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Entretanto, o Arcebispo Primaz, D. Jorge 
Ortiga, vai presidir este sábado, pelas 
21h00, a uma eucaristia comemorativa, 
no preciso dia em que se completam 100 

anos sobre a bênção apostólica do Papa S. 
Pio X. Após esta celebração, que decorre 
nas Mós, vai ser apresentada a medalha 
comemorativa do centenário.
No domingo, último dia das comemora-

iGreja PriMaZ
no próximo dia 16 de julho assinalam-se os 150 anos 
do lar de Santa estefânia, em Guimarães. Para comem-
orar a efeméride esta instituição das Irmãs do Amor de 
deus vai celebrar uma eucaristia solene, pelas 11h00, 
que vai contar com a presença de d. jorge ortiga.

i

 ÓBITO
faleceu, no passado dia 9 de 

julho, o Padre joaquim da Silva 
freitas. nascido a 25 de janeiro de 

1930, foi ordenado em 1956. no mesmo 
ano, assumiu as funções de vigário coo-
perador de fafe. em 1958 foi nomeado 
pároco de touguinha, Vila do Conde 
e, em 1977, pároco de navais, Vila do 
Conde. desde 1991 foi pároco de avidos 
e lagoa, arciprestado de Vila nova de fa-
malicão, cargo pastoral que assumiu até 
julho de 1997, data em que foi dispensa-
do da paroquialidade. Residia atualmente 
na Casa Sacerdotal da arquidiocese.

OArciprestado de Terras de Bouro 
vive, este domingo, a sua pere-
grinação arciprestal ao Bom Jesus 

das Mós, no alto da Carvalheira.
Esta manifestação popular de fé fica este 
ano marcada pelas comemorações do 
centenário da inauguração do monumento 
ao Sagrado Coração de Jesus. 
Está neste momento a decorrer um vasto 
programa de comemorações que inclui 
conferências, uma exposição, celebrações 
religiosas e momentos musicais.
O programa iniciou-se, no passado dia 8 
de julho, com uma Eucaristia em memória 
do padre Martins Capela, fundador do mo-
numento. No final da celebração decorreu 
ainda a inauguração de uma exposição e a 
encenação de uma peça de teatro.
Entretanto realizam-se duas conferências 
centradas na vida e obra de Martins Cape-
la e, ainda, um tríduo de oração, orientado 
pelo padre Dário Pedroso. 
Esta noite, pelas 21h30, terá lugar a apre-
sentação do livro “Senhor Jesus do Monte 
das Mós - Cem anos da fé e devoção”.

BOM JESUS DAS MóS 
CELEBRA 
CENTENÁRIO

Cabeceiras de Basto 
concerto de homenagem
realizou-se, no passado sábado, no 
Mosteiro de refojos, em Cabeceiras 
de Basto, um concerto de homenagem 
ao compositor Padre joaquim Santos. 
o concerto integrava-se no Ciclo de 
Conferências evocativas do composi-
tor cabeceirense, falecido em 2008, 
numa iniciativa do agrupamento de 
escolas de Cabeceiras de Basto.

Pastoral de Jovens
conselho arquidiocesano
o Conselho arquidiocesano da Pasto-
ral de jovens esteve reunido no passa-
do sábado para preparar as iniciativas 
pastorais que vão decorrer este verão e 
também para delinear a programação 
do próximo ano pastoral. Uma das no-
vidades é a realização do dia arquidio-
cesano da juventude no arciprestado 
de Cabeceiras de Basto. 

  
Barcelos
peregrinação ao Facho
no passado domingo, milhares de pe- 
regrinos do arciprestado de Barcelos 
subiram ao Monte do facho para a ha-
bitual peregrinação mariana desta zona 
pastoral. este ano, a peregrinação ao 
santuário da Senhora da assunção do 
facho, em oliveira, partiu da paróquia 
de roriz. no próximo ano, a peregrina-
ção sairá de S. romão da ucha.

Braga
homenagem a Manuel Faria
no passado domingo encerraram-se as 
comemorações do 30.º aniversário da 
morte do padre e compositor Manuel 
faria, com uma eucaristia solene na 
igreja de S. Paulo. na mensagem que 
escreveu para a celebração, o arcebis-
po Primaz afirmou que pretende ver 
instituído o Prémio Manuel faria, uma 
distinção que quer ser um incentivo 
para o estudo da música litúrgica.

o santuário de Balasar, na Póvoa de Varzim, promove 
domingo, pelas 18h00, uma homenagem pelos 50 
anos da morte do padre Mariano Pinho, jesuíta que 
foi confessor da Beata alexandrina. o arcebispo 

Primaz, d. jorge ortiga, preside às celebrações. 

i

Ação Católica Rural
a açÂo CatÓliCa rural (aCr) vai 
realizar na Arquidiocese de Braga duas 
iniciativas de grande relevo. A 13 de 
julho, decorre na Escola Profissional Amar 
Terra Verde, em Vila Verde, a Assembleia 
Nacional de Delegados, reunião magna 
dos representantes do movimento. Este en-
contro, que estava previsto realizar-se em 
Caldelas, teve que ver o seu local alterado 
devido ao crescente número de participan-
tes. Este domingo, 14 de julho, o santuário 
do Sameiro acolhe as Jornadas Nacionais 
da ACR, momento que pretende reunir os 
membros deste movimento. O programa, 
que inclui ateliês temáticos e momentos 
de convívio, tem como ponto alto uma 
eucaristia, que vai ser presidida pelo D. 
Jorge Ortiga, pelas 11h00 na cripta. Servirá 
também de celebração dos 50 anos da 
revista “Mundo Rural”. São esperadas duas 
mil pessoas vindas de todo o país.

São Bento das Pêras
a Cidade de ViZela vive, este fim de 
semana, a sua romaria ao alto do monte 
das Pêras, onde se venera S. Bento. Após 
a eucaristia celebrada pelas 07h00 na 
igreja de Tagilde, os fiéis vão percorrer 
os quilómetros que separam a cidade do 
alto do monte de S. Bento das Pêras. À 
chegada decorrerá a eucaristia solene em 
honra do padroeiro. No final da celebra-
ção procede-se à bênção do  município 
de Vizela a partir do miradouro sul do 
santuário. Pelas 17h30, realiza-se um 
concerto pelo grupo “Effatha”. Localizado 
no alto do monte que divide as freguesias 
de Tagilde e S. Miguel de Vizela, este 
santuário tem um culto muito antigo, 
havendo referências desde o século XV. 
Sensivelmente a partir de 1966, ano da 
renovação da ermida, foi instituída a 
peregrinação anual. Apenas em 1999 este 
lugar adquiriu o título de santuário. ©

 D
M

MOnumento ao sagrado coração 
de jesus, ícone do arciprestado 
de TERRAS DE BOURO, celebra 100 
anos este sábado e decorre um 
programa vasto de comemorações 
para assinalar a efeméride 

100 anoS de hiStÓria
o monumento de Bom jesus das Mós, 
que invoca o Sagrado Coração de jesus, 
foi iniciado em 1912, porém a bênção 
apostólica do Papa Pio X foi dada apenas 
no dia 13 de julho de 1913, perante 
numerosa assistência. a sua fundação 
deve-se ao enérgico padre Martins Cape-
la (1842-1925), que o erigiu no alto do 
monte das Mós, espetacular miradouro 
sobre o município de terras de Bouro.

ções vai ser celebrada uma missa solene 
no Bom Jesus das Mós, pelas 11h00, 
seguida de procissão e bênção ao Arci-
prestado, presidida pelo Bispo auxiliar D. 
António Moiteiro.
Pelas 15h00 decorre uma procissão do 
Santíssimo Sacramento, seguindo-se um 
concerto de bandas.

_________________________________

“
D. Jorge Ortiga vai presidir este 

sábado, pelas 21h00, a uma 
eucaristia comemorativa, no 

preciso dia em que se completam 
100 anos sobre a bênção 

apostólica do Papa S. Pio X.
_____________________________
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gelho», tanto na «concretização 
comunitária» como na sua «aplica-
ção pastoral», sugerindo a inclusão 
dos princípios da doutrina social 
da Igreja «nos percursos da nova 
evangelização» e na «formação dos 
cristãos que se empenhem em servir 
a convivência humana na vida social 
e política».
Para o sucessor de D. José Policarpo, 
é necessário defender «a dignidade 

da pessoa humana, na variedade enrique-
cida de raças e povos e sempre protegida 
e promovida da conceção à morte natural 
de cada um» para que não se coloque «em 
risco» a «humanidade».

d. Manuel Clemente, que era bispo 
do Porto desde 2007, foi nomeado 

pelo Papa Patriarca de lisboa a 18 de 
maio, após a resignação de d. josé Poli-
carpo, por ter atingido o limite de idade.

Creio no amor contemplativo de jesus, que vive 
em íntima, profunda comunhão com o Pai, que passa 

noites inteiras em oração e em diálogo com ele, que  o 
vê e descobre em tudo e em todos.

Creio no amor contemplativo de jesus, que fica encanta-
do e extasiado com o pôr-do-sol bonito e avermelhado, 
com os figos maduros, com a lâmpada colocada sobre o 
alqueire, com o fermento misturado a levedar a massa.

Creio no amor contemplativo de jesus, que se enternece 
com o rosto belo das crianças, que sente afeição pelo jo-
vem rico, que admira o amor do Pai nas escrituras Santas 
e nos feitos do Povo no antigo testamento.

Creio no amor contemplativo de jesus, que encontra 
o amor do Pai na beleza da água que jorra para a vida 
eterna, no encanto da videira cheia de cachos de uvas, 
no vinho novo das bodas de Caná.

Creio no amor contemplativo de jesus, que Se enternece 
e chora com a morte de lázaro e as lágrimas de suas ir-
mãs, Marta e Maria, que chora sobre a cidade de jerusa-
lém profetizando, com paixão e dor, a sua destruição.

Creio no amor contemplativo de jesus, que acolhe a 
miséria humana, cura doentes, consola tristes, liberta 
oprimidos, dá vista a cegos, manda em liberdade os cati-
vos do pecado e do maligno.

 Creio no amor contemplativo de jesus, que 
o faz ficar compadecido com a viúva de naim que vai 
a enterrar o seu filho único, que Se comove ao ver que 
querem matar à pedrada a mulher apanhada em adulté-
rio e seu Coração age em misericórdia.

 Creio no amor contemplativo de jesus, que olha 
com encanto a pobre que vai deitar no tesouro uma 
migalha mas a elogia porque conhece o seu coração, 
que sabe a hipocrisia dos túmulos caiados por fora, mas 
dentro cheios de podridão.

 Creio no amor contemplativo de jesus, que Se as-
sume como Cordeiro para resgatar o pecado do mundo, 
que carrega as nossas culpas para nos defender do mal e 
do maligno, que é todo ele misericórdia que cura e que 
salva.

 Creio no amor contemplativo de jesus, que vê em 
seu próprio Coração um fogo abrasador e deseja que 
esse fogo incendeie outros corações e seja o fogo do 
coração do mundo, para queimar impurezas e suscitar o 
amor.

 Creio no amor contemplativo de jesus e suplico-
-lhe que me faça como ele, ao jeito d’ele, que seja um 
homem e um padre de coração e de alma boa e contem-
plativa para o descobrir em todos e o amar sempre e 
sem medida.

iGreja uniVerSal
405 jovens e adultos vão realizar este ano projetos 
de voluntariado missionário em países em desen-
volvimento e 1073 em Portugal. este é o maior 
número de voluntários em missão fora de Portugal 
desde que se começaram a registar dados em 2003.

i

LISBOA já conta com o seu 17.º patriarca
Aveiro
cadeia de oração
a diocese de aveiro vai juntar hoje, 
11 de julho, os seus 10 arciprestados 
numa cadeia de oração integrada no 
programa da Missão jubilar e na come-
moração dos 75 anos da restauração 
da diocese. esta iniciativa, denomina-
da “um dia vou rezar à noite… hoje é 
o dia”, vai decorrer na casa diocesana 
de albergaria-a-Velha.

Beja
festival “Terras sem Sombra”
a igreja do Santíssimo Salvador em 
Sines acolhe, no próximo sábado, o 
concerto de encerramento do festival 
de Música Sacra do Baixo alentejo, 
terras sem Sombra. na temporada 
2013 este festival, que, desde abril, tem 
realizado a sua itinerância no alentejo, 
levou aos monumentos da região 
«artistas nacionais e internacionais 
de renome mundial, sob a égide da 
conservação do património».

Guarda
voto de protesto
o Conselho Presbiteral da Guarda, 
organismo representativo do clero 
local, aprovou um «voto de protesto» 
contra a extinção do instituto Superior 
de teologia. a instituição académica, 
sediada em Viseu, reunia os semina-
ristas das dioceses de Guarda, Viseu, 
lamego e Bragança-Miranda. os 
seminaristas destas dioceses passam a 
ser formados em Braga, onde será ins-
talado um seminário interdiocesano, 
sendo reitor o padre Paulo figueiró.

Vila Real
ordenações sacerdotais
o Bispo de Vila real, d. amândio 
tomás, ordenou três novos padres 
na catedral diocesana, no passado 
domingo. joão filipe Pires dias, de 
Selhariz (Chaves), joão Miguel dias 
dos Santos, de São Vicente da Chã 
(Montalegre), joão Paulo Castanheira 
Pinto, de Vila Pouca de aguiar, são os 
novos sacerdotes da diocese.

Viseu
“Mergulha in Rio”
a diocese de Viseu e a juventude 
doroteia estão a preparar um mega-
-acampamento, no Centro de ativida-
des escutistas Viriato, em fontelo, para 
replicar o clima da jornada Mundial 
da juventude 2013. a iniciativa “Mer-
gulha in rio” começa na tarde do dia 
26 de julho e termina no dia 28 julho, 
propondo um programa que inclui 
catequeses, momentos de oração e 
reflexão, ligações em direto ao rio de 
janeiro e uma manhã desportiva.

CREIO NO AmOR CONTEmPLATIVO DE JESUS  ANO DA Fé 37 Dário Pedroso, sj

o Papa francisco elogiou a ação dos missionários 
católicos em todo o mundo e disse ser “urgente 

que os católicos assumam a necessidade de 
«anunciar o reino de deus». Segundo o Santo 
Padre o protagonista da missão «é o Senhor».

i

OPatriarcado de Lisboa acolheu ofi-
cialmente, no passado domingo, 
o seu novo Patriarca, D. Manuel 

Clemente. 
Na homilia da missa de entrada solene no 
Patriarcado de Lisboa, que decorreu no 
Mosteiro dos Jerónimos, D. Manuel Cle-
mente pediu que na diocese se constituam 

Aos 64 anos, D. Manuel Clemente torna-se no 17.º Patriarca de Lisboa, sucedendo a D. José Policarpo

© DR

«comunidades de acolhimento e missão».
«E que importante é e será, que nas nossas 
comunidades todos possam encontrar um 
“sim” à pessoa que são, mesmo quando 
não devamos conceder o que imediata-
mente peçam», disse o novo Patriarca.
D. Manuel Clemente referiu-se ainda às 
«consequências socioculturais do Evan-

luanda: crianças sem nome
São mais de 5 mil, as crianças que vivem nas ruas em luanda, 
a capital angolana. elas são o elo mais fraco de uma terrível 
realidade de pobreza. ninguém sabe ao certo quantos são, 
como ninguém sabe ao certo quantos milhares de barracas se 
comprimem em ruas estreitas, ao lado de esgotos a céu aberto, 
nas dezenas de bairros de lata da capital angolana. estas crianças 
estão nas ruas como se fossem invisíveis. Segundo o padre júlio, 

salesiano, haverá cerca de «cinco mil crianças abandonadas à sua sorte»: talvez mais, 
talvez muitos mais. estas crianças são órfãs ou fugiram de casa por causa da violência a 
que estavam sujeitas, vítimas do alcoolismo dos pais, ou simplesmente saíram para as ruas 
como se de um instinto de sobrevivência se tratasse. os padres procuram acolher o maior 
número possível. os que ficarem de fora arriscam-se a não sobreviver. Projetos como a 
Casa Mama Margarida, ou a Casa Magone, apoiadas pela fundação aiS, são oásis numa 
tragédia terrível que o mundo parece não querer ver. (www.fundacao-ais.pt)

Canonização de João Paulo II
o PaPa franCiSCo reconheceu, há 
dias, oficialmente um segundo milagre 
de João Paulo II, depois de ter recebido 
o parecer favorável da Congregação para 
as Causas dos Santos, o que vai permitir a 
canonização do beato polaco. O decre-
to segundo o qual a cura inexplicável à 
luz da ciência atual pode ser atribuída à 
intercessão do falecido Papa foi assinado 
pelo Santo Padre, que vai agora convocar 
um consistório público para decidir a data 
da canonização. Recorde-se que, segundo 
o direito canónico, para a canonização de 
um beato é necessário um novo milagre.

Para D. Manuel 
Clemente, 

estamos numa 
mudança epocal, 
onde os cristãos 

enfrentam o 
desafio da 

«reconfiguração».
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 Texto e Fotos Rui Ferreira

entreViSta
i daniel Bastos tem 33 anos e é natural de fafe. licenciado em 

história pela universidade de Évora em 2003, concluiu no mesmo 
ano o Curso de Cultura teológica promovido pelo instituto Supe-
rior de teologia de Évora. no seu percurso eclesial integrou a Co-
munidade de Vida Cristã (CVX) e a pastoral universitária em Évora. 

i

A festa de Nossa Se-
nhora de antime, em 
fafe, é uma das maiores 
manifestações públicas 
de fé da arquidiocese 
de Braga. Para abordar 
esta celebração maria-
na, que decorre este fim 
de semana, fomos fa-
lar com daniel Bastos, 
historiador fafense, que 
também não se privou 
de falar da história lo-
cal, do futuro da igreja 
e, até, da presença de 
cristãos na política.

a Senhora do antime continua a arrastar 
multidões. É um verdadeiro fenómeno de 
devoção na arquidiocese. Como se expli-
ca esta manifestação pública de fé?
R_ É indiscutível que a romaria de Nossa 
Senhora de Antime é um momento único 
de fé, que arrasta milhares de pessoas atrás 
de si. Basta assistir à procissão que vem 
da freguesia de Antime e observa-se um 
mar de gente. Os registos documentais 
mais antigos desta festividade remontam 
ao século XVIII, mas tudo aponta para 
que possa ter origem na Idade Média. Há 
bastantes estudiosos que dão à devoção 
à Senhora de Antime uma origem mais 
antiga ainda, nomeadamente ao período 
suevo-visigótico, vinculando-a a um culto 
de fecundidade que terá sido cristianizado. 
Aquilo que terá acontecido na festa da 
Senhora de Antime é que terá envolvido 
cada vez mais a comunidade, significa-

“A IgREjA TEM uM 
pApEl DE gRANDE 
DINAMISMO NA 
cOMuNIDADE lOcAl

tivamente a partir do século XIX. Camilo 
Castelo Branco, numa das suas obras, faz 
já uma referência a esta romaria.

Na sua opinião porque é que a devoção a 
nossa Senhora tem este poder agregador?

R_ O concelho de 
Fafe, em si, não tem 
apenas esta devoção 
mariana à Senho-
ra de Antime. É a 
maior, mas não é a 
única, o que é um 
dado significativo. 
Penso que é a figura 
maternal de Nossa 
Senhora que marca 
o âmago das pessoas, inspirando uma 
ligação ao divino mais filial. Isto marca 
muito as pessoas. Se calhar estes momen-
tos que vivemos na atualidade, de algum 

desamparo e algum desnorte, acaba por 
funcionar como bussola para as pessoas 
nortearem os seus valores e as suas opções 
de vida.

Consegue explicar-nos o que se vai passar 
no domingo?

R_ Há principalmente três momen-
tos marcantes. Realiza-se uma 

missa logo de manhã na igre-
ja de Antime, antes de 

partir em direção 
a Fafe. Esta tra-

dição deriva 
da lenda 
que diz 

que a 
ima-
gem 
de 

Nossa Senhora terá aparecido no meio do 
monte de S. Jorge e a sua posse foi dispu-
tada pelas freguesias de Antime e Fafe. A 
contenda foi resolvida com um acordo em 
que ficou estabelecido que a imagem per-
maneceria em Antime durante o ano e que 

no segundo domingo 
de julho viria até Fafe, 
onde era recebida até 
ao pôr do sol, período 
findo qual a imagem 
regressaria a Antime. 
O primeiro momento 
marcante acontece 
junto da ponte de 
S. José onde se dá o 
encontro da ima-

gem de Nossa Senhora de Antime com a 
Senhora das Dores de Fafe. Aí as imagens 
fazem uma vénia reverencial. É a maneira 
das pessoas de Fafe agradecerem a entrada 

da Senhora de Antime na cidade, já que 
este encontro se dá no limite entre as duas 
freguesias. Outro momento importante de-
corre à passagem junto dos Paços do Con-
celho, quando os responsáveis autárquicos 
descem para cumprimentar as autoridades 
religiosas. Entretanto, dá-se uma largada 
de pombos. O terceiro momento mais 
significativo decorre no regresso a Antime, 
ao final da tarde, na passagem por Lombo, 
onde se realiza um sermão e um grande 
ajuntamento de fiéis.

fafe tem uma história recente. Como se 
ergueu esta comunidade?

R_ O concelho de Fafe é uma construção 
contemporânea, mais propriamente da 
reforma liberal do século XIX, e é herdei-
ro do antigo concelho de Monte Longo, 
cujo foral completa este ano 400 anos. 
Recebeu, nessa altura, algumas freguesias 
designadamente de Guimarães e de Cabe-
ceiras e Celorico de Basto. É um concelho 
que deve a sua fisionomia e construção 
aos brasileiros de torna-viagem. O con-
celho de Fafe está profundamente ligado 
à emigração para o Brasil, que levou mi-
lhares de jovens ao longo do século XIX. 
À procura de melhores condições de vida, 
já que aqui a vida decorria ao ritmo da 
agricultura de subsistência, muitos jovens 
procuraram no Brasil algum desafogo 
económico, mas não é verdade que mui-
tos tenham regressado ricos. Depois de tra-
balho árduo em algumas regiões do Brasil, 
apenas alguns regressavam com fortuna 
e foram esses que investiram e moldaram 
depois o concelho de Fafe. Foram eles que 
instalaram as primeiras fábricas. O papel 
dos brasileiros torna-viagem ficou ainda 
marcado pela ação benemérita. Os casos 
do Jardim do Calvário e da Santa Casa da 
Misericórdia de Fafe são demonstrativos 
desta realidade filantrópica, que acabava 
por lhes granjear prestígio, como no caso 
de Albino de Oliveira Guimarães. O pró-
prio centro urbano é marcado pela cha-
mada arquitetura brasileira. Este concelho 
alavancou-se à custa do empreendedoris-
mo e da ação benemérita destes homens.

e a presença da igreja na vida comunitária 
de fafe é acentuada?

R_ Aqui em Fafe constato uma grande aflu-

DaniEL BaSTOS

detém um percurso cívico e político muito significativo, 
destacando-se pelos vários artigos e livros publicados, e também 
pelas participações em colóquios e conferências a respeito de 
temáticas da história local. atualmente é acessor nas áreas da 
cultura, educação e juventude da Câmara Municipal de fafe. 

«Ficou estabalecido 
que a imagem 

permaneceria em 
Antime durante o ano»
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descurar este facto. O Estado tem que ser 
capaz de evoluir num caminho de respeito 
pela Igreja e o mesmo deve acontecer no 
inverso.

em que medida é que um cristão pode al-
terar a perceção negativa que a sociedade 
portuguesa vai tendo da ação dos políti-
cos? não é um risco grande de mais?

R_ Não penso que seja um risco, pois só 
é possível modficar essa mentalidade que 
existe sobre a política e sobre os políticos 
se existirem bons exemplos. Se um cristão 
na política conseguir dar um bom teste-

munho e um bom exemplo de ação em 
prol dos mais desprotegidos e de entrega 
à missão, então estará a ser um contributo 
para a sociedade e um fator de credibiliza-
ção para a própria classe política. 

Como militante do Partido Socialista, é 
compatível a fé católica com essa ideolo-
gia partidária?

R_ Não é nada difícil pertencer ao Partido 
Socialista e ser cristão. Nunca me senti em 
conflito com o partido pelo facto de ter um 
percurso dentro da Igreja. Penso que há 
valores muito similares entre o partido e o 
que defende a Igreja, nomeadamente nas 
questões sociais. Vejo muitos pontos em 
comuns, do que propriamente o contrário. 

Há muitos socialistas católicos como eu. 
Na questão mais programática é inegável 
existir algum desconforto, nomeadamente 
nas propostas relativas ao aborto ou ao 
casamento entre pessoas do mesmo sexo. 
Por isso mesmo, sou apologista de uma 
educação sexual nas escolas. Também 
acredito que a própria Igreja deve fazer 
um percurso de maior aproximação com 
as questões que afligem a sociedade. 

Para além de história, formou-se também 
em cultura teológica. Porque resolveu 
formar-se nesta área?

R_ Eu fiz este curso em paralelo com a 
minha formação académica. Sentia uma 
espécie de vazio quanto à minha forma-
ção em relação à história da Igreja e à 
sua influência na sociedade. Aquilo que 
falta muito em termos pastorais, além do 
testemunho diário, é também a existência 
de uma formação que possa permitir mais 
entendimento e análise da própria cultura 
cristã. Dá-me a sensação que muitos 
cristãos têm uma perceção um pouco 
pela rama. À nossa sociedade “ligth” falta 
densidade e estrutura e até um certo incó-
modo que obrigue os cristãos a sentirem-
-se irmanados na comunidade. Para isso é 
preciso apostar na formação. 

na sua opinião, a igreja tem futuro?

R_ A Igreja tem futuro, tem passado e tem 
um presente. Tem um passado muito liga-
do à história portuguesa e europeia. Tem 
um presente muito ligada à vertente social, 
particularmente aos mais carenciados. Tem 
também um papel decisivo no âmbito do 
testemunho. Tem óbvia necessidade de 
uma renovação na sua estrutura, nome-
adamente apostando em dirigentes mais 
próximos da realidade e das pessoas.

entreViSta
ii o arciprestado de fafe, cujos limites correspondem aos 

administrativos, detém uma população de cerca de 51 mil 
pessoas, subdivididas em 37 paróquias. o orago oficial do 
município é nossa Senhora de antime, sendo o feriado 
municipal assinalado a 16 de maio (feiras francas).

a romaria de nossa Senhora de antime ou da Misericórdia é a maior e 
mais conhecida festividade de fafe. tem como epicentro a freguesia de 
antime, contígua a fafe, e poderá ter origem num culto solar. esta romaria 
é mencionada por Camilo Castelo Branco nas “Memórias do Cárcere” 
(1862), e por Pinho leal na obra “Portugal antigo e Moderno“ (1874).

«Penso que ser 
cristão e estar na 
política não é uma 

situação antagónica»

ência de gente de todas as idades à Igreja, 
nomeadamente em todos os etapas da 
formação religiosa. Ainda há relativamente 
pouco tempo tivemos cá um musical sobre 
a vida de Jesus que mobilizou muitos 
fafenses. A Igreja tem um papel de grande 
dinamismo na comunidade local. Recordo 
ainda que, na altura do Natal, a paróquia 
fez um presépio ao vivo que mobilizou 
bastante a comunidade. Há ainda um 
trabalho muito grande no âmbito social, 
nomeadamente na intervenção junto dos 
mais jovens e dos idosos. Registo também 
um trabalho de grande colaboração entre 
os responsáveis políticos e a Igreja local.

o que é que fafe acrescenta à identidade 
cristã da igreja sediada em Braga?

R_ Acrescenta sobretudo um testemunho 
de grande empenho e de uma fé que move 
milhares de pessoas, como é o caso de An-
time. Sobretudo aquilo que Fafe imprime 
nas suas gentes são os valores do trabalho 
e da solidariedade. Também temos tido 
algumas vocações. Temos também um bis-
po natural de Fafe, D. Joaquim Gonçalves, 
Bispo emérito de Vila Real. 

recentemente o Papa francisco apelou à 
presença dos cristãos na política. Sente 
que é uma urgência na sociedade atual?

R_ Eu considero que cada vez mais é 
essencial que a política seja orientada por 
valores. E os valores cristãos da solidarie-
dade, do espírito de serviço e de missão 
podem ser um contributo para quem tem 
responsabilidades políticas. Claro que, 
com em qualquer área da sociedade, 
há bons e maus políticos. Penso que ser 
cristão e estar na política não é uma situ-
ação antagónica. O nosso país tem uma 
matriz católica indiscutível e não pode 

o arciprestado de fafe vive, este fim de semana, o momento mais alto entre as suas 
manifestações de fé: as festas em honra de nossa Senhora da Misericórdia, mais 
conhecida pelo nome de nossa Senhora de antime. estas celebrações, que ocorrem 

anualmente no segundo domingo de julho, são constituídas por quatro procissões, que costu-
mam arrastar milhares de peregrinos à cidade de fafe e à freguesia de antime, localizada no 
vale da Serra da lameira, muito próxima da sede do concelho.

a primeira, saindo da capela de S. Brás para a igreja paroquial de antime, realiza-se na 
noite de sábado, pelas 22h00, sendo denominada de procissão de velas. no domingo, após 
a eucaristia solene, presidida às 08h15 pelo arcebispo Primaz, d. jorge ortiga, a imagem de 
nossa Senhora da Misericórdia, ou de antime, é processionalmente conduzida desde a igreja 
paroquial de antime até à igreja Matriz de fafe.

ao mesmo tempo, realiza-se outra procissão com a imagem de nossa Senhora das dores, 
desde a igreja Matriz. o objetivo é que as duas imagens se encontrem durante o percurso. 
este encontro de “primas”, como refere o povo, é o momento mais emocionante e esperado 
das celebrações, ocorrendo junto à Ponte de S. josé. após este momento, ambas as ima-
gens continuam o percurso até à igreja Matriz de fafe, onde é celebrada nova Missa solene, 
por volta das 12h30. os andores são transportados por turnos de dez homens descalços e 
enfaixados, envergando opas brancas. acompanhar descalço esta peregrinação é um costume 
muito enraizado nos devotos de nossa Senhora de antime.

as celebrações encerram-se ao final da tarde, por volta das 18h00, com nova procissão 
conduzindo a imagem de nossa Senhora da Misericórdia, desde a igreja Matriz de fafe até à 
paróquia de antime. Sensivelmente a meio do percurso, num lugar chamado lombo, vai ser 
proferido um sermão, findo o qual decorre uma largada de pombos.

o préstito termina por volta das 19h30, dando por findas as celebrações em honra de nossa 
Senhora da Misericórdia.

NOSSA SENHORA DE ANTIME: A DEVOÇÃO MAIOR DOS fAfENSES

“
O nosso país tem 

uma matriz católica 
indiscutível e não 
pode descurar este 

facto

    GOSTOS

“ContoS da 
Montanha”, de 
MiGuel torGa
Livro

CarloS ParedeS
Música

Vitela aSSada À 
Moda de fafe
GastronoMia

“o Carteiro de 
PaBlo neruda”
CineMa

MiGuel torGa
PersonaLidade 

FAFe
Lugar
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liturGia

LEITURA I – Gen 18,1-10a

Leitura do Livro do Génesis

Naqueles dias, o Senhor apareceu a 
Abraão junto do carvalho de Mambré.
Abraão estava sentado à entrada da sua 
tenda, no maior calor do dia. Ergueu os 
olhos e viu três homens de pé diante 
dele. Logo que os viu, deixou a entra-

da da tenda e correu ao seu encontro; 
prostrou-se por terra e disse: «Meu 
Senhor, se agradei aos vossos olhos, não 
passeis adiante sem parar em casa do 
vosso servo. Mandarei vir água, para que 
possais lavar os pés e descansar debaixo 
desta árvore. Vou buscar um bocado de 
pão, para restaurardes as forças antes de 
continuardes o vosso caminho, pois não 

foi em vão que passastes diante da casa 
do vosso servo». Eles responderam: «Faz 
como disseste». Abraão apressou-se a ir à 
tenda onde estava Sara e disse-lhe: «Toma 
depressa três medidas de flor da farinha,
amassa-a e coze uns pães no borralho». 
Abraão correu ao rebanho e escolheu 
um vitelo tenro e bom e entregou-o a um 
servo que se apressou a prepará-lo. Trou-
xe manteiga e leite e o vitelo já pronto e 
colocou-o diante deles; e, enquanto co-
miam, ficou de pé junto deles debaixo da 
árvore. Depois eles disseram-lhe: «Onde 
está Sara, tua esposa?». Abraão respon-
deu: «Está ali na tenda». E um deles disse:
«Passarei novamente pela tua casa daqui 
a um ano e então Sara tua esposa terá um 
filho».

SALMO RESPONSORIAL – Salmo 14 (15)

Refrão 1: Quem habitará, Senhor, no 
vosso santuário?

Refrão 2: Ensinai-nos, Senhor: quem 
habitará em vossa casa?

O que vive sem mancha e pratica a justiça
e diz a verdade que tem no seu coração
e guarda a sua língua da calúnia.

O que não faz mal ao seu próximo,
nem ultraja o seu semelhante,
o que tem por desprezível o ímpio,
mas estima os que temem o Senhor.

O que não falta ao juramento mesmo em 
seu prejuízo
e não empresta dinheiro com usura,
nem aceita presentes para condenar o inocente.
Quem assim proceder jamais será abalado.

LEITURA II – Col 1,24-28
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo 

aos Colossenses

Irmãos: Agora alegro-me com os sofri-
mentos que suporto por vós e completo 
na minha carne o que falta à paixão de 
Cristo, em benefício do seu corpo que 
é a Igreja. Dela me tornei ministro, em 
virtude do cargo que Deus me confiou a 
vosso respeito, isto é, anunciar em ple-
nitude a palavra de Deus, o mistério que 
ficou oculto ao longo dos séculos e que 
foi agora manifestado aos seus santos. 
Deus quis dar-lhes a conhecer as riquezas 
e a glória deste mistério entre os gentios: 
Cristo no meio de vós, esperança da 
glória. E nós O anunciamos, advertindo 
todos os homens e instruindo-os em toda 
a sabedoria, a fim de os apresentarmos 
todos perfeitos em Cristo.

ACLAMAÇÃO EVANGELHO – Lc 8,15
Felizes os que recebem a palavra de Deus
de coração sincero e generoso e produ-
zem fruto pela perseverança.

EVANGELHO – Lc 10,38-42

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas

Naquele tempo, Jesus entrou em certa 
povoação e uma mulher chamada Marta 
recebeu-O em sua casa. Ela tinha uma 
irmã chamada Maria, que, sentada aos 
pés de Jesus, ouvia a sua palavra. En-
tretanto, Marta atarefava-se com muito 
serviço. Interveio então e disse: «Senhor, 
não Te importas que minha irmã me 
deixe sozinha a servir? Diz-lhe que venha 
ajudar-me». O Senhor respondeu-lhe:
«Marta, Marta, andas inquieta e preocu-
pada com muitas coisas, quando uma só 
é necessária. Maria escolheu a melhor 
parte, que não lhe será tirada». 

“Cristo na casa de Marta e Maria” (Johannes Vermeer, 1654-55) In: Galeria Nacional, Edimburgo (Escócia)

i o Beato frei BartoloMeu doS MÁrtireS celebra-se a 18 de julho. 
frade dominicano, foi arcebispo de Braga entre 1559 e 1582. destacou-se 

pelas suas virtudes, no cuidado dos mais pobres e frágeis da sociedade. 
teve intervenção brilhante no concílio de trento, tendo fundado em Bra-
ga o primeiro seminário da Península ibérica. foi beatificado em 2001.

Sugestão de Cânticos
ent: deus vem em meu auxílio (a. f. Santos, CeC ii, 81-82)
ofer: as vossas palavras, Senhor (C. Silva, oC 36)
CoM: eis que estou à porta (a. f. Santos, BMl 92)
Said: anunciai em toda a terra (j. f. Silva, iC 383)

DOMINGO XVI DO TEMPO COMUM – Ano C
21 de julho de 2013 

A s leituras deste domingo con-
vidam-nos a refletir o tema da 
hospitalidade e do acolhimen-
to. Sugerem, sobretudo, que a 

existência cristã é o acolhimento de Deus 
e das suas propostas; e que a ação (ainda 
que em favor dos irmãos) tem de partir de 
um verdadeiro encontro com Jesus e da 
escuta da Palavra de Jesus. É isso que per-
mite encontrar o sentido da nossa ação e 
da nossa missão.

A primeira leitura propõe-nos a figura 
patriarcal de Abraão. Nessa figura apre-
senta-se o modelo do homem que está 
atento a quem passa, que partilha tudo o 
que tem com o irmão que se atravessa no 
seu caminho e que encontra no hóspede 
que entra na sua tenda a figura do próprio 
Deus. Sugere-se, em consequência, que 
Deus não pode deixar de recompensar 
quem assim procede. Cada vez mais, a 
hospitalidade está em crise, pelo me-

nos na nossa civilização ocidental. O 
egoísmo parece marcar cada vez mais 
a nossa realidade. No entanto, são cada 
vez mais as pessoas não acolhidas, que 
que procuram conquistar o direito a uma 
vida minimamente humana. A atitude de 
Abraão face a Deus é, também, questio-
nante, numa época em que muita gente 
vê em Deus um rival do homem.

A segunda leitura apresenta-nos a figura 
de um apóstolo (Paulo), para quem Cristo, 
as suas palavras e as suas propostas são a 
referência fundamental, o universo à volta 
do qual se constrói toda a vida. Para Pau-
lo, o que é necessário é “acolher Cristo” 
e construir toda a vida à volta dos seus 
valores. É isso que é preponderante na ex-
periência cristã. Paulo é, para os crentes, 
uma das figuras mais questionantes da 
história do cristianismo. É o cristão de 
“vistas largas”, que não se deixa amarrar 
pelas coisas secundárias, mas sabe dis-

cernir o essencial e lutar por aquilo que é 
importante. Mas, sobretudo, é o exemplo 
do apóstolo por excelência, para quem 
Cristo é tudo e que põe cada batida do 
seu coração ao serviço do Evangelho.

No evangelho, apresenta-se um outro 
quadro de hospitalidade e de acolhimen-
to de Deus. Mas sugere-se que, para o 
cristão, acolher Deus na sua casa não 
é tanto embarcar num ativismo desen-
freado, mas sentar-se aos pés de Jesus, 
escutar as propostas que, n’Ele, o Pai 
nos faz e acolher a sua Palavra. O nosso 
tempo vive-se a uma velocidade eston-
teante. Para ganhar uns minutos, arrisca-
mos a vida porque “tempo é dinheiro” 
e perder um segundo é ficar para trás 
ou deixar acumular trabalho que depois 
não conseguimos “digerir”. Mudamos de 
fila no trânsito da manhã vezes incontá-
veis para ganhar uns metros, passamos 
semáforos vermelhos, comemos de pé ao 

lado de pessoas para quem nem olhamos, 
chegamos a casa derreados, vencidos 
pelo cansaço e sem tempo para estar com 
as pessoas com quem se vive e dormimos 
algumas horas com a consciência de que 
amanhã tudo vai ser igual. Nas nossas 
comunidades cristãs e religiosas, encon-
tramos pessoas que fazem muitas coisas, 
que se dão completamente à missão e ao 
serviço dos irmãos, que não param um 
instante. É óptimo que exista esta capaci-
dade de doação, de entrega, de serviço; 
mas não nos podemos esquecer que o 
ativismo desenfreado nos aliena e asfixia. 
É preciso encontrar tempo para escutar 
Jesus, para nos encontrarmos com Deus 
e connosco próprios, para perceber os 
desafios que Deus nos lança. Sem isso, 
facilmente perdemos o sentido das coisas 
e o sentido da missão que nos é proposta.

Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org

 a Igreja alimenta-se da palavra
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oPinião

Para que a jornada Mundial da juventude no Brasil 
anime todos os jovens cristãos a tornarem-se 
discípulos e missionários do evangelho.[intenção 
Geral do Santo Padre para o mês de julho]

No passado domingo, a vila vimaranense de S. Torcato viveu a sua romaria grande em 
honra do padroeiro da terra. A procissão foi o momento alto.        

(Fotos: José António Carneiro)

1Nos seus pouco mais de 25 
anos, as Jornadas Mundiais da 
Juventude católica tornaram-
se um evento de proporções 

globais. Acresce ainda a habitual 
presença do Papa, durante os dias 
centrais das Jornadas, para justificar 
a atenção com que as mesmas são 
seguidas, um pouco por todo o mundo. 
O mais importante das Jornadas, 
porém, não é a atenção mediática 
que despertam, antes o seu impacto 
na vida de grande parte dos jovens 
que nelas participam. Ao ponto de 
alguns as tomarem como exemplo 
daquilo que pode e deve ser feito 
numa das áreas mais delicadas da nova 
evangelização, precisamente o anúncio 
de Jesus Cristo e do seu Evangelho aos 
jovens religiosamente indiferentes ou 
abertamente hostis ao Evangelho.

2As Jornadas Mundiais da 
Juventude surgiram nos anos 80 
do século passado, por iniciativa 
do Papa João Paulo II. Na altura, 

poucos poderiam prever o seu sucesso. 
No entanto, os ingredientes estavam 
todos reunidos: a festa da fé, o apelo ao 
testemunho da fé em ambiente juvenil, 
o reencontro com a Igreja – e um Papa 
carismático. Durante o pontificado 
de Bento XVI foram surgindo algumas 
novidades, sobretudo o lugar dado 
à celebração do sacramento da 
reconciliação e as intensas, emotivas e 
profundas veladas eucarísticas. É natural 
que também o Santo Padre Francisco 
venha a imprimir algumas “marcas” suas 
a estas Jornadas, tendo em conta a sua 
personalidade e o modo como pretende 
que a Igreja leve por diante o essencial 
da sua missão, testemunhando Cristo 
pobre com os pobres. 

3Apesar de sempre 
multitudinários, é significativo 
que estes Encontros nunca 
tenham sido motivo de 

queixa por parte das autoridades civis, 
chamadas a cuidar da segurança e da 
paz pública. Pelo contrário, as centenas 
de milhares de jovens católicos – por 
vezes ultrapassando um e até dois 
milhões – deixam uma impressão 
extremamente positiva devido à sua 
postura cívica de respeito pelos outros e 
de alegria pacífica e pacificadora, muito 

longe da histeria desordeira associada, 
com frequência, às concentrações de 
jovens, seja para concertos musicais, 
seja para partidas de futebol ou outros 
eventos.

4Nas Jornadas deste mês, no 
Rio de Janeiro, os jovens 
são animados a tornarem-
se discípulos e missionários 

do Evangelho. São as duas faces da 
mesma moeda: para ser missionário 
(isto é, enviado), é preciso antes ser 
discípulo (isto é, aprendiz). Aqui, o 
Mestre é Cristo, a boa notícia (isto 
é: evangelho) que importa anunciar. 
Para O anunciar, porém, há que ter 
vivido com Ele e como Ele – era isso 
que, noutros tempos, se esperava do 
discípulo/aprendiz: viver com o mestre 
e como ele, para assim aprender, de 
raiz, os segredos da sua arte. No caso 
de Jesus, a arte é a sua vida com o Pai, 
que é necessário conhecer e amar. 
Vem, depois, a missão (o aprendiz é 
enviado). Nas antigas artes, este era o 
momento de o aprendiz passar a mestre. 
No caso cristão, o aprendiz fica sempre 
aprendiz e mesmo quando assume ser 
enviado, é-o para levar a outros o seu 
Mestre, o próprio Jesus Cristo. Afinal, 
como escreveu Bento XVI de forma 
insuperável, o Cristianismo não é “uma 
decisão ética, ou uma grande ideia, mas 
um encontro com um acontecimento, 
com uma Pessoa que dá à vida um 
novo horizonte e, desta forma, o rumo 
definitivo” (Deus caritas est, 1). Essa 
Pessoa é Cristo.

5Na vida cristã, o missionário 
nunca deixa de ser discípulo, 
o enviado nunca deixa de ser 
aprendiz. Esta verdade precisa 

de ser profundamente assimilada por 
todos, de modo especial pelos jovens, 
que podem ainda ter a pretensão de, 
depois de um tempo como discípulos, 
se tornarem mestres. Possam os que 
participam nas Jornadas Mundiais 
da Juventude e todos os outros 
jovens cristãos descobrir a verdade 
fundamental do ser cristão: nunca 
deixar de ser aprendiz, para poder ser 
continuamente enviado, ao serviço do 
único Senhor e Mestre, Jesus Cristo, 
Filho do Deus Vivo e Salvador de todos.

APRENDIZES E ENVIADOS

iGreja eM deStaque

pelo Elias Couto (Apostolado da Oração)
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fotografia 

quando o povo 
português fica 

pior»

Padre Manuel Morujão,
sobre a crise política em Portugal

Milhares de peregrinos do arciprestado de Barcelos subiram, no passado domingo, ao Monte do Facho.

título: A Luz da Fé

editora: Paulus

Preço: 2,90 euros

Resumo: A primeira 
encíclica do Papa Francisco convida-nos a 
refletir sobre o precioso dom da Fé. Segun-
do o próprio Pontíce, «estas considerações 
sobre a fé – em continuidade com tudo 
o que o magistério da Igreja pronunciou 
acerca desta virtude teologal – pretendem 
juntar-se a tudo aquilo que Bento XVI 
escreveu nas cartas encíclicas sobre a 
caridade e a esperança».

LiVRoS

Sexta-feira 12.07.2013

> BRAGA: reunião de D. Jorge 
Ortiga com os párocos cujas 
comunidades têm centros 
sociais, no Centro Pastoral 
(10h00).

> BRAGA: ciclo de cinema 
ao ar livre, no auditório Vita 
(21h15).

Sábado 13.07.2013

> VILA VERDE: Assembleia Na-
cional de Delegados da Acção 
Católica Rural na Escola Amar 
Terra Verde.

> TERRAS DE BOURO: eucaris-
tia comemorativa do centenário 
do monumento ao Sagrado 
Coração de Jesus, nas Mós, por 
D. Jorge Ortiga (21h00).

> BRAGA: Música no Claustro 
no auditório Vita, com o grupo 
Noa Noa (21h30).

domingo 14.07.2013
> FAFE: procissão da Senhora 
de Antime, entre Antime e Fafe. 
Eucaristia presidida por D. Jorge 
Ortiga na igreja de Antime 
(08h15).

> VIZELA: peregrinação ao 
santuário de S. Bento das 
Pêras, desde a igreja de Tagilde 
(07h00-12h00).

> TERRAS DE BOURO: pe-
regrinação ao Bom Jesus das 
Mós, presidida por D. António 
Moiteiro (10h00-13h00).

> BRAGA: Jornadas Nacionais 
da Ação Católica Rural, no 
santuário do Sameiro (09h00-
-17h00).

> PÓVOA DE VARZIM: celebra-
ção dos 50 anos da morte do 
padre Mariano Pinho, na igreja 
de Balasar, por D. Jorge Ortiga 
(18h00).

terça-feira 16.07.2013

> GUIMARÃES: eucaristia 
solene de celebração dos 150 
anos do Lar de Santa Estefânia, 
por D. Jorge Ortiga, na igreja do 
Carmo (11h00).

> Esta sexta-
-feira, Esta sema-

na devido à transmissão 
das Cerimónias do 12 e 13 de 

julho no Santuário de Fátima, 
não há programa “ Ser Igreja “.

FM 101.1 Mhz e AM 576 Khz

título: Alegria de Crer e 
de Viver 

autor: François Varillon 
sj

editora: Apostolado da 
Oração

Preço: 12,00 euros

Resumo: O essencial do Cristianismo, 
num estilo directo, rigoroso e simples, 
sem fideísmos estéreis nem relativismos 
inconsequentes. Uma obra que resulta da 
recolha, por Bernard Housset, de confe-
rências de François Varillon, s.j., sobre 
Temas Fundamentais da Fé Cristã. É um 
livro obrigatório para perceber, com lin-
guagem simples, aos temas fundamentais 
da mensagem cristã.

título: Arquitetura Cister-
ciense

autor: Duarte Nuno 
Morgado

editora: Paulus

Preço: 08,00 euros

Resumo: Partindo da arquitetura do Mos-
teiro de Alcobaça, o autor analisa como a 
arquitetura cisterciense reflete e influen-
cia a espiritualidade desta ordem de 
monges de clausura. Uma leitura interdis-
ciplinar, com elementos da teologia, da 
arte e da arquitetura. Esta obra é apresen-
tada esta tarde, pelas 18h30, na livraria 
Centésima Página, em Braga.

Uma criança chegou a casa 
mergulhada em lágrimas. O 
avô correu ao seu encontro e 

apertou-a nos braços.
A criança continuou a chorar. O avô 
acariciou-a, tentando acalmá-la. 
Perguntou-lhe:
- Bateram-te?
A criança negou, sacudindo a cabeça.
- Roubaram-te alguma coisa?
A criança, soluçando, disse:
- Não.
O avô, preocupado, perguntou-lhe:
- Mas, então, o que é que aconteceu?
A criança enxugou as lágrimas e 
explicou:
- Jogávamos às escondidas e eu tinha-
-me escondido muito bem. Estava 
lá e esperava, mas o tempo passava 
e nada... A um certo momento, saí 
do esconderijo e vi que os meus 
companheiros já tinham deixado de 
jogar. Tinham-se ido todos embora e 
deixaram-me sozinho. Ninguém me 
veio procurar! Imagine, avô, ninguém 
me veio procurar.

Como é triste alguém sentir-se 
ignorado! Uma das necessidades 
básicas consiste em sermos apre-
ciados, respeitados e amados pelos 
outros.

In “Nem só de pão”, Pedrosa Ferreira

CONTOS EXEMPLARES 38 Concerto “Chama de Graça” 
Salão paroquial S. Clemente de Sande 

13 de julho, 21h30
O grupo Effatha, que apresentou recentemente o 
seu álbum “Chama de Graça”, trabalho discográ-
fico com 10 músicas originais, que convidam à 
oração, tem agendado mais um concerto numa 
comunidade eclesial da Arquidiocese de Braga. No 
dia seguinte, pelas 17h30, o mesmo grupo vai abri-
lhantar a romaria de S. Bento das Pêras, em Vizela.


