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Pastoral Juvenil
reunião de Conselho 
o Conselho da Pastoral de jovens da 
Arquidiocese de Braga esteve reunido 
no dia 29 para preparar a peregrinação 
a taizé, frança, de 8 a 17 de agosto, 
assim como fazer a avaliação do Dia 
arquidiocesano da juventude, fátima 
jovem e participação na canonização 
dos Papas joão Paulo ii e joão XXiii em 
Roma. Relativamente à avaliação do 
trabalho neste ano Pastoral, o coorde-
nador do departamento da Pastoral 
de jovens indicou que nalguns eventos 
a participação dos jovens aumentou, 
como, por exemplo, no fátima jovem.

Seminário Menor
estágio de admissão
terminou no passado domingo, no Se-
minário nossa Senhora da Conceição, 
o estágio de admissão de seminaristas 
promovido pela Arquidiocese de Braga. 
Participaram neste último passo de 
descoberta vocacional 14 jovens, entre 
os 12 e os 16 anos, provenientes de di-
ferentes arciprestados da arquidiocese, 
do litoral ao interior.

Barcelos
Encontro de Famílias
Teve lugar no passado domingo o 
Encontro Arciprestal de Famílias 
que terá lugar no Santuário da 
Franqueira. Durante a Eucaristia os 
casais presentes fizeram a renovação 
dos compromissos matrimoniais e 
a consagração das famílias a Nossa 
Senhora. 

S. Pedro de Lomar
Procissão Solene
a Procissão em honra do padroeiro 
São Pedro congregou no passado 
Domingo muitas centenas de pessoas 
em lomar. o cortejo religioso, 
composto pelos diversos andores 
e figurados, contou com especial 
participação dos escuteiros e das 
crianças que, pela manhã, realizaram 
a Profissão de fé, sendo presidido 
pelo pároco roberto Mariz.

Frei Bartolomeu
homenagem na feira do livro
a “Stimulus Pastorum” é uma das 
obras de D. Frei Bartolomeu dos 
Mártires, importante não só pelo 
que encerra de ensinamentos e 
recomendações aos pastores da 
igreja – os bispos – como pelo valor 
cultural. Tal foi evidenciado na 
passada segunda-feira no theatro 
Circo de Braga pelo cónego josé 
Paulo abreu e pelo doutor joão 
duque, numa iniciativa enquadrada 
na feira do livro de Braga.

ordenação episcopal de d. senra coelho
novo bispo assume famílias desfavorecidas como prioridade

auditório Vita promove ciclo de cinema
“O Auditório Vita promove a 2ª edição de cinema ao ar livre CineVita com o 
tema “Visões Generativas do Humano”. Uma proposta de quatro metáforas ou 
visões em torno dos afectos familiares e comunitários e da sua ambivalência 
no mundo contemporâneo. É na diversidade de visões e estilos que se colocam 
algumas interrogações.” É deste modo que se apresenta o programa oficial 
deste ano do Cinevita, a decorrer de 4 a 25 de Julho no Auditório Vita. As ses-
sões terão lugar no Auditório Vita às 21h30, e a entrada livre. Trata-se de uma 
excelente oportunidade de acesso a realizações de cinema que ultrapassam 
os normais critérios comerciais de distribuição.  É também nosso desejo que 
este ciclo de cinema ajude a reflectir a importância de restituir a estas figuras 
do humano o seu autêntico protagonismo”, refere o comunicado oficial do 
programa.

Ao longo do ano realizam-se diversos eventos, caminhadas, encon-
tros, corridas, quer sejam civis ou desportivos, temáticos ou com fins 
solidários. Porém, no próximo dia 6 de julho a Pastoral da Saúde da 
Arquidiocese de Braga organiza uma peregrinação diferente: uma 
peregrinação para os frágeis, destinada a pessoas que vivem a deficiên-
cia, a dependência, a velhice, a doença física ou psíquica, a solidão, a 
discriminação, a reclusão, o luto, a marginalidade (toxicodependência, 
prostituição…), o abandono, a institucionalização. A peregrinação 
decorrerá na Cripta do Sameiro, com início às 14h30. Depois do aco-
lhimento, às 15h rezar-se-á o terço, seguindo-se a eucaristia presidida 
pelo Senhor Arcebispo Primaz, terminando com a saudação a Nossa 
Senhora do Sameiro. Por uma questão de logística, as inscrições são 
obrigatórias e gratuitas, podendo ser feitas nos cartórios paroquiais, jun-
to dos párocos, nos Serviços Centrais da Arquidiocese. Estará disponível 
apoio médico e de enfermagem.

Peregrinação dos frágeis no próximo domingo

Teve lugar no passado domingo, na Catedral de Évora, 
a ordenação episcopal de D. Senra Coelho, novo Bispo 
Auxiliar de Braga. Em entrevista ao Diário do Minho, o 
prelado encara a sua nova missão como “um desafio ao 
meu crescimento humano, espiritual e cristão na medida 
em que é uma missão que me pede muita autenticidade 
no ser cristão”.
D. Francisco José Villas-Boas Senra de Faria Coelho, de 
53 anos, nasceu em Maputo, Moçambique, mas as suas 
raízes familiares estão em Barcelos, na Arquidiocese de 
Braga. O até agora pároco de Nossa Senhora de Fátima, 
São Manços e Nossa Senhora da Consolação, na Arqui-
diocese de Évora, foi escolhido para a sua nova missão 
pelo Papa Francisco no dia 17 de abril.
Na mesma entrevista, D. Senra Coelho declara que “Bra-
ga, pode esperar um bispo com esta experiência pastoral, 
que vai envolver todos os colegas sacerdotes na proximi-
dade de irmão, com a consciência de que tem muito para 
aprender.”
Em entrevista ao programa 70x7, da Agência Ecclesia, 
enquanto se encontrava em retiro na Cartuxa de Évora, 
D. Senra Coelho declarou está empenhado em dar em 
Braga “uma atenção muito grande à solidariedade, à 
pastoral sociocaritativa”. E nesse campo estão incluídas 
as “famílias” que atravessam “situações difíceis”, e dentro 
delas especialmente os doentes e idosos, todos “aqueles 
que são tocados por um outro tipo de pobreza, a solidão”. 
O novo bispo auxiliar quer “aproximar-se o mais possível” 
daqueles que foram votados ao “abandono”, sem esque-
cer “as pessoas que vivem em situação presidiária”, os 
reclusos e encarcerados. 
Outro aspeto essencial para D. Senra Coelho será a pro-
moção e acompanhamento das “vocações” destinadas 
à vida sacerdotal e consagrada, quer aquelas que ainda 
“despontam” no coração das famílias ou dos seminários, 
quer também todas as que já fazem parte do clero da 
Arquidiocese. 

i o auditório Vita dá início ao seu 5º ciclo anual de concertos intitulado “Música no Claustro” no próximo 
sábado dia 5, pelas 21.30h. o ciclo, que tem a direcção artística da Professora helena Vieira, desenvolve-se nos 
quatro sábados do mês de julho a partir do claustro interior do edifício do Seminário Menor, situado na r. de S. 
domingos, e procura trazer a Braga intérpretes consagrados na área da Música antiga, com incursões pontuais 
na música de outras épocas.
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a Capela do rato, em lisboa, acolheu na passada terça-feira uma Missa presidida pelo patriarca 
d. Manuel Clemente, antecedendo a concessão de honras de Panteão nacional a Sophia de Mello 
Breyner andresen. após a Missa, teve início o percurso para o Panteão nacional de Santa engrácia, 
passando pela assembleia da república.

i

Coimbra
festas em honra de Santa isabel
A cidade e a Diocese de Coimbra 
celebram as festas em honra da rainha 
Santa Isabel. Do programa das festas 
destaca-se o tríduo com Missa, oração 
de vésperas e pregação por d. antónio 
Moiteiro ramos, e a Missa da Solenida-
de de Santa Isabel  presidida pelo bispo 
da diocese, d. Virgílio antunes, no dia 4 
de julho às 11h00.

Açores
Bispo destaca desafios pastorais
o bispo de angra, d. antónio de 
Sousa Braga, assinalou hoje 18 anos 
de episcopado com uma análise aos 
principais desafios que têm marcado 
o seu percurso pastoral junto das 
comunidades açorianas. Em declarações 
ao serviço diocesano de informação, 
o prelado apontou a “formação dos 
padres, dos religiosos e dos leigos” do 
Arquipélago dos Açores como “a maior 
fragilidade” da sua missão.

Património
quatro igrejas e uma capela 
declaradas de interesse Público
o Governo declarou como monumen-
tos de interesse público quatro igrejas 
e uma capela de várias zonas do país. 
a igreja de nossa Senhora da Graça 
do divor (distrito de Évora), a igreja 
de Santo isidoro, em Cavernães, (dis-
trito de Viseu), a igreja da Misericór-
dia de ferreira do alentejo (distrito 
de Beja), o conjunto da igreja e antigo 
Convento de São Francisco em Caste-
lo de Vide (distrito de Portalegre) e a 
Capela da Senhora da Saúde (distrito 
de Viseu).

Beja
Fundador da Quercus distinguido
o ecologista Serafim riem, um dos 
fundadores da associação quercus, 
o presidente da Instituto Brasileiro 
de Museus, angelo de araújo Santos, 
e a mezzo-soprano espanhola teresa 
Berganza, são os galardoados deste ano 
do Prémio internacional “terras Sem 
Sombra”. a entrega dos prémios terá 
lugar no próximo sábado, em Sines.

Porto
Centro de Cultura Católica 
celebra 50 anos de fundação
o Centro de Cultura Católica da dio-
cese do Porto apresentou o seu progra-
ma para o ano lectivo de 2014-2015, 
marcado pelos 50 anos da sua fundação. 
o programada será subordinado ao lema 
formar para uma igreja “em saída”, 
inspirado na exortação apostólica 
evangelii Gaudium do papa francisco, 
pensado em conjunto com o Secretaria-
do diocesano das Missões e a formação 
do diaconado Permanente.

Foi apresentado no passado dia 26 de 
Junho no Vaticano o Documento de Pre-
paração do próximo Sínodo Extraordinário 
dos Bispos sobre a Família, que terá lugar 
nos dias 5 a 19 de Outubro em Roma. 
Entre os temas abordados, refere-se as 
difíceis questões pastorais levantadas pelos 
baptizados que passaram por um processo 
de divórcio na sua vida. “O sofrimento 
causado pela não receção dos sacramen-
tos está claramente presente nos batizados 
que estão conscientes da própria situação. 
Muitos sentem-se frustrados e marginali-
zados”. O documento fala de “caridade 
pastoral” perante estas situações: “Nestes 
casos a Igreja não deve assumir a atitude 
de juiz que condena, mas a de uma mãe 
que acolhe sempre os seus filhos e cuida 
das suas feridas em vista da cura”, realça 
o texto, no qual se pede “mais atenção 
aos separados e aos divorciados não 
recasados”.“Parece cada vez mais neces-
sária uma pastoral sensível, norteada pelo 
respeito destas situações irregulares, capaz 
de oferecer uma ajuda concreta para a 
educação dos filhos”, prossegue.
No documento é também assumido pelo 
Episcopado Católico as dificuldades na 
transmissão da visão cristã da sexualidade.  
“Muitas das dificuldades evidenciadas por 
respostas e observações põem em evi-
dência a dificuldade do homem contem-
porâneo no que diz respeito ao tema dos 
afetos, da geração da vida, da reciprocida-
de entre o homem e a mulher, da pater-
nidade e da maternidade”. O documento 
assinala que permanece na maioria dos 

católicos uma visão negativa e redutora do 
ensinamento católico sobre a sexualidade 
humana. Mas a abertura à vida inclui tam-
bém um conjunto de políticas sociais que 
possibilitem políticas de apoio à família: 
“Jardins-de-infância, horários de trabalho 
flexíveis, licenças parentais e facilidade de 
uma nova inserção na situação de trabalho 
parecem ser condições decisivas a tal pro-
pósito”, pode ler-se. O texto recorda, por 
isso, a responsabilidade civil dos cristãos 
na “promoção de leis e de estruturas que 
favoreçam uma abordagem positiva em 
relação à vida nascente”.
Finalmente, o documento realça a conde-

nação da violência doméstica: é urgente 
a necessidade de acompanhar situações 
nas quais os vínculos familiares estão 
ameaçados pela violência doméstica, 
com intervenções de apoio capazes de 
curar as feridas infligidas, e desenraizar as 
causas que as determinaram”. Outra das 
dificuldades que afetam a vida das famílias 
liga-se às precárias condições de vida e de 
trabalho: “Em diálogo com o Estado e com 
as entidades públicas designadas, espera-
-se da parte da Igreja uma ação de apoio 
concreto para um emprego digno, para 
salários justos, para uma política fiscal a 
favor da família”. (Agência Ecclesia/DACS)

“Jesus nunca nos abandona, 
porque não pode negar-Se 

a Si mesmo. 

Ele é fiel.”

28 de Junho

lahore, Paquistão: mulheres islâmicas em 
oração no final do ramadão (foto: Cnn)

Os votos para poder «experimentar uma 
alegria que seja nova, pura e intensa», isto é, 
aquela que só pode ser encontrada em Jesus» 
foram expressos pelo Papa Francisco aos 
participantes no festival nacional da juven-
tude católica holandesa. Numa mensagem 
enviada aos jovens no dia 25 de Junho, o 
Pontífice explicou que o texto da bem-aven-
turanças é «extraordinário» no qual podemos 
encontrar «um verdadeiro programa de vida, 
que pode servir como guia no caminho rumo 
à felicidade autêntica», ao passo que «aquilo 
que o mundo glorifica é o sucesso a qualquer 
custo, a riqueza, e a auto-afirmação”.

Papa francisco aos jovens holandeses: 
a revolução das Bem-Aventuranças

sínodo extraordinário sobre a família
vaticano apresenta documento de preparação

Parlamento aprova criação do dia do Peregrino
O Parlamento aprovou no passado dia 27 de Junho a instituição do Dia do Peregrino, 
que vai ser celebrado a 13 de outubro. O projeto de resolução 1050/XII recorda que 
“existe uma forte tradição na realização de peregrinações cristãs direcionadas para os 
mais variados locais de culto, com destaque para aquelas que se decorrem no Santuá-
rio de Fátima”. “O ato de peregrinar abrange uma amplitude que vai muito para além 
da condição de crente de quem o pratica, abrangendo uma dimensão social, cultural 
e económica que se deve também valorizar”, acrescenta o texto. O reitor do Santuário 
de Fátima saudou a criação pelo Parlamento português do Dia do Peregrino, mostrando 
“regozijo e alegria” pelo reconhecimento da “importância do fenómeno da peregri-
nação”. “A escolha do dia em que celebramos a última aparição de Maria em Fátima, 
não nos pode deixar indiferentes, por se tratar de um dia de grande peregrinação ao 
Santuário de Fátima, o que marcará, em cada ano, a pertinência da decisão tomada”.
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entreViSta i iana Cristina Pereira nasceu em 1978 em Vila Verde, tendo 
crescido em Palmeira. licenciada em relações internacionais e 
pós-graduada em internet e Comércio internacional, trabalhando 
como formadora na área da informática.

 Texto DACS;  Fotos DACS

no próximo domingo, 6 de julho, realiza-se a já tradicional Peregrina-
ção dos frágeis ao Santuário do Sameiro, com os voluntários e todas 
as pessoas envolvidas na Pastoral da Saúde do arciprestado de Braga. 
nesse sentido fomos conversar com ana Cristina Pereira: natural de Vila 
Verde e residente em Braga, licenciada em relações internacionais e 
pós-graduada em internet e Comércio electrónico, é uma das fundado-
ras da associação Portuguesa de ataxias hereditárias. Vivendo a experi-
ência de sofrer de uma doença neurodegenerativa (a ataxia de friedrei-
ch), que afeta a coordenação motora e a sensibilidade dos membros, 
ana revela-nos um testemunho de força e de capacidade de construir 
uma vida pessoal e profissional por entre as limitações impostas pela 
doença. e fala-nos da sua experiência de fé. 

Quem é a Ana Cristina?

Chamo-me Ana Cristina, vivo em Braga, 
e tenho uma doença rara chamada 
Ataxia de Friedreich (AF). A ataxia até ao 
momento não tem cura, é uma doença 
genética e degenerativa, que herdei dos 
meus pais, e com o passar do tempo vai 
piorando. Nasci aparentemente como 
um bebé normal. Andava no 6º ano 
de escolaridade quando comecei a ter 
problemas de coluna, e a minha caligrafia 
de menina começou a ficar feia/estranha. 
A professora achou estes sintomas fora do 
“normal”, alertou os meus pais e comecei 
a fazer fisioterapia para a coluna, indo 

ajudaram-me a encarar o fato de me 
deslocar em cadeira de rodas. Licenciei-
me em Relações Internacionais – ramo 
económico e politico, na Universidade 
do Minho. Finda esta licenciatura, 
procurei trabalho, fiz uma pós-graduação 
em Internet e Comércio Eletrónico. 
Nessa altura precisaram, na Casa do 
Professor, de alguém para dar formação 
em informática, e fui selecionada. 
De 10 alunos passei a lecionar a 170 
alunos! Entretanto, a minha doença ia 
progredindo, tinha de fazer fisioterapia. 
Devido à falta de acessos para o meu 
local de trabalho e pela minha situação 

física - não podendo dar resposta aos 
alunos – pedi a demissão. Hoje faço 
terapia, piscina, exames, vou a consultas 
de cardiologia, neurologia, medicina 
física e reabilitação, entre outras e dou 
explicações a alguns antigos alunos. 

Numa consulta com um especialista em 
ataxias, no Porto, foi diagnosticada a 
doença (AF). O Professor Doutor Jorge 
Sequeiros perguntou-me se gostaria 
de fazer parte de uma associação para 
as ataxias. Na fase em que andava à 
procura de emprego, escrevi-lhe um 
correio eletrónico onde lhe perguntei se 
a ideia da associação ia avante, ao que 
me respondeu que faltavam os estatutos 
para a associação. Procurei estatutos 
em associações que conhecia, junto da 
Segurança Social, e com muito trabalho 
de pesquisa elaborei uns estatutos. 
Escrevi ao Doutor que tinha elaborado 
uns estatutos (que não sabia se estavam 
bem feitos) ao que ele me pediu que 
marcasse um dia para me reunir e 
debater estes estatutos com outras 
pessoas com ataxia. E, assim começamos 
a associação – APAHE – Associação 
Portuguesa de Ataxias Hereditárias.

há uns tempos atrás, no programa alta 
definição da SiC, Manuel forjaz, um 
portador de cancro que viria a falecer, 
afirmava com convicção o seguinte: 
“Provavelmente morrerei da doença, 
mas o que nunca acontecerá é a doença 
matar-me”. qual o significado da doença 
na sua vida?

às aulas apenas às terças e às quintas-
feiras. Aos 14 anos, aumentaram os 
desequilíbrios, e os médicos não 
conseguiram perceber o que é que eu 
tinha, não me dando um diagnóstico 
certo. No início do 2º período do 9º ano 
de escolaridade tive sarampo, tendo 
ficado muito fraca e fui internada. Mesmo 
com os transtornos da doença na minha 
vida, continuei os estudos e entrei na 
universidade. No 1º ano foi a fase da 
transição para a cadeira de rodas, o que 
foi muito complicado, tendo acabado 
por desistir daquele ano. No seguinte 
voltei, pensando que iria ser muito difícil 
superar a situação, mas os meus colegas 

“a maioria das pEssoas 
dEsconhEcE a maravilha 

como o nosso 
corpo funciona

ana Cristina Pereira
associação Portuguesa de ataxias Hereditárias

faz parte da associação Portuguesa de ataxias hereditárias 
(aPahe), da qual foi fundadora e presidente. em 2007 a aPahe 
foi classificada como instituição Particular de Solidariedade 
Social (iPSS), visando a protecção e defesa dos interesses das 
pessoas com ataxias.

“Penso que, se tiver força 
para lutar, não será a doença 

que me matará. Sou eu 
que me “mato” se não lutar 

contra a doença!”
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ao filme, penso que a vida da pessoa não 
é a sua doença. Há mais vida para além 
da doença, embora esta ocupe grande 
parte da vida. Uma pessoa “normal” 
não pode trabalhar sempre – tem vida 
familiar, social, etc. Uma pessoa que tem 
uma doença não pode estar sempre a 
pensar na doença.

Pode falar-me um pouco do seu 
quotidiano, e das atividades que 
desenvolve?

Recentemente estive a auxiliar na 
elaboração do roteiro para pessoas com 
mobilidade reduzida para o S. João 
em Braga; atualmente a Câmara quer 
candidatar Braga a cidade acessível.
Colaboro em voluntariado com idosos 
no Lar D. Diogo de Sousa, tendo estado 
também no Lar Conde de Agrolongo, no 
Lar de Santo Adrião, no antigo Hospital 
de São Marcos, etc.

Num tempo onde só vigora o que é 
jovem, o que é forte, o que é saudável, 
a sociedade está, de facto, preparada 
para acolher e integrar os seus frágeis no 
ritmo quotidiano?

Acho que integra mal. Eu sinto-me em 
certo sentido privilegiada porque tenho 
um especto jovem, sou mulher... Por 
exemplo, quando vou à fisioterapia 
vejo como as pessoas mais idosas são 
tratadas, e não acho correto: ficam 
horas à espera, não são bem acolhidas... 
Penso que o problema maior é o ritmo 
de vida: acho que todas as pessoas têm 
os seus problemas e têm um tempo 
limitado para gerir tudo. E se calhar as 
pessoas mais frágeis acabam por passar 
ao lado.Em relação à acessibilidade, 
penso que o centro da cidade tem bons 
acessos contudo existem coisas a limar, 
há muitos buracos e obstáculos, que as 
pessoas não vêm a olho nu. Por exemplo, 
quando vamos numa rua (penso que 
perto do Diário do Minho), tem lá um 
obstáculo que ocupa todo o passeio: 
como é que uma pessoa passa? E às 
vezes, em vez de demorar meia hora a 
chegar ao centro, demoro hora e meia! 
Aqui perto de minha casa, por exemplo, 
há dias em que há carros estacionados 
em 3ª fila, obrigando-me a passar pela 
estrada, colocando-me em perigo de ser 
atropelada. (DACS)

entreViSta

Muitas vezes uma pessoa que vive numa 
situação de fragilidade põe em causa 
a sua fé em deus, colocando a deus a 
pergunta “porquê”? nunca se colocou 
estas questões?

Não é propriamente a fé em Deus. 
Pus em causa, sim, no porquê a mim? 
Eu acho que isto vai evoluindo como 
crescimento/amadurecimento da pessoa, 
umas direcionam-se para Deus, enquanto 
outras tomam o sentido oposto. Tudo 
depende do caminho que se segue. Eu 
sinto que esta doença me aproxima de 
Deus. Divagando um pouco nos meus 
pensamentos: muita gente fala do Amor 
Infinito de Deus: será que Deus, na 
doença, não estará a proteger a pessoa? 
Poderemos não notar essa proteção. Por 
exemplo, nas minhas limitações não 
posso fazer algumas coisas que poderia 
fazer num caso normal, coisas que 
magoariam Deus. Imagine: estou aqui, 
não posso estar lá fora nas drogas! Se 
calhar, no fundo, Deus protege-me...

no célebre filme “Patch adams”, 
aprendemos que, embora não possamos 
mudar (curar) a doença, podemos mudar 
o modo como encaramos a doença. 
Quais as principais dificuldades que 
sente no dia-a-dia?

As maiores dificuldades são as físicas, de 
dependência: eu estou dependente desde 
o momento em que acordo. Em relação 

Penso que, se tiver força para lutar, não 
será a doença que me matará. Sou eu 
que me “mato” se não lutar contra a 
doença! Penso que Manuel Forjaz disse 
esta frase no sentido de uma força interior 
que o fazia irradiar e gostar tanto da 
vida, pois era mais do que lógico que a 
doença o iria levar ao fim. Em relação ao 
significado da doença para mim, como 
tudo tem dois lados da moeda. Por um 
lado claro que é mau sentir a doença e as 
suas sequelas. Por outro, o fato de ter sido 
presidente-fundadora de uma associação 
relacionada com a minha doença não é 
para qualquer um! Também me sinto aí a 
representar a deficiência: não por aquilo 
que eu digo, mas simplesmente pela 
minha presença. 

«nem pecou ele, nem os seus pais, mas 
isto aconteceu para nele se manifestarem 
as obras de deus», respondeu jesus aos 
seus discípulos, que não compreendiam 
o facto de uma criança nascer cega, 
tendo em conta que não cometera 
pecado algum. que missão acha que 
deus lhe pede através da sua fragilidade? 
Por outras palavras, que obras deus quer 
manifestar por si?

Respondendo ao que Jesus disse 
sobre ser uma manifestação de Deus 
(maravilhas): Não é qualquer pessoa 
que olha para uma pessoa deficiente 
e diz “que maravilha existe ali!!!”. 
Mas eu posso dizer que para mim é 
maravilhoso conseguir andar! Uma 
pessoa com deficiência visual pode 
dizer que é maravilhoso poder ver, 
e um mudo achará uma maravilha 
poder falar. Acho que as pessoas 
que estão mais perto de nós, pessoas 
humanas/bondosas/delicadas/sensíveis 
conseguem sentir na pele estas 
maravilhas também. A minha doença 
consiste na falta de uma proteína, e eu 
penso: como é que a falta de uma coisa 
insignificante me pode provocar uma 
deficiência tão grande! É maravilhoso 
uma pessoa poder ter um corpo são! 
A maioria das pessoas desconhece 
a maravilha como o nosso corpo 
funciona.Em relação à minha missão, 
poderei dizer/supor que será no sentido 
da união: a união da minha família, 
dos meus amigos, dos meus ex-alunos, 
da associação (que é uma união de 
pessoas que se sentem afetadas por esta 
doença). Para mim é difícil falar de uma 
missão, por isso falo neste aspeto.

i

“Em relação à minha missão, 
poderei dizer/supor que será 
no sentido da união: a união 
da minha família, dos meus 

amigos, dos meus ex-alunos, 
da associação ”

a ataxia de friedreich é uma doença neurodegenerativa, hereditária, autossômica recessiva que cursa com ataxia de membros e 
marcha, disartria, perda da sensibilidade vibratória e proprioceptiva. É a forma mais comum de ataxia hereditária. Sua incidência 
é estimada em um caso por 22.000 a dois por 100.000 nascidos vivos. foi descrita pela primeira vez por nikolaus friedreich, 
entre 1863 e 1877. existem mais de 70 tipos diferentes de ataxias hereditárias. estas podem ser classificadas segundo a forma de 
transmissão da mutação genética que é responsável pela doença.

“Penso que o problema 
maior é o ritmo de vida: acho 

que todas as pessoas têm 
os seus problemas e têm um 

tempo limitado para gerir 
tudo. E se calhar as pessoas 

mais frágeis acabam por 
passar ao lado”

“Penso que a vida 
da pessoa não é 
a sua doença. Há 
mais vida para 

além da doença, 
embora esta ocupe 

grande parte da 
vida”

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

Em relação à liturgia, há diversos gostos 
conforme as pessoas: há pessoas que gos-
tam da liturgia de uma maneira mais séria, 
outras que gostam de algo mais animado 
ou teatral, com representações. Se convi-
dassem as pessoas a fazer algo na litur-
gia, talvez as pessoas se sentissem mais 
motivadas a participar. Há coisas práticas 
que se podem fazer: por exemplo, quando 
surgisse a leitura da passagem de Jesus que 
falámos, podia-se apresentar uma famí-
lia – tentar que uma família aceite – que 
viva uma situação de fragilidade. Noutras 
liturgias, apresentar por exemplo pessoas 
que trabalhem na Cáritas, contando a sua 
experiência. Não precisa de deixar de ser 
o padre a fazer a homilia, ele pode fazer 
um diálogo previamente acordado com 
essas pessoas apresentando em conjunto. 
É possível também experimentar, de acor-
do com cada pessoa, que uma pessoa com 
limitação faça alguma coisa na liturgia. Eu 
morei muitos anos em Palmeira, e fazia 
parte do grupo coral, cantando muitas 
vezes os salmos e o Aleluia. Hoje já não 
será possível. Também há muitos obstácu-
los para aceder ao altar. Há pessoas com 
deficiência visual que falam muito bem e 
leem muito bem (em braille) o que julgo 
poderem ser excelentes leitores.

    GOSTOS 

fernanda VaSConCeloS
Personalidade

PariS
Lugar

SC BRAgA
Clube

arroZ freSCo de 
toMate
Gastronomia

“MaliCia” de danielle 
Steel   
Livro

«Soul Surfer»
Filme
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liturGia
doMinGo XiV teMPo CoMuM

I LEITURA Zac 9, 9-10
leitura da Profecia de Zacarias

Eis o que diz o Senhor: «Exulta de 
alegria, filha de Sião, solta brados de 
júbilo, filha de Jerusalém. Eis o teu 
Rei, justo e salvador, que vem ao teu 
encontro, humildemente montado num 
jumentinho, filho duma jumenta. Des-
truirá os carros de combate de Efraim 
e os cavalos de guerra de Jerusalém; e 
será quebrado o arco de guerra. Anun-
ciará a paz às nações: o seu domínio 
irá de um mar ao outro mar e do Rio 
até aos confins da terra».

Salmo 144 (145), 1-2.8-9.10-
11.13cd-14
refrão: louvarei para sempre o vosso 
nome, Senhor, meu deus e meu rei

Quero exaltar-Vos, meu Deus e meu 
Rei, e bendizer o vosso nome para 
sempre.
Quero bendizer-Vos, dia após dia,
e louvar o vosso nome para sempre. 

O Senhor é clemente e compassivo,
paciente e cheio de bondade.
O Senhor é bom para com todos
e a sua misericórdia se estende a todas 
as criaturas. 

Graças Vos dêem, Senhor, todas as 
criaturas e bendigam-Vos os vossos fi-
éis. Proclamem a glória do vosso reino
e anunciem os vossos feitos gloriosos. 

LEITURA II Rom 8, 9.11-13
leitura da epístola do apóstolo São 
Paulo aos romanos

Irmãos: Vós não estais sob o domínio 
da carne, mas do Espírito, se é que o 
Espírito de Deus habita em vós. Mas se 
alguém não tem o Espírito de Cristo, não 
Lhe pertence. Se o Espírito d’Aquele que 
ressuscitou Jesus de entre os mortos ha-
bita em vós, Ele, que ressuscitou Cristo 
Jesus de entre os mortos, também dará 
vida aos vossos corpos mortais, pelo 
seu Espírito que habita em vós. Assim, 
irmãos, não somos devedores à carne, 
para vivermos segundo a carne. Se viver-
des segundo a carne, morrereis; mas, se 
pelo Espírito fizerdes morrer as obras da 
carne, vivereis.

EVANGELHO Mt 11, 25-30
evangelho de nosso Senhor jesus Cristo 
segundo São Mateus

Naquele tempo, Jesus exclamou: «Eu 
Te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da 
terra, porque escondeste estas verdades 
aos sábios e inteligentes e as revelaste 
aos pequeninos. Sim, Pai, Eu Te bendigo, 
porque assim foi do teu agrado. Tudo 
Me foi dado por meu Pai. Ninguém 
conhece o Filho senão o Pai e ninguém 
conhece o Pai senão o Filho e aquele a 
quem o Filho o quiser revelar. Vinde a 
Mim, todos os que andais cansados e 
oprimidos, e Eu vos aliviarei. Tomai so-
bre vós o meu jugo e aprendei de Mim, 
que sou manso e humilde de coração, 
e encontrareis descanso para as vossas 
almas. Porque o meu jugo é suave e a 
minha carga é leve».

i 4 de Julho: Santa Isabel de Portugal. 
S. isabel, filha dos reis de aragão, nasceu no ano 1271.
Dedicou-se de modo singular à oração e às obras de 
misericórdia. depois da morte de seu marido rei d. dinis, 
distribuiu os seus bens pelos pobres e tomou o hábito da 
ordem terceira de S. francisco. Morreu no ano 1336.

Sugestão de Cânticos

ent: ao deus do universo / j. Santos
ofer: Pelo sinal dos astros / C. Silva
CoM: jesus Cristo ontem e hoje / a. Cartageno
aG:  aclamemos e louvemos / M. luís
final: Cristo quer a tua ajuda / C. Gabarain

A liturgia deste 
domingo ensina-
-nos onde encontrar 
Deus. Garante-nos 
que Deus não Se 
revela na arrogância, 

no orgulho, na prepotência, mas sim na 
simplicidade, na humildade, na pobreza, 
na pequenez.
A primeira leitura apresenta-nos um en-
viado de Deus que vem ao encontro dos 
homens na pobreza, na humildade, na 
simplicidade; e é dessa forma que elimina 
os instrumentos de guerra e de morte e 
instaura a paz definitiva.
Na segunda leitura, Paulo convida os 
crentes – comprometidos com Jesus 
desde o dia do Baptismo – a viverem 
“segundo o Espírito” e não “segundo a 
carne”. A vida “segundo a carne” é a vida 
daqueles que se instalam no egoísmo, or-
gulho e auto-suficiência; a vida “segundo 
o Espírito” é a vida daqueles que aceitam 
acolher as propostas de Deus.

No evangelho, Jesus louva o Pai porque 
a proposta de salvação que Deus faz aos 
homens (e que foi rejeitada pelos “sábios 
e inteligentes”) encontrou acolhimento no 
coração dos “pequeninos”. Os “grandes”, 
instalados no seu orgulho e auto-suficiên-
cia, não têm tempo nem disponibilidade 
para os desafios de Deus; mas os “pe-
quenos”, na sua pobreza e simplicidade, 
estão sempre disponíveis para acolher a 
novidade libertadora de Deus.
Jesus deixa claro que quem quiser fazer 
uma experiência profunda e íntima de 
Deus tem de aceitar Jesus e segui-l’O. 
Ele é “o Filho” e só Ele tem uma expe-
riência profunda de intimidade e de 
comunhão com o Pai. Quem rejeitar Jesus 
não poderá “conhecer” Deus: quando 
muito, encontrará imagens distorcidas de 
Deus e aplicá-las-á depois para julgar o 
mundo e os homens. Mas quem aceitar 
Jesus e O seguir, aprenderá a viver em 
comunhão com Deus, na obediência 
total aos seus projectos e na aceitação 

incondicional dos seus planos. Jesus 
veio libertar o homem da escravidão da 
Lei. A sua proposta de libertação plena 
dirige-se aos doentes (na perspectiva da 
teologia oficial, vítimas de um castigo de 
Deus), aos pecadores (os publicanos, as 
mulheres de má vida, todos aqueles que 
tinham publicamente comportamentos 
política, social ou religiosamente incor-
rectos), ao povo simples do país (que, 
pela dureza da vida que levava, não 
podia cumprir escrupulosamente todos 
os ritos da Lei), a todos aqueles que a Lei 
exclui e amaldiçoa. Jesus garante-lhes 
que Deus não os exclui nem amaldiçoa 
e convida-os a integrar o mundo novo do 
“Reino”. É nessa nova dinâmica proposta 
por Jesus que eles encontrarão a alegria e 
a felicidade que a Lei recusa dar-lhes. A 
proposta do “Reino” será uma proposta 
reservada a uma classe determinada (os 
pobres, os débeis, os marginalizados) em 
detrimento de outra (os ricos, os podero-
sos, os da “situação”)? Não. A proposta 

do “Reino” destina-se a todos os homens 
e mulheres, sem excepção… No entanto, 
são os pobres e débeis aqueles que já de-
sesperaram do socorro humano, que têm 
o coração mais disponível para acolher a 
proposta de Jesus. Os outros (os ricos, os 
poderosos) estão demasiado cheios de si 
próprios, dos seus interesses, dos seus es-
quemas organizados, para aceitar arriscar 
na novidade de Deus. Acolhendo a pro-
posta de Jesus e seguindo-O, os pobres e 
oprimidos encontrarão o Pai, tornar-se-ão 
“filhos de Deus” e descobrirão a vida 
plena, a salvação definitiva, a felicidade 
total. Como nos situamos face a Deus e à 
proposta que Ele nos apresenta em Jesus? 
Ficamos fechados no nosso comodismo 
e instalação, no nosso orgulho e auto-
-suficiência, sem vontade de arriscar e de 
pôr em causa as nossas seguranças, ou 
estamos abertos e atentos à novidade de 
Deus, a fim de perceber as suas propostas 
e seguir os seus caminhos?
Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org

 a Igreja alimenta-se da palavra

 LITURGIA da palavra
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1. Não vou escrever sobre o desporto 
de alta competição, pois este não 
cuida de outras coisas que não 
sejam as receitas mais ou menos 
milionárias dos intervenientes no 
espectáculo e daqueles que, por 
fora, no conforto dos gabinetes, 
organizam, vendem e compram os 
espectáculos e os seus actores. Já 
não se trata, na verdade, de desporto, 
mas de um negócio, com frequência 
marcado por sinais de corrupção. 
Os atletas, é certo, proporcionam 
espectáculos excelentes, mas 
como profissionais pagos de modo 
principesco, esquisito é quando tal 
não acontece – e acontece mais 
vezes do que seria de esperar. 

2. Não vou escrever sobre o 
escândalo, segundo alguns, das 
remunerações auferidas pelos 
intervenientes no desporto 
profissional, pelo menos aqueles 
que estão no topo, em termos de 
cotação profissional – eles e quem, 
na sombra, lhes trata dos contratos. 
Reclamar contra tais honorários e 
continuar a ser sócio dos clubes 
que os pagam, a frequentar os 
recintos desportivos ou a assistir aos 
espectáculos na televisão é inveja 
ou hipocrisia. Também é verdade 
que não é muito comum encontrar 
pessoas a reclamar por causa 
das fortunas gastas em contratos, 
ordenados e prémios. É mais fácil 
encontrar gente a gritar contra 
o or-denado de um gestor bem 
pago, responsável pelo trabalho, 
o salário, a vida de centenas ou 
milhares de pessoas do que contra 
as quantias obscenas pagas a 
jovens, mal acabados de sair da 
adolescência, apenas para enfiarem 
a bola numa baliza, num cesto de 
basquete ou baterem o recorde de 
velocidade numa qualquer pista de 
competição...

3. Não vou escrever sobre o 
comportamento de muitos destes 
“ídolos”, quer como profissionais, 
quer na sua vida privada. Por vezes, 
parece que, em nome da “tensão” 
do jogo”, vale tudo: cabeçadas no 
adversário, dentadas, cotoveladas, 

cenas para enganar os árbitros, jogadas 
maldosas para magoar os adversários... 
enfim, comportamentos negativos que 
em nada abonam a favor do papel social 
destes “ídolos” junto dos milhões de 
devotos, seus fiéis seguidores.

4.Não quero escrever sobre nada disso. 
Prefiro lembrar o desporto como ele 
deve ser e como o Santo Padre o coloca 
à nossa consideração: tempo para 
conviver, para crescer em fraternidade, 
para crescer em humanização – tempo 
para nos fazermos mais humanos. 
O desporto praticado por milhares 
de pessoas, nos seus tempos livres, 
gratuitamente, apenas porque gostam. As 
competições saudáveis entre grupos de 
amigos, cujo prémio são as gargalhadas 
por um tempo bem passado. A alegria 
de quem chega ao fim de uma corrida, 
simplesmente por ter chegado ao fim, 
vencendo as próprias limitações e as 
normais dificuldades impostas por um 
esforço físico pouco habitual. Este tipo 
de coisas não atrai multidões – mas 
a sua beleza não está nas multidões 
à volta, está nos grupos maiores ou 
menores envolvidos. Aliás, as multidões 
não humanizam nem fraternizam. As 
multidões são massa desumanizadora 
e, não raro, propensa à violência. 
O desporto não precisa delas. O 
espectáculo precisa, pois as multidões 
alimentam a máquina do dinheiro que 
o mantém a funcionar. Mas isso é outra 
história, sobre a qual não pretendo 
escrever.

“Já não se trata, na verdade, 
de desporto, mas de um 
negócio, com frequência 

marcado por sinais de 
corrupção. Os atletas, é certo, 

proporcionam espectáculos 
excelentes, mas como 

profissionais pagos de modo 
principesco, esquisito é 

quando tal não acontece – e 
acontece mais vezes do que 

seria de esperar.” 

Coisas sobre as quais 
não vou escrever

 

 Ordenação Episcopal de D. Senra Coelho
 
 Catedral de Évora, 29.06.2014     (Fotos: Diário do Minho/Facebook da Arquidiocese de Évora)

Elias Couto
Secretariado Nacional do Apostolado da Oração

Para que a prática do desporto seja sempre 
oportunidade de fraternidade e crescimento humano. 

[Intenção universal do Santo Padre para Julho]
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título: Caminhos Marianos

autor: Marco D. Duarte

editora: Secretariado de 
Bens Culturais da Igreja

Preço: 15,00 euros

Resumo: Os Roteiros 
Turísticos Caminhos 
Marianos e Caminhos de 
Santiago e, ainda, o Guia 
de Boas Práticas de Interpretação do Pa-
trimónio Religioso, constituem os projetos 
que resultaram da parceria entre o Insti-
tuto do Turismo e o Secretariado de Bens 
Culturais da Igreja, no âmbito do Turismo 
Cultural e Religioso. Para D. Pio Alves, 
“a extensão e a qualidade do património 
religioso herdado convidam-nos a usá-lo 
bem e exigem-nos cuidá-lo melhor”.

título: Corrupção e Pecado

autor: Jorge Bergoglio

editora: Gradiva

Preço: 8,00 euros

resumo: Reflexão profun-
da e séria, numa obra de 
referência para todos. Em «Corrupção e pe-
cado», o cardeal que é hoje o Papa Francisco 
identifica uma diferença subtil entre pecado 
e corrupção, e convida-nos a discerni-la para 
que a nossa vida se ilumine com a mensa-
gem profética do Evangelho. Uma obra clara 
e breve que nos anima na procura de um 
compromisso autêntico. Com um prefácio de 
Paulo Morais.

Leituras

Chegou-nos um pequeno que 
parece andar na casa dos dez. 
Ao que apurei, ele tem a mãe 
na cadeia, ia comer o rancho 

às grades e mendigava nas redondezas. 
Como estamos em maré de piões e há 
setenta deles a bailar cá em Casa, o 
Manuel, que assim se chama o novo 
gaiato, compreendeu num relance que 
a vida aqui não é para penas e começou 
a jogar. Na tarde desse mesmo dia, foi 
visto mais os do campo a comparticipar 
dos seus trabalhos e infinita alegria. Tem 
uns olhos cheios de expressão. Narra a 
tragédia da vida sem saber medir, pela 
idade que tem, a altura da sua desgra-
ça. “Andava um homem mais nós, mas 
agora não quer saber”. Era um grupo de 
pedintes de feiras. A prisão da mulher 
afastou o homem e ficou o pequenino 
preso ao amor da mãe, que é o derradei-
ro a quebrar. Ela reparte do seu mingua-
do rancho, nem se lhe dava de abrir as 
veias, que o amor tem mais força do que 
a morte. O ferro das grades não impe-
de que ela se aproxime do fruto da sua 
fraqueza. Eu não me atrevo a chamar-
-lhe fruto do seu pecado; que o digam 
os mais. “Roubou na feira de Margaride, 
já está presa há mais de um ano”. E o 
pequenino Manuel vai desfiando contas 
de amarguras que não sente, enquanto 
o adormeço num leito de roupa lavada. 
Soube mais: que o pai da condenada é 
um proprietário do Minho, que não quis 
receber a filha por lhe ter caído uma 
nódoa. Se o pai soubesse perdoar, tanto 
bastaria para lavar a primeira nódoa e 
não teríamos hoje a enlameada. quer-
-me parecer que o verdadeiro pecado 
vem do acto do pai!»

in “Padre Américo: Páginas Escolhidas e 
Documentário Fotográfico”, Porto 2008

título: Caminhos de Santiago

autor: Paulo A. Fernandes

editora: Secretariado de Bens 
Culturais da Igreja

Preço: 15,00 euros

Resumo: Os dois Roteiros 
abordam temas de expressiva 
representação, associados a 
uma motivação religiosa e cultural, de forte 
potencial turístico, e disponibilizam conte-
údos de cerca de 150 recursos com elevada 
relevância devocional, cultural e artística, 
estimulando a sua fruição e descoberta em 
itinerários de experiências contextualizadas. 
Nas palavras de João C. Figueiredo, “o patri-
mónio religioso faz parte integrante da nossa 
cultura e desempenha um papel determinan-
te na diferenciação do Destino Portugal”.

LiVRo

A entrevista desta semana será com  
D. Jorge Ortiga, dedicada a Frei  

Bartolomeu dos Mártires.

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

segunda-feira, 7.7.2014
- ULTREIA ARQUIDIOCESANA 
DO MOVIMENTO DOS CURSI-
LHOS DE CRISTANDADE 

- RETIRO SACERDOTAL

Início do retiro sacerdotal, a decor-
rer até dia 11 de julho, no centro 
apostólico do Sameiro.

domingo, 6.7.2014 

- PEREGRINAÇÃO DOS FRÁGEIS

A pastoral da saúde realiza a 
peregrinação dos frágeis para o 
arciprestado de Braga.

- NOSSA SENHORA DO FACHO

Realiza-se a peregrinação da zona 
arciprestal de Barcelos.

-  S. TORCATO

Realiza-se a Romaria de S. Torcato, 
Guimarães.

A homenagem nacional a 
Sophia de Mello Breyner 

Andresen é um ato de 
elementar justiça e de 

reconhecimento artístico e
 cívico! A poeta é uma das 

grandes referências 
da cultura portuguesa. 

Clássica e moderna, encontra 
e prolonga Fernando Pessoa por 
um caminho próprio e diferente.

Guilherme de Oliveira Martins,

Centro Nacional de Cultura (01.07.2014)

sábado, 5.7.2014
- DIA ARCIPRESTAL DO CATEQUIS-
TA - VILA DO CONDE/PÓVOA DE 
VARZIM

- MÚSICA NO CLAUSTRO

No Auditório Vita, tem lugar o pri-
meiro concerto do ciclo Música no 
Claustro, com o Quarteto de Cordas 
de Matosinhos. A entrada é livre 
(21h30).

sexta-feira, 23.5.2014
- DIA NACIONAL DA FACULDADE 
DE TEOLOGIA

Decorre em Braga o Dia Nacional 
da Faculdade de Teologia. 

sexta-feira, 4.7.2014
- A MAGIA DO CINEMA AO AR 
LIVRE

No Auditório Vita, é projectado 
o filme “Bestas do Sul Selvagem” 
de Benh Zeitlin. A entrada é livre 
(21h30).

No site da Associação Portuguesa de Ataxias Hereditárias (APAHE) é possível encontrar 
informações úteis sobre as actividades da Associação, assim como sobre os sintomas da 
doença, sendo possível também consultar as formas de colaboração.

http://apahe.alojamentogratuito.com

quinta-feira, 10.7.2014
- ACAV

Acampamento de Verão para 
jovens do CNE, organizado pelo 
Seminário Menor, a decorrer até 
domingo.


