até ao dom total. A opinião pú-
blica do nosso tempo está convencida de 
que uma vida gasta no serviço simples e 
humilde em favor dos irmãos é uma vida 
fracassada; mas o autor desta carta ga-
rante que uma vida de amor e de serviço 
é uma vida plenamente realizada.

O evangelho apresenta-nos um grupo 
de leprosos que se encontram com 
Jesus e que através de Jesus desco-
brem a misericórdia e o amor de Deus. 
Eles representam toda a humanidade, 
envolvida pela miséria e pelo sofrimen-
to, sobre quem Deus derrama a sua 
bondade, o seu amor, a sua salvação. 
Também aqui se chama a atenção para 
a resposta do homem ao dom de Deus: 
todos os que experimentam a salvação 
que Deus oferece devem reconhecer o 
dom, acolhê-lo e manifestar a Deus a 
sua gratidão. É preciso ter uma resposta 
de gratidão e de adesão à proposta de 
salvação que Deus faz. Atenção: muitas 
vezes são aqueles que parecem mais fora 
da órbita de Deus que primeiro reco-
nhecem o seu dom, que o acolhem e 
que aderem à proposta de vida nova que 
lhes é feita. Às vezes, aqueles que lidam 
diariamente com o mundo do sagrado 

estão demasiado cheios de autossufici-
ência e de orgulho para acolherem com 
humildade e simplicidade os dons de 
Deus, para manifestarem gratidão e para 
aceitarem ser transformados pela graça… 
Convém pensar na atitude que, dia a 
dia, eu assumo diante de Deus: se é uma 
atitude de autossuficiência, ou se é uma 
atitude de adesão humilde e de gratidão. 
Curiosamente, os dez “leprosos” não são 
curados imediatamente por Jesus, mas a 
“lepra” desaparece “no caminho”, quan-
do iam mostrar-se aos sacerdotes. Isto su-
gere que a ação de Jesus não é mágica, 
mas um processo progressivo, no qual o 
crente vai descobrindo e interiorizando 
os valores de Jesus, até à adesão plena às 
suas propostas e à efetiva transformação 
do coração.

Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org

 a Igreja alimenta-se da palavra

 LITURGIA da palavra
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outuBro MiSSionário

No passado dia 29 de setembro, o arciprestado de Cabeceiras de Basto viveu a sua festa muni-
cipal, em honra de S. Miguel. O Arcebispo Primaz presidiu às celebrações.        

(Fotos: Diário do Minho)

iGreJa eM deStaque

Esta afirmação de Heráclito, filósofo 
grego, resume uma das minhas 
convicções mais profundas. Não 
só o Universo e toda a natureza, 

mas também o nosso ser bio-psico-social e 
espiritual está em constante movimento e 
mudança. Assim Deus nos sonhou e quis.

Chamo-me Ana Luísa dos Anjos Prego, sou 
Franciscana Missionária de Maria, natural 
de Setúbal. 

Recordo uma palavra das Constituições do 
Instituto a que pertenço: «Para a missão e 
seus riscos, Maria da Paixão quis-nos fortes 
na fé e prontas a partir para onde formos 
enviadas».

Missionárias nos quatro cantos do mundo, 
somos, por vocação, dedicadas à missão 
universal. Quer isto dizer que cruzar os 
mares ou os céus faz parte da nossa vida, 
está (ou deveria estar) no nosso DNA. 

Em 1989 entrei no Instituto das 
Franciscanas Missionárias de Maria em 
Portugal. Depois do Noviciado, fiz os 
primeiros votos em 1992. Fiz o Curso 
de Enfermagem na Escola Superior de 
Enfermagem das 
FMM e trabalhei no 
Instituto Português 
de Oncologia em 
Lisboa, durante 
ano e meio. Após 
os votos perpétuos, 
em 1997, fui 
enviada em missão 
no Burkina Faso. 
Ali trabalhei na 
pastoral juvenil e 
vocacional, numa 
equipa de padres, leigos e religiosos. 
Éramos responsáveis pela educação cristã 
dos jovens dos liceus e colégios de Bobo-
Dioulasso, preparando-os para o Baptismo, 
a Profissão de fé e o Crisma.

Em 2003 fui chamada à província de 
Portugal para ajudar na formação como 
mestra de noviças, em Arcozelo - Barcelos. 
Disse ao Senhor, como Jeremias: «sou 
muito nova, porque não chamas outra? 
Estava tão feliz na missão no Burkina…». 
Mas Deus confirmou, como fez com 
Jeremias, que era Ele quem me chamava e 
aceitei.

Em Portugal, vivendo nós em território 
de nova evangelização, além do trabalho 
específico da formação que me foi 
confiada, pude colaborar com diversos 
párocos e leigos do arciprestado de 
Barcelos, procurando que a fé dos jovens 
e dos cristãos em geral se tornasse mais 
forte e profunda e não só arraigada àquilo 
que é tradição religiosa. Nem sempre foi 
uma missão simples; às vezes, manter o 
povo cristão só nas «suas tradições» é mais 
cómodo; mas comodismo não faz parte da 
gramática do Evangelho de Jesus. Também 
fui chamada a colaborar na formação dos 
seminaristas no Seminário de Braga. Assim, 

a minha missão na arquidiocese de Braga 
foi muito variada e permitiu-me crescer 
como mulher e como crente, mais realista 
das forças e fraquezas pessoais e da Igreja 
a que pertenço.

Muitas experiências positivas estão 
gravadas no meu coração e permitem o 
trampolim agora para outras paragens. 

No mês de Março de 2013 fui de novo 
enviada à missão de Burkina Faso, onde 
as FMM têm uma província com muitas 
vocações e um campo de acção muito 
vasto. O Burkina Faso, antigo Alto Volta, 
é um país africano limitado a oeste e a 
norte pelo Mali, a leste pelo Níger, e a sul 
pelo Benin, pelo Togo, por Gana e pela 
Costa do Marfim. Sua capital é a cidade de 
Ouagadougo.

Como estou eu a viver este tempo de já 
estar enviada e ainda não ter lá chegado? 

Em vez de me lançar a sonhar como será a 
minha missão nestas terras onde habitam 
16 milhões de pessoas das mais pobres do 
mundo, abro mão das experiências que 
vivi com pessoas e actividades. Quando 

estamos muito contentes 
com o que já somos 
e temos, a mudança 
ameaça-nos, parece que 
nos retira algo. Sei que 
nas transições o fim de 
algo é ponto de partida. 
Sim, agora trata-se de 
dizer «adeus». Dizer 
adeus às pessoas com 
quem vivi e trabalhei, 
adeus às condições 
de trabalho (Internet, 

etc…), adeus às condições ideais de saúde 
(embora com a crise que vivemos somos 
exuberantemente ricos ao lado do povo 
burkinabé), adeus a uma certa concepção 
de mim mesma. Estes e outros «adeus» são 
naturalmente dolorosos; mas são também, 
para mim, parte integrante do processo de 
despojamento da minha vida nas mãos de 
Deus. 

Tudo isto que agora vivo ganha sentido 
olhando para Cristo, Aquele a quem 
entreguei a minha vida; Ele foi peregrino 
de terra em terra, apreciando os valores de 
cada povo, crescendo humanamente com 
os outros, servindo a todos, com especial 
atenção pelos mais pobres.

Espero partir no final deste ano 2013 para 
colaborar com a Igreja-Família do Burkina 
Faso, em princípio ajudando na formação 
e em tudo aquilo que me possa ser pedido, 
levando outros a apaixonarem-se por 
Cristo. 

Num país tão pobre, onde escasseiam 
todos os recursos e onde a «grande riqueza 
é o povo», vou para testemunhar e viver 
uma vida entregue e dependente de Cristo, 
na simplicidade, na paz e na alegria. Com 
a graça de Deus e a ajuda dos irmãos e 
irmãs.

Não há nada permanente 
a não ser a mudança

por Ana Luísa dos Anjos Prego, fmm
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Sexta-feira 04.10.2013

> V.N.FAMALICÃO: eucaristia 
evocativa de S. Francisco de 
Assis, no convento das Irmãs 
Clarissas, na Vila das Aves 
(11h00).

Sábado 05.10.2013

> BRAGA: encontro de Profes-
sores de EMRC, no Centro Pas-
toral da Arquidiocese (09h30).

> BRAGA: encontro de pré-se-
minário, no Seminário Menor 
(09h30-17h00).

> ESPOSENDE: conselho 
arquidiocesano dos Centros de 
Preparação para o Matrimónio, 
no Centro Social João Paulo II, 
na Apúlia (10h00).

domingo 06.10.2013

> abertura do ano Litúrgico 
em todas as comunidades da 
arquidiocese.

> FAFE: caminhada de abertura 
do novo ano pastoral, entre 
Cepães e Santo Ovídio (14h45).

> PÓVOA DE VARZIM: eucaris-
tia de abertura do ano pastoral 
na igreja de S. José de Ribamar, 
por D. Jorge Ortiga (11h30).

Segunda-feira 07.10.2013

> BRAGA: abertura da VI 
Semana Biblica de Braga, no 
auditório Vita (21h00).

terça-feira 08.10.2013

> BARCELOS: encontro “Missão 
na Praça“, no Centro Pastoral 
de Santo António (21h00).

> Esta 
sexta-feira, das 

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

Rádio SIM, entrevista novamen-
te o padre Bernardino Costa, 
o novo Abade de Singeverga, 
Santo Tirso, cuja tomada de 
posse no Mosteiro de Singever-
ga, acontece este domingo.

FM 101.1 Mhz e AM 576 Khz . 

igREJA.net

flash 

«A catequese 
é a base da 

evangelização 
e missão da 

Igreja»

Cristina Sá Carvalho

Secr. Nacional de Educação Cristã

O Conselho arquidiocesano da Pastoral de Jovens reuniu no passado sábado e contou com D. Jorge Ortiga 

título: A paciência com 
Deus

Autor: Tomáš Halík

Editora: Paulinas

Preço: 14,90 euros

Resumo: «Concordo com os ateus em mui-
tas coisas, muitas vezes em quase tudo... 
Muitas vezes também me sinto oprimido 
pelo silêncio de Deus e pela sensação do 
seu afastamento. Percebo que a natureza 
ambivalente do mundo e dos inúmeros pa-
radoxos da vida pode dar origem a expres-
sões tais. No entanto, a paciência é aquilo 
que eu considero a principal diferença entre 
fé e ateísmo.» (Autor).

LiVRo

oraçÕeS PeLaS VoCaçÕeS

I
nicia-se hoje, dia 3 de ou-
tubro, o primeiro momento 
de oração do ano, organi-
zado pela Pastoral Vocacio-

nal da Arquidiocese de Braga.
Estes momentos vão decorrer 
uma vez por mês, a partir das 
21h00, em diferentes igrejas da 
cidade de Braga, nos seguintes 
dias:
3 de outubro - Santo Adrião
15 de novembro - São Paulo
5 de dezembro - São Vicente
9 de Janeiro - São Lázaro
6 de fevereiro - Maximinos
6 de março - São Victor
3 de abril - Sé Catedral
1 de maio - Senhora-a-Branca
5 de junho - Ferreiros

Estão todos convidados a par-
ticipar deste tempo de oração 
pelas vocações! 

Odono de um palácio resol-
veu fazer uma grande festa, 
para a qual toda a popula-

ção era convidada. Mas não tinha 
vinho suficiente nas adegas para 
o banquete. Por isso, ordenou aos 
empregados:
- Ponham à entrada uma grande 
vasilha capaz de levar vinho para 
toda a gente.
E ordenou a todos os convidados 
que levasse cada qual um pequeno 
recipiente com vinho.
Um habitante nada generoso, antes 
de ir para a festa, pensou para con-
sigo: “Um pouco de água na vasilha 
ninguém a notará!“.
Ao chegar à porta de entrada, deitou 
a água na vasilha sem que ninguém 
visse. E entrou no palácio.
Chegaram todos os convidados e o 
dono do palácio deu início à festa.
Quando chegou o momento de ser-
vir o vinho, todos ficaram surpreen-
didos, pois na vasilha havia apenas 
água. Todos tinham pensado da 
mesma maneira. 

Nenhum de nós está dispensado 
de colaborar com o que tem, para 
que o mundo seja melhor e as 
pessoas vivam felizes. Em vez de 
água, dar o vinho da alegria.

In “Nem só de pão”, Pedrosa Ferreira
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O portal do Secretariado Nacional de 
Liturgia (SNL), com um grafismo leve e 
atrativo, dispõe de recursos e informa-
ções sobre rituais, pontificais, músi-
cas, santos, e também dá acesso ao 
boletim do SNL. Para além de notícias 
sobre formações e outras iniciativas, 
é possível aceder à versão digital da 
Liturgia das Horas e do Lecionário. O 
site disponibiliza ainda uma secção 
com perguntas e respostas sobre as 
diversas temáticas que envolvem a 
liturgia (“Organização” + “Questões”).

www.liturgia.pt


