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iGreJa PrimaZ
amanhã, pelas 21h30, a cidade de famalicão acolhe a procissão do 
enterro do Senhor, que vai ser presidida pelo Bispo auxiliar d. manuel 
Linda. no mesmo dia e hora, decorre a procissão homónima na Póvoa 
de Varzim. em Braga esta procissão tem início pelas 22h00, sendo pre-
sidida por d. Jorge ortiga, decorrendo à mesma hora em Guimarães.

i

 ÓBITO
faleceu, no passado dia 20 de 

março, o monsenhor américo fer-
reira alves, em Braga. nasceu a 2 de 

setembro de 1917, em Joane, Vila nova 
de famalicão. entrou para o Seminário de 
Braga em 1931 e foi ordenado sacerdote 
em 1942. foi ecónomo, durante seis anos, 
e professor durante 39 anos, no Seminário. 
Prestou importantes serviços no Corpo 
nacional de escutas, tendo sido grande 
impulsionador do escutismo. foi presi-
dente do Lar d. Pedro V, em Braga, entre 
1975 e 2001. residia atualmente na Casa 
Sacerdotal de S. martinho de dume.

ginalidade, vive o compasso pascal é 
indubitavelmente a paróquia de Fiscal, 
no arciprestado de Amares. Na próxima 
segunda-feira, a novidade da ressurreição 
chega após a travessia do rio Homem, 
em barcos caprichosamente decorados, é 

fenómeno de atração de inúmeros visitan-
tes a esta localidade minhota. As deco-
rações, as bandas, o banquete pascal e o 
fogo de artifício, completam o cenário.
A segunda-feira de Páscoa em Braga fica 

AArquidiocese de Braga destaca-se 
das demais dioceses do país pela 
forma peculiar com que vive a 

memória da ressurreição de Jesus Cristo. 
O dia escolhido pela Igreja para memo-
rar a vitória da vida sobre a morte e o 
acontecimento fundador do cristianismo, 
é vivido com particular intensidade nas 
terras da Arquidiocese onde vive o Primaz 
das Hespanhas.  
Não há comunidade, por mais recôndita 
que seja, que não acolha com alegria 
a visita do compasso pascal. Seja no 
Domingo de Páscoa ou na segunda-feira 
a seguir, tudo é preparado ao pormenor. 
Flores às portas das casas, colchas nas 
janelas e varandas, foguetes a estourar no 
alto e uma mesa farta a compor os inte-
riores dos lares, primorosamente limpos e 
decorados. As famílias reencontram-se e 
mata-se o cabrito pascal.
A comunidade que, com maior ori-

braga ao ritmo do compasso pascal

_________________________________

“
O Arcebispo Primaz pede, este 
ano, mais rigor na vivência do 

compasso pascal e refere que este 
«não pode pautar-se pela pressa 

ou por certos formalismos»
_____________________________

V. N. Famalicão  
nova igreja de S. Tiago de Antas
a paróquia de S. tiago de antas, em Vila 
nova de famalicão, celebrou o domin-
go de ramos no seu novo templo, ape-
sar dos trabalhos apenas se concluírem 
dentro de um ano. a primeira celebra-
ção eucarística, que foi antecedida pela 
bênção dos ramos, foi presidida pelo 
Bispo auxiliar, d. antónio moiteiro.

Braga
abertura da Semana Santa
o arcebispo Primaz deu início, no pas-
sado domingo, à Semana Santa de Bra-
ga, com uma grande celebração na Sé. 
d. Jorge ortiga quer que os jovens não 
desistam da esperança de um amanhã 
com uma humanidade melhor. «Peço 
aos jovens, neste tempo particular da 
história da igreja, um compromisso 
para que a nossa igreja arquidiocesana 
nunca manifeste uma imagem parada, 
morfa ou morta», afirmou.

 
Fafe
semana bíblica
as paróquias de Vinhós, travassós 
e freitas, no arciprestado de fafe, 
realizaram uma semana de formação 
bíblica, sob proposta do pároco, padre 
manuel oliveira, que se prepara para 
comemorar 40 anos de sacerdócio. os 
encontros, que decorreram no salão 
paroquial de travassós, entre os dias 
11 e 15, tiveram como formador o 
capuchinho frei Luís Gonçalves.

Esposende
gratidão em Palmeira de Faro
a comunidade de Palmeira de faro, em 
esposende, prestou homenagem àquele 
que foi o seu pároco durante 39 anos, 
o padre José Pires afonso. na passagem 
dos 25 anos da sua morte, a Junta de 
freguesia e a Câmara municipal quise-
ram imortalizar o sacerdote, através da 
edificação de uma estátua, localizada 
no adro da igreja paroquial.   

a Santa Casa da misericórdia de Barcelos 
promove amanhã, a partir das 21h30, a 
tradicional procissão das endoenças. antes, 
pelas 19h00, decorre a celebração da adora-
ção da cruz, ao estilo taizé, na igreja matriz.

i
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O Arcebispo Primaz considera que o Compasso tem de «manifestar ou recuperar o sentido de Festa, que entra em todas as casas,» testemunhando a «alegria» 

também marcada pela realização de duas 
grandes festividades.
Uma delas é a festa do Senhor das Ânsias 
na rua da Boavista (Cónega).Iniciam-se 
oficialmente com a Queima do Judas na 
noite da vigília pascal, prosseguindo com 
a visita pascal na segunda-feira.
A outra tradição é a festa do Zirra-Zirra, 
na freguesia de Lamaçães. Com origem 
em 1570, para agradecer a freguesia ter 
conseguido sobreviver à peste negra, 
deve o seu nome ao facto de as duas 
imagens dos santos festejados terem 
tamanhos díspares: Santo André e São 
Sebastião.
No arciprestado de Barcelos registe-se 
as festas em honra de Nossa Senhora da 
Conceição e S. Sebastião, que decorrem 
no fim de semana de Páscoa, em Silva. 
Na paróquia de Fragoso, a originalidade é 
o facto de uma “charanga” acompanhar o 
compasso pascal.

Tríduo Pascal na Sé Primaz
o arCeBiSPo PrimaZ, D. Jorge Ortiga, 
vai presidir, como habitualmente, a todas 
as celebrações do tríduo pascal na Sé de 
Braga. Um dos destaques deste ano é o 
facto do prelado imitar o exemplo do Papa 
Francisco, alterando a tradição do Lava-
Pés, que costuma ter lugar na Missa da 
Ceia do Senhor, que decorre esta tarde. Em 
vez dos habituais 12 seminaristas, o prela-
do bracarense irá lavar, este ano, os pés a 
12 jovens de instituições de apoio social. 
Esta decisão é justificada com a intenção 
de uma Igreja que se vire para os mais 
fragilizados. Para além desta celebração e 
da Missa Crismal desta manhã, o prelado 
bracarense preside amanhã, pelas 15h00, 
à celebração da paixão e morte do Senhor.  
Sábado, a Vígilia Pascal inicia-se às 21h00 
e, no Domingo de Páscoa, a eucaristia 
solene está marcada para as 11h30. Todas 
estas celebrações vão ser transmitidas em 
direto no site da Arquidiocese de Braga. 

Recordar Frei Bernardo
a arquidioCeSe de BraGa vai assina-
lar os 80 anos da morte de Frei Bernardo 
de Vasconcelos, com uma exposição e um 
colóquio sobre este monge beneditino, 
natural de S. Romão do Corgo, Celorico 
de Basto. Esta iniciativa tem como objetivo 
«auxiliar a causa de beatificação do Frei 
Bernardo de Vasconcelos e, ao mesmo 
tempo, dar a conhecer a sua vida, bem 
como os seus escritos espirituais». A ex-
posição, que vai ter lugar no Seminário de 
Nossa Senhora da Conceição, em Braga, 
decorre a partir de 19 de abril, e intitula-
se “Vida de São Bento e seu fiel seguidor 
Frei Bernardo da Anuntiata”. Nesse mesmo 
dia, para além da abertura da exposição 
vai realizar-se, no vizinho auditório Vita , 
um colóquio onde serão abordadas várias 
facetas sobre o servo de Deus, frei Bernar-
do de Vasconcelos. Esta iniciativa, que tem 
início marcado para as 18h00, vai contar 
com a presença do Arcebispo Primaz. ©

 D
M
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meio de nós, e que mesmo com 
tantos problemas, nós sabemos 
que nos acompanha sempre e que 
sobretudo, nos carrega aos seus 
ombros», disse o Papa. 
Dirigindo-se aos jovens presentes, o 
Papa Francisco garantiu a sua presen-
ça nas Jornadas Mundiais do Rio de 
Janeiro, referindo que são eles quem 

traz «a alegria da fé», sublinhando que 
«com Cristo, o coração nunca envelhece».
«Também eu quero caminhar convosco», 
acrescentou, perante muitos aplausos.
O Santo Padre falou ainda da cruz, onde 
«todos os males são lavados».

um dos acontecimentos da semana 
foi o encontro histórico entre o papa 

francisco e o Papa emérito, Bento XVi. 
num encontro privado, que decorreu 
no passado sábado, francisco ofereceu a 
Bento XVi um ícone de nossa Senhora.

Creio no amor do Pai, que me gerou e consagrou no 
baptismo como seu filho, que me ungiu no crisma, que fez 

de mim seu eleito, seu filho amado, que me escolheu e predes-
tinou, que me ama com amor infinito.

Creio no amor do Pai, primeira Pessoa da trindade, que Se 
revelou a nós pela sua Palavra, o seu filho, o seu Verbo e nos 
comunicou o seu rosto e o seu Coração de amor, que por Jesus 
nos deu a graça de sermos seus filhos adoptivos.

Creio no amor do Pai, deus de toda a bênção e de toda a 
consolação, fonte de todo o bem e de toda a beleza, que nos 
olha e acolhe com infinita misericórdia, que nos quer mais e 
mais na sua intimidade e comunhão e por Jesus nos revela o 
seu amor.

Creio no amor do Pai, que nos ama sempre primeiro, que em 
seus desígnios de amor nos quer cumular de graça e bênção, 
de bondade e de todos os dons, como Pai generoso e repleto de 
magnanimidade, como fonte de toda a vida e de toda a graça.

Creio no amor do Pai, que nos enviou o filho, que é a origem 
de toda a missão e de todo o envio, que nos quer fazer sempre 
e em toda a parte testemunhos vivos do seu amor, da sua pre-
dilecção, da sua bondade sem limites.

Creio no amor do Pai, que nos dá o “verdadeiro Pão do Céu”, o 
maná celeste, Jesus eucaristia, e que prepara o altar e a oferta 
do sacrifício que nos salva, nos alimenta, nos santifica, nos faz 
viver em comunhão com Jesus e permanecer n’ele.

Creio no amor do Pai, cujo Coração é pleno de miseri-
córdia, debruçado sobre nós, com carinho e ternura, e nos 
acolhe com beijo e abraço, quais filhos pródigos pecadores e 
miseráveis, mas a quem ele ama com divina compaixão.

Creio no amor do Pai, que continua a ser o divino Semeador, 
que lança em nós sua Palavra, que deseja que preparemos 
o coração, como bom terreno, para que a sementeira dê na 
nossa vida frutos de amor, de bondade, de verdade, de justiça, 
de paz.

Creio no amor do Pai, que é o divino agricultor que cuida da 
Videira que é Cristo, da qual somos ramos e à qual pertence-
mos, que a poda para que demos frutos suculentos, que ama a 
sua Videira com renovado enlevo e carinho.

Creio no amor do Pai, do abba-Paizinho, a quem Jesus nos 
ensinou a rezar, a abandonar-nos a ele, a confiar n’ele, a entrar 
nesse círculo divino do amor entre Pai e filhos, na certeza que 
é caminho de santidade e de vida em abundância.

Creio no amor do Pai, quero louvá-Lo, bendizê-Lo, glorificá-
Lo, viver para ele e com ele na intimidade filial, na entrega 
sem reservas, no amor incondicional, numa oferta cada vez 
mais radical e generosa, pois o Pai tudo merece.

Creio no amor do Pai, sinto-me alegre e feliz por ser amado 
por ele, desejo viver para ele em fidelidade, quero comunicar 
aos outros que o Pai é amor e que viver com ele é algo que nos 
envolve de paz e alegria, de beleza e de encanto.

IGREJA UNIVERSAL
o Papa francisco vai presidir amanhã à celeb-
ração da Via Sacra no Coliseu de roma, com 

reflexões de um cardeal e de jovens li-
baneses que recordam os sofrimen-
tos dos cristãos do médio oriente.

i

Por uma igreja alegre e sem desânimo

Bragança-Miranda
o santuário de nossa Senhora da as-
sunção, em Vilas Boas, no concelho de 
Vila flor, vai acolher no próximo dia 
21 de abril de 2013, o dia diocesano 
da Juventude. “ide e fazei discípulos 
entre todas as nações” (mt 28,19) vai 
ser o tema central desta iniciativa, 
que tem como objetivo proporcionar 
aos jovens da diocese a experiência 
comunitária com Cristo e com o bispo 
da igreja diocesana.

Coimbra
a Cáritas diocesana de Coimbra pro-
moveu um convívio entre jovens e ido-
sos durante estas férias da Páscoa. uma 
«oficina do brinquedo» e um «encontro 
para partilha de saberes» foram as duas 
propostas elaboradas, que resultam de 
uma parceria desenvolvida com o Lar 
e Centro de dia da Santa Casa da mi-
sericórdia de ansião, iniciada em 2012 
por altura da comemoração do ano 
europeu do envelhecimento ativo e da 
Solidariedade intergeracional. 

Lamego
o Bispo de Lamego convidou as 
comunidades de fiéis a viverem a 
Semana Santa e o tempo pascal como 
uma oportunidade de crescimento, 
para uma vida «verdadeiramente à 
imagem» de deus. numa mensagem 
publicada através da página da 
diocese na internet, d. antónio Couto 
realça que «a Semana Santa, com o 
tríduo Pascal em grande destaque, 
é o cume e a fonte» da fé católica, 
que todos devem «viver e celebrar 
domingo após domingo».

Leiria/Fátima
a paróquia de fátima organizou, no 
passado domingo, uma via-sacra ao 
vivo, que juntou centenas de fiéis. 
ao longo de um percurso de 2,5 
quilómetros, o público assistiu a 
diversos momentos interpretados por 
pessoas da comunidade de fátima 
e pelos alunos do Conservatório de 
música de ourém-fátima.

Porto
o Bispo do Porto apelou aos católicos 
para resistirem com «fé» ao «receio» 
e «recuo» perante correntes de 
opinião contrárias às convicções 
cristãs. Presidindo á eucaristia solene 
do domingo de ramos, d. manuel 
Clemente frisou que os fiéis devem 
manter-se igualmente firmes diante 
das tendências que defendem que 
«salvaguardar a vida de todos e 
de cada um, da conceção à morte 
natural, é nadar contra a corrente e 
persistência inglória».

CREIO NO aMOR QUE O PaI ME TEM     aNO da Fé 23 Dário Pedroso, sj

o Papa francisco vai celebrar, esta tarde, a tradicional 
missa de Lava-pés numa prisão para menores em roma. a 
missa no instituto Penal para menores de Casal del marmo, 
é uma continuação do que o novo Papa costumava fazer na 
argentina, num «contexto de grande simplicidade».

i

OPapa Francisco quer uma Igreja fe-
liz, não por ter muitas coisas, mas 
por ter encontrado Jesus Cristo. 

Celebrando a missa de Domingo de Ramos, 
na Praça de São Pedro, em Roma, que 
marcou o início da Semana Santa, o Santo 
Padre destacou a alegria e a cruz, e falou 
ainda aos jovens.

No Dia Mundial da Juventude, o Papa garantiu a sua presença nas Jornadas Mundiais do Rio de Janeiro

© DR

Em primeiro lugar, o Papa pediu aos 
cristãos, homens e mulheres, para nunca 
serem tristes, porque um cristão nunca deve 
ser triste, «nunca se deve deixar levar pelo 
desânimo».
«A nossa alegria não nasce do facto de 
possuirmos muitas coisas, mas por termos 
encontrado a pessoa de Jesus, que está no 

quénia: quando uma rádio é mensagem de luz
a diocese de Lodwar é quase um mundo. apesar de todos verem o 
mesmo pôr-do-sol e de reconhecerem as mesmas estrelas no céu, 
dificilmente alguém atravessa Lodwar de uma ponta à outra no 
mesmo dia. a diocese tem praticamente o tamanho da irlanda e 
uma população de quase 900 mil pessoas. ao todo, há apenas vinte 
e cinco paróquias. São enormes mas estão apenas salpicadas, aqui e 

além, de pequenos aglomerados de pessoas. Chegar a todas as aldeias é um drama maior. 
Para se ultrapassar o problema, a igreja investiu numa rádio. ninguém poderia supor o 
rápido sucesso de tal empreendimento. mas a verdade é que a rádio akicha, que significa 
Luz, foi adoptada praticamente por todos e hoje ninguém se surpreende se, ao entardecer, 
numa qualquer pequena aldeia na diocese de Lodwar, no quénia, todos estiverem 
reunidos em redor de um pequeno rádio a rezar o terço, a implorar a protecção a nossa 
Senhora. “maata maria, ileleba akuj kon...” Parece estranho? (www.fundacao-ais.pt)

CNE recorda Mons. américo 
o CorPo naCionaL de eSCutaS 
(CNE) está de luto pelo falecimento 
do monsenhor Américo Ferreira Alves, 
falecido no dia 20 de março, considera-
do «o pai do escutismo português». Em 
comunicado, o CNE adianta que até dia 4 
de abril, os membros do movimento vão 
homenagear o sacerdote com a coloca-
ção de «uma braçadeira estreita de crepe 
preto, no braço esquerdo», e que durante 
as iniciativas coletivas as «bandeiras e 
bandeirolas» serão cobertas «por uma 
banda» da mesma cor.

«abraçada com 
amor, a cruz 

de Cristo não 
leva à tristeza, 

mas à alegria», 
declarou o Papa
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ENtREVIStA
i o Cónego antónio Sepúlveda Soares, de 69 anos, é natural de adaúfe, 

Braga, e entrou aos 11 anos para o seminário. ordenado em 1966, foi 
coadjutor na paróquia de Vila do Conde, tendo assumido a paroquialidade 
de Lago (amares) em 1970, acumulando depois rendufe. a partir de 1983 
integrou a equipa formadora do seminário maior, do qual veio a ser reitor.

i

a Casa Sacerdotal de S. martinho de dume completou, 
esta semana, oito anos de existência. no dia em que a 
igreja recorda a importância do ministério sacerdotal, 
fomos entrevistar o seu responsável, desde 2007. apesar 
da, para muitos, atrevida construção, a Casa Sacerdo-
tal mostra hoje uma vitalidade significativa, estando de 
portas abertas para o exterior. mais do que um lar de 
sacerdotes, esta casa afirma-se como autêntica missão.

a Casa Sacerdotal da arquidiocese é 
mais do que um simples lar para sacerdo-
tes. tem uma missão muito bem definida. 
que missão é essa?

R_ Quando se fala da Casa Sacerdotal 
vem logo à ideia um lar de padres. Esta 
casa, porém, tem duas valências. A pri-
meira é ser um lar para padres idosos. A 
segunda é ser uma residência sacerdotal 
para padres que estão no ativo e traba-
lham nas paróquias aqui à volta. O nosso 
objetivo é o alojamento e o acolhimento. 
No que toca aos padres idosos, queremos 

cónego 
anTÓniO SEPÚLVEDa

“ esta casa 
é amparo para 
os sacerdotes, 

que deram 
a sua vida 

em prol 
da arquidiocese

doutorado na área da filosofia, desem-
penha funções como docente na faculdade 
deteologia de Braga, onde leciona História 
da filosofia antiga, História da filosofia 
moderna, axiologia e Ética e Seminário.

também cuidar da saúde física e psíquica. 
Temos cá um médico, uma enfermeira 
e um fisioterapeuta. Muitas vezes, neste 
tipo de casa, é importante ter também al-
guma animação comunitária, e isso ainda 
não temos cá. Temos também dois padres 
que pertenceram à Diocese de Bragança-
Miranda e, por vicissitudes várias, vieram 
cá parar. Temos também cá algumas 
senhoras ou familiares de sacerdotes, que 
estiveram ligadas à missão das comuni-
dades paroquiais e, como não tinham 
amparo familiar, o Instituto Diocesano de 

Apoio ao Clero (IDAC) enquadrou o seu 
cuidado na nossa missão. 

qual a importância desta missão no seio 
de uma arquidiocese como Braga, aquela 
onde o clero é mais numeroso?

R_ A Arquidiocese assume uma respon-
sabilidade grande pelo cuidado do seu 
clero mais envelhecido. É uma espécie 
de amparo e gratidão. Estes homens 
dedicaram-se à Igreja durante toda a sua 
vida. Quando um padre começa a ficar 
dependente, a necessitar que lhe façam 
a higiene pessoal ou que lhe deem de 
comer, muitas vezes as famílias não têm 
nem disponibilidade, nem capacidade 
para os acolher. Portanto, esta casa serve 
de amparo para esses sacerdotes, que de-
ram a sua vida e saúde em prol da missão 
da Arquidiocese. Muitos têm dificuldade 
em vir para cá, porque lhes custa deixar 
a sua casa e o seu ambiente. Esta casa, 
por vezes, é sinónimo de última morada 
e isso leva muitos sacerdotes a resistirem 
a vir para cá. “Vou para lá para morrer”, 
dizem. Quem vem para aqui não vem 
para morrer, vem para viver. Esta casa 

pode significar outra qualidade de vida e 
outro cuidado que, muitas vezes, sozi-
nhos e debilitados não podem ter. Aqui 
têm alimentação adequada, medicação 
apropriada e cuidados de higiene.

que interação existe com o idaC e com 
a fraternidade Sacerdotal?

R_ Esta casa é efectivamente uma valên-
cia do IDAC, porque funciona segundo 
o direito canónico. A Casa Sacerdotal 
tem uma certa autonomia no que toca 
à gestão interna, porém todas as outras 
questões relativas a obras ou alterações 
têm que passar pelo IDAC. Com a Frater-
nidade Sacerdotal não há propriamente 
relação, dado que a sua missão é mais 
relativa a um apoio particular aos sacer-
dotes que o requerem.

no início disse-se que esta casa era um 
luxo. ainda há quem pense assim?

R_ Não penso que seja assim. As condi-
ções que temos aqui são praticamente as 
mesmas que já existiam na anterior resi-
dência da rua D. Afonso Henriques e as 
que são disponibilizadas em muitos lares 

Como valência do instituto diocesano do 
Clero (idaC), estando aberta a todos os 
sacerdotes, a Casa Sacerdotal destina-se 

particularmente aos idosos e doentes. Para além 
do contributo económico dos residentes, gostaria 
de realçar o espírito de comunhão presbiteral que 
muitos outros sacerdotes exercem ao contribuir 
anualmente, de um modo voluntário e segundo 
as possibilidades pessoais, para que não falte uma 
assistência de qualidade a estes nossos irmãos no 
sacerdócio.

d. Jorge ortiga
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lidava com os jovens, parece um grande 
contraste estar agora a cuidar dos padres 
mais velhos da Arquidiocese. Mas o en-
canto é o mesmo.

fala-se numa crise de vocações sacerdo-
tais e religiosas. que fazer para inverter 
este ciclo negativo?

R_ Se nos ativermos à quantidade, o que 
é que nós vemos aqui na Europa? Dimi-
nuição de vocações, redução da prática 
dominical, menos vida religiosa... Por 
outro lado, também noto que há gupos e 
movimentos que vão surgindo e traba-
lhando com muita vitalidade. Este tipo de 
cristãos convictos e esclarecidos são hoje 
em maior número. Portanto, se calhar 
diminui a quantidade, mas aumentou a 
qualidade. No passado poderia parecer 
maior a vitalidade, mas era mais uma 
Igreja de massas e pouco pessoal. Muitas 

vezes há algum pessimismo no clero 
mais envelhecido, mas penso que não 
tem razão de ser. Alguns olham para os 
padres mais novos e para as novas formas 
de fazer pastoral e criticam muito, mas 
temos que ser abertos para estas novas 
linguagens. Eu estou otimista.

Como encara o futuro da igreja?

R_ Ainda existe uma mentalidade pastoral 
que é preciso abolir. Muitos sacerdo-
tes ainda pensam que não vale a pena 
investir na proximidade para com as 
pessoas, na perspetiva de conquistar 
novos fiéis para a Igreja de Cristo. Alguns 
dizem “Eu estou cheio de trabalho, para 
que vou tentar conquistar mais clients, 
quando a loja está cheia”. Enquanto isso, 
os mais novos trazem uma mentalidade 
mais aberta no que toca à pastoral e têm 
iniciativas para mostrar uma Igreja mais 
próxima. O futuro é por aí. É preciso 
redescobrir a nossa identidade cristã.

e a arquidiocese de Braga? Como a vê no 
futuro?
R_ Eu acho que o nosso Arcebispo atual 
é muito voluntarioso. É um homem com 
força de vontade, que gosta de ação, que 
mexe e que está em todo o lado. Para as 
outras dioceses temos a fama de ser uma 
diocese tradicionalista, mas o trabalho 
do D. Jorge contradiz isso, pois temos 
falado mais em inovação e no futuro. Ele 
não pára quieto. Às vezes digo-lhe, com 
todo o respeito e consideração: “Pareces 
um caterpillar!”. Imagino-o como um 
Moisés que vai à frente do povo de Deus 
a dar ritmo à caminhada para a terra 
prometida. Por vezes, porém, é preciso 
não deixar o pelotão para trás. É que 
muitos padres não conseguem andar a 
este ritmo, que obriga a uma mudança 
de hábitos grande. Apesar disso, o nosso 
Arcebispo dá-se com todos, vai a todo o 
lado e isso facilita o diálogo e a proxi-
midade com o clero. Penso que também 
tem que cuidar da saúde, pois tem um 
ritmo de vida muito acelerado. Tem tido 
um desempenho muito positivo, parti-
cularmente nos dois mandatos em que 
esteve à frente da Conferência Episcopal, 
que foram marcantes.

o novo Papa tem dado sinais que têm 
questionado o mundo. que expectativas 
tem em relação a este novo pontificado?

R_ Eu tenho ouvido de muita gente, 
alguns que até estão distantes da Igreja, 
uma opinião muito positiva sobre o novo 
Papa Francisco. Ele foi escolhido e quer 
lembrar-se de S. Francisco de Assis na 
sua maneira de estar à frente da Igreja. Eu 
acho que tem dado sinais de que preten-
de mudar muita coisa. Quando há um 
novo Papa, há sempre uma esperança. 
Vamos ver o que vai fazer.

Como está a viver este ano da fé?

R_ Numa perspetiva pessoal, tenho lido 
todos os documentos e livros que têm 
saído, particularmente aqueles que são 
orientados para a prática. Como padre, 
que tem que celebrar missas em diversas 
comunidades, tento estar atualizado com 
o discurso da Arquidiocese para que este-
jamos todos a falar do mesmo às pessoas. 
Não quero estar desfasado do programa 
pastoral que é proposto aos cristãos.

ENtREVIStA
ii a Casa Sacerdotal de S. martinho de dume foi inaugurada a 24 

de março de 2005, quinta-feira Santa. o edifício dispõe de pisci-
na interior, ginásio, biblioteca, sala de estar e convívio, refeitório, 
zonas privilegiadas de oração e recolhimento, amplas rampas, 
elevadores e alojamentos individuais com casas de banho.

o edifício, localizado entre o edifício do Seminário menor e o Paço 
arquiepiscopal, apresenta planta em “t”, ao qual se adiciona um bloco se-
cundário baixo, que envolve a primeira forma, formando um pátio interior 
de um lado e abrindo o edifício para um jardim. a revista “Habitar Portugal 
2003/2005”, da ordem dos arquitectos, distinguiu este edifício. 

«Braga tem a fama de 
ser tradicionalista, mas 

aqui apostamos no 
futuro e na inovação»

e residências. Os quartos são perfeita-
mente normais e a alimentação também. 
Não há cá luxos. Essa ideia do luxo vinha 
fundamentalmente do aspeto exterior da 
casa, que é pouco comum e até estranha 
no meio de edifícios como o paço e o 
seminário, e do uso de um certo tipo de 
materiais na sua construção. É uma casa 
de ferro e vidro, que naturalmente enche 
os olhos de quem vê de fora. Confesso 
que ainda hoje este tipo de arquitetura 
não é valorizado nem pelos próprios 
habitantes, mas tem aspetos positivos, 
como são os corredores longos que per-
mitem que os sacerdotes mais debilitados 
possam dar grandes passeios sem sair de 
casa. O facto de ter muitas janelas e ser 
tudo muito electrificado acaba por tornar 
bastante dispendiosa a manutenção. Esse 
é o aspeto mais negativo desta casa.

entretanto, também já recebeu algum 
reconhecimento pela sua conceção 
arquitectónica.

R_ Sim, é verdade. Um dos arquitetos 
que a desenhou penso que é professor na 
Universidade do Minho e vêm cá muitos 
alunos ver a casa. Chegamos a ter cá 
escolas do estrangeiro. 

no dia em que comemoramos o minis-
tério sacerdotal, consegue descrever-nos 
qual o encanto de ser sacerdote?

R_ O encanto de ser sacerdote primeiro 
tem de ser fruto de um chamamento. É 
uma entrega pessoal a Cristo. Cada um 
tem que deixar seduzir-se por Ele para 
encontrar um sentido na vida. Depois, 
temos que deixar encantar-nos pelas mis-
sões que nos são pedidas. No meu caso, 
já fiz um pouco de tudo. Fui coadjutor 
numa paróquia junto ao mar. Fui pároco 
16 anos. Depois fui para o Seminário e 
dou aulas há mais de 30 anos. Agora es-
tou aqui. Podemos perguntar: uma pessoa 
sente-se realizada? Eu sinto-me. Sinto que 
fui útil e que pus ao serviço as minhas 
capacidades. Temos que admitir, porém, 
que é um estilo de vida que não seduz 
muitos jovens. No mês que vem vamos 
celebrar a semana das vocações e temos 
trabalho feito aqui na nossa diocese. Este 
ano, fiquei muito contente ao ver a sala 
de aulas cheia com os alunos do 1.º ano. 
Como já fui reitor do Seminário, onde 

cónego 
anTÓniO SEPÚLVEDa

“ esta casa 
é amparo para 
os sacerdotes, 

que deram 
a sua vida 

em prol 
da arquidiocese

     a Casa em números

9 é o número total de arquitetos 
que elaboraram o projeto da Casa 
Sacerdotal, sendo que sete foram 
colaboradores, sendo autores os 
arquitetos andré Cerejeira fontes e 
antónio Cerejeira fontes.

17 é o número total de 
colaboradores da casa, entre os 
quais se encontram três religiosas da 
Congregação da divina Providência e 
Sagrada família.

46 é o número total de 
alojamentos individuais da Casa 
Sacerdotal. neste momento estão 
ocupados 40 quartos. 

35 é o número total de sacerdotes 
que vivem na Casa Sacerdotal. desse 
número, 16 já não têm qualquer 
atividade pastoral.

A CAPELA O REFEITÓRIO OS QUARTOS

“
Eu acho que o nosso 
Arcebispo é muito 

voluntarioso; com força 
de vontade, que gosta 

de ação, que mexe e que 
está em todo o lado
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LItURGIA

LEITURA I – Act 5,12-16

Leitura dos Actos dos Apóstolos

Pelas mãos dos Apóstolos realizavam-
se muitos milagres e prodígios entre o 
povo. Unidos pelos mesmos sentimentos, 
reuniam-se todos no Pórtico de Salomão; 
nenhum dos outros se atrevia a juntar-se 
a eles, mas o povo enaltecia-os. Cada vez 
mais gente aderia ao Senhor pela fé, uma 
multidão de homens e mulheres, de tal 
maneira que traziam os doentes para as ruas 
e colocavam-nos em enxergas e em catres, 
para que, à passagem de Pedro, ao menos 
a sua sombra cobrisse alguns deles. Das 
cidades vizinhas de Jerusalém, a multi-
dão também acorria, trazendo enfermos e 
atormentados por espíritos impuros e todos 
eram curados.

SALMO RESPONSORIAL – Salmo 117 (118)

Refrão 1: Dai graças ao Senhor, porque Ele é 
bom, porque é eterna a sua misericórdia.

Refrão 2: Aclamai o Senhor, porque Ele é 
bom: o seu amor é para sempre.

Refrão 3: Aleluia.

Diga a casa de Israel:
é eterna a sua misericórdia.
Diga a casa de Aarão:
é eterna a sua misericórdia.
Digam os que temem o Senhor:
é eterna a sua misericórdia.

A pedra que os construtores rejeitaram
tornou-se pedra angular.
Tudo isto veio do Senhor:
é admirável aos nossos olhos.

Este é o dia que o Senhor fez:
exultemos e cantemos de alegria.

Senhor, salvai os vossos servos,
Senhor, dai-nos a vitória.
Bendito o que vem em nome do Senhor,
da casa do Senhor nós vos bendizemos.
O Senhor é Deus
e fez brilhar sobre nós a sua luz.

LEITURA II – Ap 1,9-11a.12-13.17-19
Leitura do livro do Apocalipse

Eu, João, vosso irmão e companheiro nas 
tribulações, na realeza e na perseverança 
em Jesus, estava na ilha de Patmos, por 
causa da palavra de Deus e do testemunho 
de Jesus. No dia do Senhor fui movido 
pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz 
forte, semelhante à da trombeta, que dizia: 
«Escreve num livro o que vês e envia-o às 
sete Igrejas». Voltei-me para ver quem era 
a voz que me falava; ao voltar-me, vi sete 
candelabros de ouro e, no meio dos can-
delabros, alguém semelhante a um filho 
do homem, vestido com uma longa túnica 
e cingido no peito com um cinto de ouro. 
Quando o vi, caí a seus pés como morto. 
Mas ele poisou a mão direita sobre mim e 
disse-me: «Não temas. Eu sou o Primeiro 
e o Último, o que vive. Estive morto, mas 
eis-Me vivo pelos séculos dos séculos e 
tenho as chaves da morte e da morada dos 
mortos. Escreve, pois, as coisas que viste, 
tanto as presentes como as que hão-de 
acontecer depois destas».

ACLAMAÇÃO EVANGELHO - Jo 20, 29
Disse o Senhor a Tomé: «Porque Me viste, 
acreditaste; felizes os que acreditam sem 
terem visto».

EVANGELHO – Jo 20,19-31

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São João

Na tarde daquele dia, o primeiro da se-
mana, estando fechadas as portas da casa 
onde os discípulos se encontravam, com 
medo dos judeus, veio Jesus, colocou-Se 
no meio deles e disse-lhes: «A paz esteja 
convosco». Dito isto, mostrou-lhes as mãos 
e o lado. Os discípulos ficaram cheios de 
alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes 
de novo: «A paz esteja convosco. Assim 
como o Pai Me enviou, também Eu vos 
envio a vós». Dito isto, soprou sobre eles 
e disse-lhes: «Recebei o Espírito Santo: 
àqueles a quem perdoardes os pecados ser-
lhe-ão perdoados; e àqueles a quem os re-
tiverdes serão retidos».Tomé, um dos Doze, 
chamado Dídimo, não estava com eles 
quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros 
discípulos: «Vimos o Senhor». Mas ele 
respondeu-lhes: «Se não vir nas suas mãos 
o sinal dos cravos, se não meter o dedo no 
lugar dos cravos e a mão na seu lado, não 
acreditarei». Oito dias depois, estavam os 
discípulos outra vez em casa e Tomé com 
eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, 
apresentou-Se no meio deles e disse: «A 
paz esteja convosco». Depois disse a Tomé: 
«Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos; 
aproxima a tua mão e mete-a no meu 
lado; e não sejas incrédulo, mas crente». 
Tomé respondeu-Lhe: «Meu Senhor e meu 
Deus!» Disse-lhe Jesus: «Porque Me viste 
acreditaste: felizes os que acreditam sem 
terem visto». Muitos outros milagres fez 
Jesus na presença dos seus discípulos, que 
não estão escritos neste livro. Estes, porém, 
foram escritos para acreditardes que Jesus 
é o Messias, o Filho de Deus, e para que, 
acreditando, tenhais a vida em seu nome.

“A incredulidade de S. Tomé” (Caravaggio, 1601-02) In: Schloss Sanssouci, Potsdam (Alemanha)

i A solenidade da anunCiaçÃo do SenHor celebra-se, este ano, a 8 de aBriL.
neste dia, a igreja festeja solenemente o anúncio da encarnação do filho de deus. o 
tema central desta grande festa é o Verbo divino que assume nossa natureza humana, 
sujeitando-se ao tempo e espaço. devido ao facto do dia 25 de março coincidir com 
a Semana Santa, a festa é transferida para o primeiro dia após a oitava da Páscoa.

Sugestão de Cânticos
ent: eis o dia (J. Santos, CeC i 13, 132)
ofe: Ó Páscoa d’alegria (f. Santos, BmL 41, 11)
Com: aproxima a tua mão (a. f. Santos, BmL 66/67, 85)
Said: ressuscitou, aleluia (a. Cartageno, nCt 200)

DOMINGO II dE Páscoa - Ano C
7 de ABril de 2013 

A  liturgia deste domingo põe em 
relevo o papel da comunidade 
cristã como espaço privilegiado 
de encontro com Jesus ressus-

citado.

A primeira leitura sugere que a comuni-
dade cristã continua no mundo a missão 
salvadora e libertadora de Jesus; e quando 
ela é capaz de o fazer, está a dar teste-
munho desse Cristo vivo que continua 
a apresentar uma proposta de redenção 
para os homens. A comunidade cristã tem 
de ser, fundamentalmente, uma comuni-
dade que testemunha Cristo ressuscitado. 
Se formarmos uma família de irmãos 
“unidos pelos mesmos sentimentos”, 
solidários uns com os outros, capazes de 
partilhar, estaremos a anunciar esse mun-
do novo que Jesus propôs e a interpelar 
os nossos conterrâneos. Os milagres não 
são, fundamentalmente, acontecimen-
tos espantosos que subvertem as leis da 
natureza; mas são sinais que mostram a 

presença libertadora e salvadora de Deus 
e que anunciam essa vida plena que 
Deus quer dar a todos os homens. Não 
são, portanto, coisas reservadas a certos 
feiticeiros ou super-heróis, mas são coisas 
que eu posso fazer todos os dias: sempre 
que os meus gestos falam de amor, de 
partilha, de reconciliação, eu estou a 
realizar um “milagre” que leva aos irmãos 
a vida nova de Deus, estou a anunciar e a 
fazer acontecer a ressurreição.

A segunda leitura insiste no motivo da 
centralidade de Jesus como referência 
fundamental da comunidade cristã: 
apresenta-O a caminhar lado a lado com 
a sua Igreja nos caminhos da história e 
sugere que é n’Ele que a comunidade 
encontra a força para caminhar e para 
vencer as forças que se opõem à vida 
nova de Deus. A João, Cristo ressuscitado 
confia a missão profética de testemunhar. 
O “profeta” João é, pois, enviado às igre-
jas; a sua missão é anunciar uma mensa-

gem de esperança que permita enfrentar 
o medo e a perseguição. Sobretudo, é 
chamado a anunciar a todos os cristãos 
que Jesus ressuscitado está vivo, que ca-
minha no meio da sua Igreja e que, com 
Ele, nenhum mal nos acontecerá.

O evangelho sublinha a ideia de que 
Jesus vivo e ressuscitado é o centro da 
comunidade cristã; é à volta d’Ele que 
a comunidade se estrutura e é d’Ele que 
ela recebe a vida que a anima e que lhe 
permite enfrentar as dificuldades e as 
perseguições. Por outro lado, é na vida da 
comunidade (na sua liturgia, no seu amor, 
no seu testemunho) que os homens en-
contram as provas de que Jesus está vivo. 
comunidade cristã gira em torno de Jesus, 
constrói-se à volta de Jesus e é d’Ele que 
recebe vida, amor e paz. A esta comuni-
dade fechada, com medo, mergulhada 
nas trevas de um mundo hostil, Jesus 
transmite duplamente a paz: é o “shalom” 
hebraico, no sentido de harmonia, sereni-

dade, tranquilidade, confiança). Assegura-
se, assim, aos discípulos que Jesus venceu 
aquilo que os assustava: a morte, a opres-
são, a hostilidade do “mundo”. Depois, 
Jesus revela a sua “identidade”: nas mãos 
e no lado trespassado, estão os sinais do 
seu amor e da sua entrega. As palavras de 
Jesus à comunidade contêm ainda uma 
referência à missão. Os discípulos são 
enviados a prolongar a vida que o Pai 
apresenta à humanidade em Jesus. Tomé 
representa aqueles que vivem fechados 
em si próprios (está fora) e que não faz 
caso do testemunho da comunidade nem 
percebe os sinais de vida nova que nela 
se manifestam. Em lugar de se integrar e 
participar da mesma experiência, preten-
de obter uma demonstração particular de 
Deus. Tomé acaba, no entanto, por fazer 
a experiência de Cristo vivo no interior da 
comunidade.
Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org

 a Igreja alimenta-se da palavra
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oPiniÃo

No domingo de Ramos, a Semana Santa de Braga acolheu a primeira grande procissão do 
seu programa. Na procissão dos Passos, Jesus voltou a encontrar a Sua mãe.          

(Fotos: António Silva)           

H á coisas que as crianças 
nunca mais esquecem. 
Às vezes, parece que 
nem reparam nelas, mas 

gravam-se na memória e deixam 
marcas para sempre. Daí o cuidado 
que sempre devemos ter com os 
nossos comportamentos diante dos 
pequeninos. Somos os seus modelos, 
e os nossos actos ensinam-lhes mais 
ainda que as palavras. Para o bem e 
para o mal.

Recordo, como se fosse ontem, 
uma visita que fez minha mãe à 
mais miserável das mulheres que 
até hoje conheci. Foi em Vila Real 
de Trás-os-Montes. A desgraçada 
vivia dentro de um amontoado de 
pedras a que chamavam casa, no 
fundo de uma ravina, perto do rio 
Corgo. A única mobília que tinha 
era a cama aonde jazia doente, com 
o colchão apodrecido, um prato e 
uma colher de alumínio, um copo 
e uma panela de ferro, a um canto. 
Tinha só um filho que ia tratando 
dela e se encontrava presente para 
nos receber. Minha mãe chegou, 
sentou-a na cama, lavou-lhe a cara, 
penteou-a, limpou-lhe as unhas das 
mãos e dos pés, negras como carvão, 
cortou-lhas e serviu-lhe depois um 
café com leite quente. Os olhos da 
mulher abriam-se de espanto e um 
sorriso imenso assomou-lhe aos 
lábios. Dias depois, morreu. Por 
acaso fui à varanda e vi passar a 
carreta funerária na avenida Carvalho 
Araújo. Era ela, de certeza, porque 
a única pessoa que acompanhava, 
além do padre e de um miúdo com 
uma caldeirinha de água benta, era 
o filho.

Vem isto a propósito da Semana 
Santa e de uma outra lembrança 
que guardo de um meu tio. Era a 
bondade em pessoa. Rijo como 
um penedo, tinha uma voz grossa, 
de baixo profundo e um riso 
inteiramente saudável. Vivia na 
aldeia das Dornas, na Serra da 
Gralheira, entre Lamego e Castro 
Daire, um pouco além da ponte de 
Reconcos, sobre um rio Balsemão 

acabado de nascer, muito fresco e 
límpo. 

Foi no tempo da arranca das batatas. 
Eu corria descalço, livre e feliz, sobre 
a terra revolvida, que parecia veludo. 
As batatas espalhavam-se pelo chão, 
em carreiros delimitados pelas ramas 
das batateiras. No caminho que 
servia a propriedade, estava um carro 
de bois à espera que o carregassem, 
enquanto os bois remoíam canas 
secas de milho.

A certa altura, vejo meu tio, ajoujado 
sob um saco enorme de batatas, 
caminhando penosamente. Já não 
sei quem, vendo o esforço que fazia, 
gritou-lhe:

- Ó Armando, então tu vais aí a sofrer 
com um saco de cinquenta quilos às 
costas!

E foi então que ele deu a 
extraordinária resposta que serve 
de título a esta crónica e me ficou 
gravada para sempre:

-Mais sofreu Nosso Senhor a 
caminho do Calvário.

Aquele homem, ali, na imensidão 
da montanha lavada, talvez sem o 
saber, cumpria a sua parte do que 
falta à paixão de Cristo, segundo a 
misteriosa expressão de S. Paulo. 
Provavelmente, nunca perguntou 
o que é que falta, e eu também 
não saberei lá muito bem dizer. 
Julgo, porém, que a paixão de 
Cristo é também a paixão de toda a 
humanidade, de todas as incontáveis 
gerações que se sucedem no tempo. 
A paixão de Cristo é também o nosso 
esforço e sofrimento de todos os dias 
na construção do reino do Pai. E 
enquanto o tempo não chegar ao fim, 
à sua e nossa paixão falta sempre 
qualquer coisa. Mais que não seja, 
carregar um saco de batatas por uma 
encosta acima.

Mais sofreu Nosso Senhor 
a caminho do Calvário

a paixão de Cristo é também o nosso esforço e 
sofrimento de todos os dias na construção do reino 
do Pai. e enquanto o tempo não chegar ao fim, à 
sua e nossa paixão falta sempre qualquer coisa.    

iGreJa em deStaque

por Luís da Silva Pereira 
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O portal oficial da Confraria do Bom 
Jesus do Monte permite aceder a 
importantes informações acerca da 
história do santuário bracarense. O 
site detém ainda ligações particulares 
acerca do templo, escadórios, parque 
e mata, elevador, centro de exposi-
ções Cândido Pedrosa, para além de 
contactos úteis para quem pretender 
visitar esta estância. A partir deste site 
é possível ainda fazer a ligação com a 
página do santuário no facebook.

www.estanciadobomjesus.com

flash 

«Desemprego 
deve ser tratado 

como uma 
tragédia»

D. Jorge Ortiga,
na eucaristia de Domingo de Ramos

No passado domingo, D. António Moiteiro celebrou na nova igreja de S. Tiago de Antas (V. N. Famalicão)

SONETO a Cristo

Não me move, Senhor, para querer-vos,
a Glória que me tendes prometido;
nem me move o Inferno, tão temido,
para deixar, por isso, de ofender-vos.

Moveis-me vós, Senhor, move-me o ver-vos
pregado nessa cruz e escarnecido;
move-me o vosso corpo tão ferido
e essa morte que vejo padecer-vos.

Minha alma em vos amar tanto se esmera,
que inda a faltar o Céu eu vos amara,
e, não havendo Inferno, vos temera;

Nada, por vos amar, de vós, espera;
pois, se o que 
espero em vós 
não esperara, 
o mesmo que 
vos quero vos 
quisera.

S. Francisco 
Xavier

título: Papa Francisco – 
Vida e Desafios

autor: Saverio Gaeta

editora: Paulus

Preço: 12,00 euros

Resumo: Este livro apresenta uma 
biografia do recém-eleito Papa Francis-
co e um elenco dos principais desafios 
que o aguardam na condução da Igreja 
mundial. Inclui ainda os seus primeiros 
discursos e homilias e 16 páginas com 
fotos (a cores). A obra acompanha todo o 
percurso de Jorge Maria Bergoglio até aos 
primeiros dias depois de ser eleito Papa.

LiVRo

título: Nova Revista 
de Música Sacra

número: 145

Preço: 5,00 euros

Resumo: a edição

Sexta-feira 29.03.2013

> ESPOSENDE: Procissão do 
Enterro do Senhor, Sermão 
do Encontro e da Soledade, a 
partir da igreja da Misericórdia 
(21h30).

> V.N.FAMALICÃO: Procissão 
do Enterro do Senhor, presidida 
por D. Manuel Linda (21h30).

> BARCELOS: Procissão das 
Endoenças, a partir da igreja da 
Misericórdia (21h30).

> PÓVOA DE VARZIM: sermão 
do enterro na Matriz, seguido de 
procissão do enterro do Senhor 
pelas ruas da cidade (21h30).

> GUIMARÃES: Procissão do 
Enterro do Senhor, a partir da 
igreja dos Santos Passos (22h00).

> BRAGA: Procissão do Enterro 
do Senhor, presidida por D. 
Jorge Ortiga (22h00).

Sábado 30.03.2013

> BRAGA: Vigília Pascal e 
Procissão da Ressurreição na Sé 
Primaz, presidida por D. Jorge 
Ortiga (21h00).

> PÓVOA DE VARZIM: Vigília 
Pascal na igreja Matriz, presidida 
por D. Manuel Linda (22h00).

domingo 31.03.2013
> BRAGA: Eucaristia Solene de 
Páscoa, presidida por D. Jorge 
Ortiga na Sé (11h30).

> ESPOSENDE: recolha do com-
passo e Procissão das Cruzes 
(20h00).

> PÓVOA DE VARZIM: cortejo 
de recolha do compasso, desde 
a praça do Almada até à Matriz 
(19h00).

Segunda-feira 01.04.2013

> ESPOSENDE: Missa Solene e 
Procissão da recolha das ima-
gens (10h00).

> AMARES: Compasso Pascal, 
travessia do rio e encontro das 
cruzes, em Fiscal (11h00).

> Entre esta 
quinta-feira e o 
próximo domin-

go, a programação da 
rádio Sim vai ser dedicada 

exclusivamente ao tríduo pascal, 
integrando-se as transmissões das 
celebrações da Sé de Braga.

FM 101.1 Mhz e AM 576 Khz

Celebração da morte do Senhor
Sé Primaz, 29 de março, 15h00

À mesma hora em que Cristo expirou, os 
cristãos celebram o mistério da sua Morte 
redentora. Não há Missa, mas comemora-
ção direta, integrando a adoração da cruz 
e a liturgia da Palavra. Esta celebração 
encerra momentos celebrativos inseridos 
no rito liúrgico bracararense, nomeada-
mente a procissão teofórica do enterro.

EDIÇÃO

45

trimestral da revista de música sacra da Ar-
quidiocese de Braga, referente aos meses 
de janeiro-março de 2013, já está dispo-
nível. Nesta edição é possível consultar 
um artigo de Enzo Lodi, sobre a ministe-
rialidade no canto. Este número, dedicado 
às celebrações do Crisma, inclui alguns 
cânticos da autoria de Azevedo Oliveira, 
Miguel Carneiro e António Cartageno.


