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título de “defensora da família”.
No passado domingo, presidindo ao 
Dia Arquidiocesano da Família, o Bispo 
auxiliar D. António Moiteiro convidou 
os cristãos a «não ficarem indiferentes» 
perante as «tendências desagregadoras» 
que minam o modelo familiar, sublinhan-
do que é «tarefa das comunidades cristãs» 
reforçar a ideia de família «como comuni-
dade de amor e de solidariedade».
Segundo o prelado natural da Guarda, 
o regime legal que legitimou o divórcio 

iGreja PriMaZ
encerram-se, este domingo, as comemora-
ções do 30º aniversário do padre e com-
positor Manuel faria. a igreja de S. Paulo, 
em Braga, acolhe, pelas 19h00, vésperas 
solenes, seguindo-se uma eucaristia solene.

i

 ÓBITO
faleceu, no passado dia 30 de 

junho, o Padre antónio Manuel Viei-
ra da fonseca. natural de Parada de 

Bouro, Vieira do Minho, onde nasceu há 
94 anos, foi ordenado em 1946. em 1947 
foi vigário cooperador da Matriz de Viana 
do Castelo. no mesmo ano foi pároco 
de friastelas, Ponte de lima. desde 1958 
assumiu a paroquialidade de Cabaços e 
fojo lobal, em Ponte de lima. em 1978 
foi para Parada de Bouro. em 1979 foi 
nomeado vigário ecónomo de Valdozende, 
em Terras de Bouro. Foi dispensado da 
paroquialidade a 20 de julho de 2003.

A Igreja de Braga foi-se tornando uma 
referência na defesa do modelo 
familiar cristão. A religiosidade im-

pressa no tecido social, aliada a um peso 
determinante da Igreja nas comunidades, 
favoreceu o fortalecimento de um ideal 
de família que se conjuga com a proposta 
cristã. É aqui ainda onde as pessoas mais 
se casam, menos se divorciam e mais 
crianças dão ao mundo. Há pouco mais 
de 31 anos seria o próprio Papa João Paulo 
II a entregar à Arquidiocese de Braga o 

FAMÍLIA é tarefa 
da comunidade 
cristã

Cabeceiras de Basto 
igreja do Outeiro renovada
A visita pastoral ao arciprestado de 
Cabeceiras de Basto, que estava a ser 
efetuada por d. Manuel linda, foi en-
cerrada no passado domingo pelo arce-
bispo Primaz. na visita ao outeiro, que 
marcou o encerramento das visitas às 
paróquias, d. jorge ortiga reinaugurou 
a igreja paroquial, que foi alvo de obras 
de renovação e administrou o Crisma.

Vila Verde
visita pastoral a S. Paio
o arcebispo Primaz, d. jorge ortiga, 
encerrou as visitas pastorais ao arci-
prestado de Vila Verde na paróquia de 
S. Paio, que corresponde à sede do mu-
nicípio. no programa esteve incluída a 
visita aos Paços do Concelho, tendo-se  
encerrado a visita na manhã de domin-
go, com a celebração da eucaristia. 

 
Barcelos
300 anos da igreja do Terço
a igreja do terço acolhe, este fim de 
semana, mais algumas iniciativas das 
comemorações do seu tricentenário 
que se assinala a 7 de julho. no sábado 
realiza-se uma adoração eucarísticam 
pelas 15h00, e uma caminhada a S. 
Bento da Várzea, pelas 21h00. domin-
go, às 17h00, decorre uma procissão 
entre o templo do Senhor da Cruz e a 
igreja do terço, seguida de eucaristia.

Guimarães
S. Pedro Non-Stop
a basílica de S. Pedro do toural, situada 
em pleno coração da cidade de Gui- 
marães, celebrou no passado dia 29 de 
junho o seu padroeiro com a iniciativa 
“S. Pedro non-Stop”. foram quase 13 
horas de programação, subdivididas em 
momentos de celebração, reflexão e 
música, que pretendiam assinalar o dia 
em que a igreja celebrava a memória de 
S. Pedro, ao jeito do ano da fé.

o santuário de S. Bento da Porta aberta, em terras de 
Bouro, vai celebrar a festa litúrgica de S. Bento nos 
proximos dias 10 e 11 de julho. o ponto alto das cel-

ebrações acontece no segundo dia, pelas 11h30, 
com eucaristia solene seguida de procissão.

i

Música no Claustro
o auditÓrio Vita, em Braga, apresen-
ta nos dias 6, 13, 20 e 27 de ulho, o seu 
já habitual ciclo de concertos ao ar livre 
intitulado“Música no Claustro”. Esta inicia-
tiva, que já vai na sua 4ª edição, pretende 
proporcionar «a audição de música erudita 
ao ar livre, em ambiente descontraído e 
intimista». No dia 6 de julho o program 
conta com a atuação do grupo “Capella 
Duriensis”, dirigido pelo Maestro Jonathan 
Ayerst, que vai interpretar um repertório 
do Rito Bracarense. Segue-se, no dia 13, o 
grupo “Noa Noa” e a 20 de julho o “Ludo-
vice Ensemble”. A iniciativa encerra-se a 
27 de julho com a já habitual atuação do 
grupo “Sete Lágrimas”, que vai interpretar 
sonoridades do século XVI. A direção mu-
sical está a cargo de Helena Vieira. O aces-
so aos concertos, que se iniciam sempre às 
21h30 e se realizam no claustro lateral ao 
auditório, custa apenas 5 euros. 

Romaria de S. Torcato
a Vila de S. torCato, do Arciprestado 
de Guimarães e Vizela, acolhe este fim 
de semana a sua festa maior em honra do 
seu padroeiro. A romaria ao santuário de 
S. Torcato inicia-se amanhã e prolonga 
o seu programa de festas até domingo. 
Esta festa, intitulada Romaria Grande, 
realiza-se, pelo menos, desde 1852. 
No domingo, às 11h00, realiza-se uma 
Eucaristia solene, e, pelas 17h30, decorre 
a procissão, momento alto dos festejos, 
que é constituída por carros alegóricos e 
andores. No interior do templo, que se 
encontra em construção desde o século 
XIX, encontra-se o corpo incorrupto de 
S. Torcato, monge que supostamente terá 
sido bispo metropolita de Braga no séc. 
VIII. Esta romaria, de cariz marcadamente 
rural, é tida como uma das maiores do 
Minho, arrastando milhares de pessoas a 
esta vila que dista 7 km de Guimarães. ©

 D
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Arquidiocese reafirma 
o seu papel na defesa 
do ideal cristão 
de família como 
comunidade de amor 
e de solidariedade

PaStoral faMiliar
Segundo os responsáveis da pastoral fami-
liar da arquidiocese,a prioridade é que as 
famílias «não estejam fechadas em si mes-
mas», mas sejam «sensíveis e atentas às 
outras famílias», particularmente «aquelas 
que atravessam dificuldades». de acordo 
com o casal jorge e alexandra teixeira, 
«o grande desafio» deste departamento 
pastoral é «encontrar bons interlocutores 
nos diversos arciprestados».

CoadoÇÃo CoMo alVo
as últimas intervenções públicas de d. 
jorge ortiga têm versado também sobre a 
temática da família. na peregrinação ao 
Sameiro, o arcebispo Primaz não poupou 
críticas aos políticos portugueses, aludindo 
à “distração” dos deputados da assembleia 
da república. d. jorge ortiga acusou de 
«hipocrisia» os indivíduos que defendem a 
coadoção por casais do mesmo sexo, por 
«só agora se lembrarem» das crianças.

direitoS da faMÍlia
o ano de 2013 marca também a celebra-
ção dos 30 anos da “Carta dos direitos 
da família”. este documento responde 
a um voto formulado pelo Sínodo dos 
Bispos reunidos em roma, em 1980, para 
estudar o papel da família cristã no mundo 
contemporâneo. a Carta reafirma a cons-
ciência comum dos direitos essenciais da 
família, propondo um modelo para uma 
legislação e uma política familiar.

nas sociedades revela-se como «verda-
deira chaga social», que implica «graves 
consequências» para os filhos e para os 
próprios cônjuges. Apesar disso, o Bispo 
auxiliar de Braga reafirmou que «a Igreja 
não abandona a si mesmos aqueles que 
passam por ruturas no seu matrimónio».
Pronunciando-se ainda numa entrevista à 
rádio Sim, D. António Moiteiro manifes-
tou também a sua preocupação para com 
«o abismo das comunidades» no que diz 
respeito «à renovação das gerações».
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irmãos», sublinhou.
O Papa Francisco lembrou ainda 
que todos devem viver a sua fé com 
alegria e não com enfado.
«Como vivemos o nosso “ser Igreja”? 
Somos pedras vivas ou somos, por as-
sim dizer, pedras cansadas, aborreci-
das, indiferentes? Não vêem que coisa 
feia é um cristão cansado, aborrecido, 
indiferente? É feio, um cristão assim, 
não interessa! O cristão deve ser vivo, 

alegre por ser cristão», defendeu.
Entretanto, o Papa decidiu passar os meses 
de verão na Casa de Santa Marta, no Vatica-
no, e não em Castel Gandolfo, ao contrário 
do que era habitual.

a primeira encíclica do Papa fran-
cisco, denominada “lumen fidei” 

(luz da fé), vai ser apresentada amanhã. 
Segundo o Santo Padre, a nova encíclica 
sobre a fé é um «documento forte».

Creio no amor de jesus servo, pois o amor é sempre 
humilde e só sabe estar disponível para amar e servir e 

foi esta maravilha que o Verbo viveu no seio da trindade e 
nos veio transmitir e ensinar.

Creio no amor de jesus servo, que passou a vida a servir 
com humildade, sem busca de Si mesmo, sem procurar 
elogios ou obrigados, dando-Se e gastando-Se sem medida, 
amando sempre em dom pleno.

Creio no amor de jesus servo, que passou fazendo o bem, 
que passou fome e sede, cansaço e dor, fadiga e caminha-
das difíceis, sempre no desejo de mais amar e mas servir, 
pensando nos outros e dando-Se.

Creio no amor de jesus servo, que disse que veio para servir 
e não para ser servido, que não buscou comodismo, osten-
tação, vaidade, triunfalismo, elogios fáceis, que fugiu para 
não ser aclamado rei, e não quis ser vedeta nem milagreiro 
para atrair atenções.

Creio no amor de jesus servo, que assumiu o que a escri-
tura afirma acerca do Servo de iavé, que vive apaixona-
damente o serviço do Pai e o serviço dos homens, com 
encanto, com paixão, com beleza até ao dom da sua vida.

Creio no amor de jesus servo, que na Ceia ajoelha a lavar 
os pés aos discípulos e Se coloca como modelo de serviço e 
de dom, dizendo: “como eu vos fiz, fazei-o vós também”, 

pois os discípulos não são maiores que o Mestre.

 Creio no amor de jesus servo, que sofre serena-
mente a ingratidão, a calúnia, o desprezo, a perseguição, 
a incompreensão, a ofensa, as negações de Pedro, o beijo 
de traição de judas, mas fica rezando “Pai, a tua vontade e 
não a minha”.

 Creio no amor de jesus servo, que Se faz alimento 
e dá seu o Corpo a comer e o seu Sangue a beber, sendo 
servo vítima do sacrifício, alimento de salvação, de graça, 
de vida, de amor total e generoso que nos vivifica com o 
seu dom.

 Creio no amor de jesus servo, que assumiu ir à 
Cruz e à morte, feito maldito e pecado, verme da terra, na 
humilhação máxima, na maior ignomínia, e nos convida a 
associar-nos a Ele e sermos vítimas em amorosa oblação.

 Creio no amor de jesus servo, Bom Pastor que dá a 
vida, Cordeiro imolado por amor, Vítima que Se entrega 
até ao extremo, Sacerdote que Se sacrifica para que todos 
tenham a vida e a tenham em abundância.

 Creio no amor de jesus servo, desejo ardentemente 
imitá-lo, ser ao seu jeito, viver como ele viveu, ser ser-
vo dos homens e das mulheres, meus irmãos e minhas 
irmãs, dando-me sem medida, em humildade e despoja-
mento.

iGreja uniVerSal
as escolas católicas correm risco de 
fechar em Gaza. Segundo o Patriarcado 
latino de jerusalém três escolas podem 
fechar, por causa de uma lei que instau-
ra a separação de rapazes e raparigas.

i

PARA O PAPA «Ninguém é inútil na IGREJA»
Guarda
apelo à matrícula em EMRC
o Bispo da Guarda escreveu a alunos, 
pais e encarregados de educação, na 
altura da realização das matrículas 
para o novo ano escolar, para lhes 
dizer que «vale a pena escolher» as 
aulas de educação Moral e religiosa 
Católica. d. Manuel felício lembra a 
necessidade do «exercício da respon-
sabilidade pessoal no momento da 
matrícula, onde se propõe a escolha 
desta disciplina curricular».

Lamego
dois novos presbíteros
o Bispo de lamego, d. antónio 
Couto, presidiu, no passado domingo, 
à ordenação sacerdotal de dois novos 
padres. adriano filipe assis e antónio 
júlio fernandes Pinto, que vão ser 
ordenados, são ambos naturais de Vila 
nova de foz Côa. a diocese de lamego 
conta atualmente com cerca de 140 
sacerdotes que servem uma população 
de 157 mil católicos, distribuídos por 
223 paróquias e 14 arciprestados.

Lisboa
adeus a D. José Policarpo
o Patriarca emérito de lisboa, d. 
josé Policarpo, presidiu no Mosteiro 
dos jerónimos à última celebração 
enquanto bispo diocesano, despedida 
sublinhada com uma longa salva 
de palmas pelos participantes, no 
final da missa. Pronunciando-se, o 
Bispo auxiliar d. joaquim Mendes 
tinha evocado perante os presentes 
a sua «grande sensibilidade» aos 
«problemas» do mundo e o seu «sábio 
magistério de mestre da fé».

Vila Real
Obra Católica das Migrações
a Comissão episcopal da Pastoral 
Social e da Mobilidade humana, em 
conjunto com a obra Católica das 
Migrações, estão a realizar em Vila 
Real um encontro de cinco dias com 
todos os secretariados diocesanos do 
setor. a iniciativa pretende «aproximar 
a igreja local portuguesa à realidade 
da emigração atual».

Viseu
encerramento do ano pastoral
A ordenação de um novo padre e uma 
jornada festiva sinodal encerraram, no 
passado domingo, o ano pastoral na 
diocese de Viseu. na celebração da 
ordenação, o Bispo de Viseu, d. ilídio 
leandro, falou num «dia de festa para 
toda a diocese» por causa da orde-
nação sacerdotal de Adelino Ricardo 
Correia lopes Pires e da ordenação 
diaconal de Cristóvão da Silva Cunha.

CREIO NO aMOR DE JESUS, SERVO HUMILDE  aNO Da Fé 36 Dário Pedroso, sj

d. joão alves, bispo emérito de Coimbra, faleceu no 
passado dia 28 de junho, aos 87 anos de idade. o antigo 
presidente da Conferência episcopal Portuguesa pro-
curou abrir a igreja e levá-la ao encontro, ao diálogo 
com o mundo conforme o Concílio Vaticano ii.

i

Para o Papa Francisco «não há cristãos 
de primeira nem de segunda» na Igre-
ja, pois «são todos iguais».

Pronunciando-se numa audiência pública, 
o Santo Padre garantiu que nem o Papa é 
mais importante que o resto dos cristãos. 
Todos fazem falta.
«Ninguém é inútil na Igreja, todos somos 

O Papa Francisco lembrou que todos os cristãos devem viver a sua fé com alegria e não com enfado

© DR

necessários. Ninguém é secundário. “Ai, 
eu sou o mais importante na Igreja”. Não! 
Todos somos iguais aos olhos de Deus. 
Todos», afirmou com veemência perante a 
plateia.
«Algum de vós pode dizer “mas, o senhor 
Papa não é igual a nós”. Sim, sou como 
um de vocês, todos somos iguais, somos 

aiS apoiou mais de 5 mil projetos em 2012
foi o melhor ano de sempre da fundação aiS a nível 
internacional. durante 2012, apesar da enorme crise económica 
que o mundo atravessa, a fundação de direito pontifício 
conseguiu recolher mais 8 milhões de euros do que no ano 
passado, totalizando quase 90,8 milhões de euros. esta verba 

permitiu apoiar 5.604 projetos em 140 países onde a igreja é mais necessitada. esta ajuda 
dirigiu-se particularmente para os países onde a igreja Católica está a viver tempos de 
maior crescimento, como é o caso da Índia, mas também do Brasil, ucrânia e rússia. 
houve ainda a preocupação de se dar uma resposta efectiva a projetos que envolvem a 
comunidade cristã em países onde o controlo estatal é muito forte, como na república 
democrática do Congo, Cuba e Vietname. em Portugal, contrariando a enorme crise 
económica, praticamente recolheu uma verba idêntica à de 2011, fixando-se agora o valor 
global em 2.228.888 euros. a generosidade dos benfeitores portugueses permitiu apoiar 
campanhas na Índia, Síria, nigéria, China e Paquistão. (www.fundacao-ais.pt)

Pastoral Operária alerta
a CoMiSSÃo naCional da Pastoral 
Operária, que congrega vários organismos 
da Igreja Católica, alertou para as conse-
quências do desemprego e da precarie-
dade sobre as famílias portuguesas. Este 
organismo alerta para a «desvalorização» 
do trabalho, a «precarização laboral» e o 
«desemprego estrutural» que «continua a 
ter um efeito devastador na vida de tantos 
homens, mulheres, jovens, adolescentes, 
crianças e suas famílias». A Pastoral Ope-
rária lamenta ainda o «agravamento dos 
impostos, a diminuição dos salários».

«Como vivemos o 
nosso ser igreja? 
Somos pedras 

vivas ou somos, 
por assim dizer, 

pedras cansadas, 
aborrecidas, 

indiferentes?»
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entreViSta
i o padre jorge Vilaça Barbosa é natural de jesufrei, Vila nova de famalicão, 

onde nasceu há 35 anos. entrou para o seminário aos 14 anos, tendo sido 
ordenado em 2003. após dois anos em missão pastoral em Moçambique, 
foi pároco de esporões, tadim, Priscos, escudeiros, Guisande e S. Paio 
d’arcos, no arciprestado de Braga, juntamente com o padre joão torres.

i

este domingo, o santuário do Sameiro vai acolher 
mais uma edição da peregrinação dos frágeis. em 
vésperas desta iniciativa, fomos falar com o assis-
tente da Pastoral da Saúde arquidiocesana. além de 
abordar o trabalho desenvolvido neste âmbito, bem 
como os desafios que enfrenta, o padre jorge Vilaça 
comentou ainda o serviço religioso nos hospitais e 
a, sempre polémica, questão dos exorcismos.

a doença é cada vez mais um tabu numa 
sociedade focada numa estética comercial. 
Por isso pergunto: qual o objetivo desta 
peregrinação dos frágeis?

R_ A peregrinação dos frágeis quer fazer 
exatamente uma contra-corrente de uma 
sociedade que prefere ver o belo ou o sau-
dável. Mais do que isso quer ser profético, 
porque para a Igreja, a riqueza são os seus 
mais pobres e os seus mais frágeis. Quando 
chamamos peregrinação dos frágeis, não 
queremos falar apenas de doentes, mas esta-
mos a falar daquilo que é mais transversal ao 
ser humano, que é a fragilidade. Ao chamar-
mos as pessoas ao alto do Sameiro, quere-
mos evidenciar que a fragilidade é aquilo 
que a Igreja tem de mais rico. Enquanto não 
assumirmos isso, estaremos a fazer uma 
pastoral mascarada, afastada de Jesus Cristo. 

“ESTAMOS 
dISPOSTOS 
A OUVIR AS 
PESSOAS qUE 
SOfREM?

Esta peregrinação quer precisamente chamar 
à atenção para o poder da fragilidade e 
obviamente para o poder da fé.

esta peregrinação está a superar as expetati-
vas, não é verdade?
R_ No ano passado a peregrinação dos 
frágeis teve uma grande adesão, que superou 
largamente as nossas expetativas. Acredi-
tamos que, cada vez mais, a adesão vai ser 
superior. No entanto, gostaríamos que no 
futuro esta iniciativa não estivesse apenas 
centralizada em Braga, neste caso na zona 
pastoral da cidade. Este ano também já foi 
feita em Balasar, na Póvoa de Varzim. Que-
remos que a iniciativa se vá multiplicando, 
ou seja, que se vá paroquializando. Seria 
interessante que cada paróquia organizas-
se o seu dia paroquial do doente ou o dia 
paroquial do frágil. Não queremos fugir à 

estrutura paroquial.

o Pe. jorge é assistente religioso e espiritual 
num hospital em Vila nova de famalicão. 
Considera que o fenómeno religioso começa 
a perder impacto no ambiente hospitalar? 

R_ Primeiro, considero que o fenómeno reli-
gioso não está a perder impacto, mas está a 
ganhar pertinência. Obviamente que é uma 
pertinência de uma outra maneira. Se calhar 
mudaria a palavra 
“religioso” pela 
palavra “espiritual”. 
Há uma corrente de 
espiritualidade (mais 
ou menos difusa, 
é certo), que volta. 
Ao mesmo tempo, 
sob o ponto de vista 
religioso, as antigas 
capelanias hospita-
lares, hoje deno-
minadas serviço de assistência espiritual e re-
ligiosa, são agora serviços inter-religiosos. Os 
próprios profissionais de saúde começam a 
estar despertos para uma visão mais holística 
da pessoa. Já se deram conta há muito tempo 
que o ser humano tem hoje dimensões que 
também precisam de ser curadas, não ape-
nas as físicas, mas também as psicológicas e 
espirituais. Em Portugal, devido ao trabalho 
de alguns grupos, há um regresso do religio-
so ao meio hospitalar.

disse que hoje o sacerdote católico é 

chamado a coordenar a assistência reli-
giosa hospitalar juntamente com outras 
confissões religiosas. Como funciona essa 
coordenação?
R_ Como disse, neste momento, o serviço de 
assistência espiritual e religiosa é coordenado 
por um sacerdote católico, mas integra outras 
confissões religiosas. Só posso falar da minha 
realidade. Ou seja, foi lançado um repto a 
todas as religiões para integrarem a equipa. 
Algumas aceitaram e outras simplesmente se 
indiferentizaram. O que acontece é que, na 
admissão do doente ao hospital, este refere 
se está interessado na assistência religiosa 
e qual a confissão religiosa que professa. A 
partir do momento em que sou informado da 
necessidade de prestar assistência a alguém 
que não seja católico, automaticamente 
encaminho o pedido para o respetivo repre-
sentante desse credo para que venha prestar 
assistência ao doente. Não faria sentido que 
fosse eu a prestar assistência religiosa a um 
doente que não se identifica com a Igreja 
Católica. Esta nova configuração é essencial 
para salvaguardar o direito do doente. Não 
são as Igrejas que têm direito a estar no 
hospital, mas é o doente que tem direito a ser 
assistido conforme o seu credo. 

Como responsável pelo departamento da 
Pastoral da Saúde, quais pensa serem as 
prioridades da sua missão?

R_ Acho que há alguns elementos que são 
essenciais. O primeiro é prestar acompanha-
mento espiritual às pessoas que atravessam 
momentos difíceis na sua vida pessoal. 
Estamos a falar da personalização da fé num 
momento de grande agitação na vida pesso-
al, familiar, comunitária ou profissional. Uma 
outra dimensão é a formação das comuni-
dades para esta realidade, nomeadamente 
ao nível dos visitadores de doentes. Neste 
momento temos três centros de formação a 
funcionar: em Braga; em Guimarães, nome-
adamente na zona pastoral das Taipas; e em 
Balasar, na Póvoa de Varzim. A formação 
estende-se também aos seminários, particu-
larmente aos diáconos e também com um 
trabalho de sensibilização que vamos fazen-

do com párocos de al-
guns arciprestados. Estas 
são as linhas de atuação 
prioritárias. O objetivo 
é alargar a formação a 
outros arciprestados.

Apesar da sua relevân-
cia, a pastoral da saúde 
talvez ainda não seja 
encarada como um dos 
setores fundamentais no 
seio da missão da igreja. 

em que consiste este tipo de pastoral?

R_ Pastoral é o trabalho do pastor. Saúde é a 
dimensão mais densa da existência. Reco-
nheço que a pastoral da saúde é ainda um 
dos “parentes pobres” da pastoral da Igreja. 
Mas a pastoral da saúde tem objetivos muito 
claros na sua missão. Primeiro, queremos 
promover a saúde nesta sua dimensão mais 
vasta e não apenas na dimensão fisicista. 
Queremos promover o comportamentos de 
vida saudável, desde o desporto à dádiva 
de sangue ou de órgãos. Esta é a dimensão 

Pe. JORgE ViLaÇa

neste momento é assistente do departamento arquidioc-
esano da Pastoral da Saúde, integrando ainda o Centro 
Missionário da arquidiocese de Braga. É ainda assistente 
espiritual da associação dos Médicos Católicos Portugue-
ses e capelão da unidade hospitalar de famalicão.

«A peregrinação dos 
frágeis quer fazer uma 

contra-corrente de uma 
sociedade que prefere 

ver o belo ou o saudável»
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já estão despertas para esta realidade. Falta 
talvez coragem para sair das nossas zonas 
de conforto. Normalmente somos despertos 
pelas provocações da realidade. Cada vez 
mais as paróquias sentem a necessidade de 
responder, por exemplo, à questão do luto 
e ao acompanhamento das pessoas que 
atravessam a morte de um familiar. Contudo, 
a multiplicação das ações paroquiais ainda 
não permite categorizar este tipo de pastoral. 
Este tipo de pastoral vai crescer. 

Recentemente os media deliciaram-se com 
o fenómeno do hipotético exorcismo feito 
pelo Papa francisco a um jovem. acredita 
que há muita confusão acerca deste assunto 
por parte dos leigos e até na própria hierar-
quia da igreja?

R_ Acho que antes de responder a esta 

pergunta, há outras perguntas que é neces-
sário fazer. Acreditamos na força curativa 
da fé? Esta é a grande questão. A segunda 
questão tem a ver com as figurações do mal 
que produzimos. O que sucedeu com o Papa 
Francisco foi apenas um gesto natural de um 
Pastor que “cheira às suas ovelhas”. A explo-
ração mediática deste assunto acabou por 
centralizar a questão num ritual. O problema 
deste tipo de abordagem é que nos faz es-
quecer que o essencial é o sofrimento agudo 
que está por trás destas pessoas. Primeiro há 
aqueles que sofrem; enquanto não nos deti-
vermos a ouvir as pessoas que sofrem, pouco 
importa o processo final. Estamos dispostos 
a ouvir os que sofrem? Enquanto não formos 
capazes de escutar as pessoas que sofrem, 
não somos capazes de entender os pedidos 
dos exorcismos. Não podemos dissociar as 
ciências humanas das temáticas de fé. Se 
queremos ser honestos temos que aliar muito 
estreitamente estas duas áreas. Estamos a 

falar de uma prática clássica da Igreja que 
hoje precisa de uma nova formulação.Não 
podemos banalizar o sofrimento das pessoas.

Muitos bruxos e cartomantes têm sido alvo 
de processos criminais por extorsão. aliás, 
este tipo de práticas supersticiosas é muito 
frequente no Minho. qual deve ser a posi-
ção da igreja em relação a este fenómeno?

R_ Primeiro, cabe-me de dizer que se trata 
de um fenómeno que deixou de ser ex-
clusivo da gente inculta. Segundo, deixo a 
mesma questão que referi anteriormente: 
estamos dispostos a ouvir longamente as 
pessoas que sofrem? Em terceiro, o recurso 
a este tipo de práticas sempre foi transver-
sal a todas as sociedades, mas hoje, dá-me 
a sensação, que há um crescendo muito 
grande, dada a crise social. Infelizmente, 
os praticantes do ocultismo têm uma maior 
capacidade de acolhimento do que muitas 
estruturas da Igreja que deveriam ser os seus 
lugares naturais. Aqueles têm, genericamen-
te, uma sensibilidade fantástica para acolher 
os problemas das pessoas. Depois, há uma 
outra dimensão: oferecem uma justificação 
cómoda e alienante para o mal e coordena-
das rituais para a própria pessoa gerir a situa-
ção. A maior parte dos bruxos e cartomantes 
oferece esta justificação para o mal, o que 
tranquiliza quem os procura e acaba por 
definir um bode expiatório. Recorde-se que a 
não resposta à problemática do mal  provoca 
fantasmas. Por isso tantas pessoas procuram 
este tipo de soluções, inclusive católicos. 
A fragilização das relações e dos ideais e a 
ausência de uma arquitetura de interiores 
que vigoram no nosso tempo, permite este 
vai e vem de muitas pessoas entre a bruxaria 
e a religião, algo que não é compatível. Re-
pito: estamos dispostos, em Igreja, a escutar 
as pessoas que sofrem? Estamos dispostas 
a rezar individualmente com as pessoas? 
Estamos dispostos a utilizar, sem medos, os 
sinais clássicos da fé?  Estamos dispostos a 
fazer um trabalho para o qual não vamos 
ser reconhecidos mediaticamente? Há uma 
indústria montada em torno da bruxaria (que 
pode incluir até ervanárias e ourivesarias) 
que está a substituir a nossa omissão, com 
prejuízo grave para as pessoas. É necessário 
voltar a Cristo, com Cristo e como Cristo...

entreViSta
ii a peregrinação dos frágeis realiza-se este domingo no Sameiro, 

a partir das 15h00. os destinatários da peregrinação são as «pes-
soas que vivem a deficiência, a dependência, a velhice, a doença 
física ou psíquica, a solidão, a discriminação, a reclusão, o luto, 
a marginalidade, o abandono ou a institucionalização».

d. Manuel linda escreveu uma mensagem à diocese por ocasião 
do dia Mundial do doente, que a igreja celebra anualmente a 11 

de fevereiro desde 1992, na qual referiu que não bastam «rela-
ções interpessoais esporádicas», mas são necessárias estrutu-
ras que «motivem e favoreçam este género de pastoral».

«Não são as Igrejas que 
têm direito a estar no 

hospital, mas é o doente 
que tem direito a ser 

assistido no seu credo»

mais positiva. Mas queremos também ativar 
o recurso da fé no momento em que as pes-
soas atravessam dificuldades e fragilidades 
na sua existência. Uma terceira dimensão 
seria ir de encontro ao que o Papa João Paulo 
II disse: os doentes são sujeitos da evangeli-
zação. Sujeitos, sublinhe-se. A fragilidade é 
uma oportunidade para fortalecer a fé e não 
podemos esquecer isso. A Igreja de Braga 
precisa urgentemente de ouvir as narrativas 
das pessoas que purificam e questionam a 
sua fé através da doença. 

a arquidiocese de Braga tem realizado um 
percurso de formação intitulado “Mais Co-
ração nessas mãos”. que balanço faz desta 
iniciativa?

R_ Faço um balanço francamente positivo. 
Superando as expetativas de alguns agen-
tes pastorais, renitentes a esta iniciativa, a 
adesão tem sido muito grande. Não só a 
adesão, mas o facto das próprias pessoas que 
participaram manifestarem o desejo de mais. 
Pediram-nos, por exemplo, para falarmos de 
bioética. Quando sentimos que as pessoas 
não só assumem a formação, mas também 
exprimem a necessidade de aprofundamen-
to, então o balanço só pode ser positivo. Ao 
todo, nos três centros já mencionados, mobi-
lizamos cerca de três centenas de pessoas.

recentemente, d. Manuel linda apelava à 
criação de estruturas paroquiais vinculadas 
à pastoral da saúde. Sente que as comunida-
des ainda não despertaram para a importân-
cia deste tipo de pastoral?

R_ Tenho alguma dúvida sobre a necessida-
de de criar grupos paroquiais de pastoral da 
saúde. Não, como é óbvio, porque não en-
tenda esta necessidade pastoral, mas porque 
era importante que os grupos paroquiais já 
existentes despertassem mais para a dimen-
são da saúde/doença como espaço vital. 
Mais do que criar mais um grupo, gostava 
imenso que os grupos socio-caritativos já 
existentes assumissem mais esta dimensão da 
saúde. Da mesma forma, apreciava que os 
catequistas também tomassem mais sobre si 
esta tarefa ou os Ministros Extraordinários da 
Comunhão, por exemplo, salvaguardando o 
risco de formar mais um grupo com as mes-
mas pessoas. Eu acho que as comunidades 

CoMo naSCeu a Sua VoCaÇÃo SaCerdotal?
r_ Sou um padre feliz e nada há mais a acrescentar. quanto à 
vocação, o que posso dizer é que conforme vamos crescendo vão 
surgindo sinais que nos indicam que pode ser por aí. um dos sinais 
importantes, que continua por explicar, é porque é que um dia fui 
fazer voluntariado para uma instituição que acolhe deficientes pro-
fundos. Foi nesta casa e com aquelas pessoas que descobri que não 
haveria outra maneira de viver senão deixar-me evangelizar por 
aqueles que sofrem. houve pessoas que foram decisivas no meu 
percurso, mas o mais importante foi o encontro com o sofrimento.

CoMo olha Para o futuro da iGreja?
r_ olho com esperança. Só posso olhar com esperança. Vejo co-
munidades mais pequenas e, essencialmente, mais autênticas, com 
leigos mais empenhados e não tão dependentes dos párocos. trata-
-se de uma esperança ambígua, porque não se mede por triunfa-
lismos. a igreja do futuro vai estar mais atenta aos que sofrem e 
vai ser mais simples e pobre. quanto mais pobre for a igreja, mais 

autêntica vai ser. acredito que a realidade vai impor-nos, a nós 
padres, um estilo de vida mais austero e às comunidades um 
estilo de vida mais autêntico. quanto à arquidiocese de Braga, 
tem dado passos interessantes nesse sentido, mas necessita de 
se deixar provocar pela realidade. um exemplo: espero que 
se cumpra aquilo que o nosso Arcebispo disse no lançamento 
deste quinquénio pastoral, no sentido de um igreja não somente 
preocupada consigo mesma, mas mais atenta à igreja universal. 
quando a igreja de Braga tiver a paróquia 552, fora dos seus 
limites geográficos acho que podemos dizer que demos passos 
decisivos rumo à renovação. 

CoMo eStá a ViVer o ano da fÉ?
r_ Provavelmente é coincidência, mas neste ano redescubro a 
importância da energia nuclear da fé nos caminhos do sofrimen-
to. nunca estive tão convicto da importância das narrativas de fé 
das pessoas que sofrem (do martírio branco, como chamava d. 
helder Câmara) para a revitalização da igreja de Braga. 

«NO fUTURO VEjO COMUNIdAdES MAIS PEqUENAS E MAIS AUTêNTICAS»

“
Há uma indústria 
montada em torno 
da bruxaria (que 

inclui até ervanárias 
e ourivesarias) que 

está a substituir 
a nossa omissão 

eclesial

    DISCURSO DIRETO

“o Curador 
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liturGia

LEITURA I – Deut 30,10-14

Leitura do Livro do Deuteronómio

Moisés falou ao povo, dizendo: «Escuta-
rás a voz do Senhor teu Deus, cumprindo 
os seus preceitos e mandamentos que 
estão escritos no Livro da Lei, e converter-
-te-ás ao Senhor teu Deus com todo o 
teu coração e com toda a tua alma. Este 
mandamento que hoje te imponho não 
está acima das tuas forças nem fora do 
teu alcance. Não está no céu, para que 
precises de dizer: ‘Quem irá por nós subir 
ao céu, para no-lo buscar e fazer ouvir,
a fim de o pormos em prática?’. Não está 

para além dos mares, para que precises 
de dizer: ‘Quem irá por nós transpor os 
mares, para no-lo buscar e fazer ouvir,
a fim de o pormos em prática?’. Esta 
palavra está perto de ti, está na tua boca e 
no teu coração, para que a possas pôr em 
prática».

SALMO RESPONSORIAL – Salmo 68 (69)

Refrão: Procurai, pobres, o Senhor e 
encontrareis a vida.

A Vós, Senhor, elevo a minha súplica,
pela vossa imensa bondade respondei-me.
Ouvi-me, Senhor, pela bondade da vossa graça,

voltai-Vos para mim pela vossa grande 
misericórdia.

Eu sou pobre e miserável:
defendei-me com a vossa protecção.
Louvarei com cânticos o nome de Deus
e em acção de graças O glorificarei.

Vós, humildes, olhai e alegrai-vos,
buscai o Senhor e o vosso coração se reanimará.
O Senhor ouve os pobres
e não despreza os cativos.

Deus protegerá Sião,
reconstruirá as cidades de Judá.
Os seus servos a receberão em herança
e nela hão-de morar os que amam o seu nome.

LEITURA II – Col 1,15-20
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo 
aos Colossenses

Cristo Jesus é a imagem de Deus invisível, 
o Primogénito de toda a criatura; porque 
n’Ele foram criadas todas as coisas no céu 
e na terra, visíveis e invisíveis, Tronos e 
Dominações, Principados e Potestades: 
por Ele e para Ele tudo foi criado. Ele é 
anterior a todas as coisas e n’Ele tudo 
subsiste. Ele é a cabeça da Igreja, que é 
o seu corpo. Ele é o Princípio, o Primo-
génito de entre os mortos; em tudo Ele 
tem o primeiro lugar. Aprouve a Deus 
que n’Ele residisse toda a plenitude e por 
Ele fossem reconciliadas consigo todas as 
coisas, estabelecendo a paz, pelo sangue 
da sua cruz, com todas as criaturas na 
terra e nos céus.

ACLAMAÇÃO – Jo 6,63c.68c
As vossas palavras, Senhor, são espírito e 
vida: Vós tendes palavras de vida eterna.

EVANGELHO – Lc 10,1-12.17-20

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas

Naquele tempo, levantou-se um doutor 
da lei e perguntou a Jesus para O expe-
rimentar: «Mestre, que hei-de fazer para 
receber como herança a vida eterna?»
Jesus disse-lhe: «Que está escrito na lei? 
Como lês tu?» Ele respondeu: «Amarás o 
Senhor teu Deus com todo o teu coração 
e com toda a tua alma, com todas as tuas 
forças e com todo o teu entendimento; 
e ao próximo como a ti mesmo». Disse-
-lhe Jesus: «Respondeste bem. Faz isso e 
viverás». Mas ele, querendo justificar-se, 
perguntou a Jesus: «E quem é o meu pró-
ximo?» Jesus, tomando a palavra, disse:
«Um homem descia de Jerusalém para 
Jericó e caiu nas mãos dos salteadores.
Roubaram-lhe tudo o que levava, espan-
caram-no e foram-se embora, deixando-
-o meio morto. Por coincidência, descia 
pelo mesmo caminho um sacerdote; 
viu-o e passou adiante. Do mesmo modo, 
um levita que vinha por aquele lugar, 
viu-o e passou adiante. Mas um samarita-
no, que ia de viagem, passou junto dele 
e, ao vê-lo, encheu-se de compaixão. 
Aproximou-se, ligou-lhe as feridas deitan-
do azeite e vinho, colocou-o sobre a sua 
própria montada, levou-o para uma esta-
lagem e cuidou dele. No dia seguinte, ti-
rou duas moedas, deu-as ao estalajadeiro 
e disse: ‘Trata bem dele; e o que gastares 
a mais eu to pagarei quando voltar’. Qual 
destes três te parece ter sido o próximo 
daquele homem que caiu nas mãos dos 
salteadores?» O doutor da lei respondeu: 
«O que teve compaixão dele». Disse-lhe 
Jesus: «Então vai e faz o mesmo». 

“O Bom Samaritano” (Vincent Van Gogh, 1890) In: Rijksmuseum Kröller-Müller, Otterlo (Holanda)

i SÃo Bento, celebrado no dia 11 de julho, nasceu em núrsia, itália, por volta 
do ano 480. após concluir estudos em roma, retirou-se para o monte Subíaco e 
entregou-se à oração e à penitência. É o fundador do mosteiro do Monte Cassi-
no. Morreu no dia 21 de março de 547. Porque os beneditinos exerceram um 
papel importante na evangelização, S. Bento foi declarado patrono da europa.

Sugestão de Cânticos
ent: eu venho, Senhor (j. f. Silva, CeC ii, 76)
Sal: Procurai, pobres, o Senhor (f. Santos, BMl 66)
CoM: o filho do homem (a. f. Santos, BMl 45)
Said: louvemos o Senhor (M. luís, CaC 437)

DOMINGO XV DO TEMPO COMUM – Ano C
14 de julho de 2013 

A liturgia deste domingo procura 
definir o caminho para encon-
trar a vida eterna. É no amor 
a Deus e aos outros – dizem 

os textos que nos são propostos – que 
encontramos a vida em plenitude.

A primeira leitura reflete, sobretudo, 
sobre a questão do amor a Deus. Convida 
os crentes a fazer de Deus o centro da 
sua vida e a amá-lo de todo o coração. 
Como? Escutando a sua voz no íntimo 
do coração e percorrendo o caminho dos 
seus mandamentos. O convite a aderir 
com todo o coração e com todo o ser às 
propostas de Deus leva-nos a questionar 
a qualidade da nossa adesão. Não pode 
ser uma adesão a tempo parcial – de 
acordo com os nossos interesses; mas tem 
de ser uma adesão total, completa, ple-
namente empenhada, a “fundo perdido”. 
Pode acontecer que os nossos interesses 
egoístas, as nossas ambições, as nossas 

paixões, os nossos esquemas e projetos 
pessoais abafem a voz de Deus e nos 
impeçam de escutar as suas propostas.

Na segunda leitura, Paulo apresenta-nos 
um hino que propõe Cristo como a refe-
rência fundamental, como o centro à vol-
ta do qual se constrói a história e a vida 
de cada crente. O texto foge, um tanto, à 
temática geral das outras duas leituras; no 
entanto, a catequese sobre a centralidade 
de Cristo leva-nos a pensar na importân-
cia do que Ele nos diz no Evangelho de 
hoje. Se Cristo é o centro a partir do qual 
tudo se constrói, convém escutá-l’O aten-
tamente e fazer do amor a Deus e aos ou-
tros uma exigência fundamental da nossa 
caminhada. Um dado fundamental da 
vida cristã é a consciência desta centrali-
dade de Cristo na nossa experiência e na 
nossa existência. No entanto, a religião 
de tantos dos nossos cristãos centraliza-
-se, tantas vezes, em coisas secundárias. 

Para muitos dos nossos contemporâneos, 
Jesus não é uma referência fundamental. 
Quando muito, foi um homem bom, que 
deu a vida por um sonho, um visionário, 
um idealista, que a história se encarregou 
de digerir e que hoje é, apenas, uma peça 
de museu; por isso, não tem qualquer 
espaço nas suas vidas.

O evangelho sugere que essa vida plena 
não está no cumprimento de determi-
nados ritos, mas no amor a Deus e aos 
irmãos. Como exemplo, apresenta-se a 
figura de um samaritano – um herege, um 
infiel, segundo os padrões judaicos, mas 
que é capaz de deixar tudo para estender 
a mão a um irmão caído na berma da 
estrada. “Vai e faz o mesmo” – diz Jesus 
a cada um dos que o querem seguir no 
caminho da vida plena. A pergunta do 
mestre da Lei não é uma pergunta aca-
démica; é a pergunta que os homens do 
nosso tempo fazem todos os dias: “o que 

fazer para chegar à vida plena, à felicida-
de? Como dar, verdadeiramente, sentido à 
vida?” A resposta eterna é: “faz de Deus o 
centro da tua vida, ama-O e ama também 
os outros irmãos”. Trata-se de fazer com 
que o amor percorra as duas coordena-
das fundamentais da nossa existência – a 
vertical (relação com Deus) e a horizontal 
(relação com os outros homens). É por 
aqui que passa a nossa realização plena: 
ver em cada pessoa – sem exceção – um 
irmão e de lhe dar a mão sempre que ele 
necessitar. Qualquer pessoa ferida com 
quem nos cruzamos nos caminhos da 
vida tem direito ao nosso amor, à nossa 
misericórdia, ao nosso cuidado – seja ela 
branca ou negra, portuguesa ou ucra-
niana, cristã ou muçulmana, portista, 
sportinguista ou benfiquista, fascista ou 
comunista, pobre ou rica… 

Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org

 a Igreja alimenta-se da palavra
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iGreja eM deStaque

 VILa REaL
1.º - BraGa
2.º - Vila real
3.º - Viana do CaStelo
4.º - laMeGo
5.º - liSBoa
6.º - ViCentinoS

7.º - ViSeu
8.º - Guarda
9.º - leiria
10.º - funChal
11.º - SeMinariStaS 
12.º - Porto

CLASSIfICAÇÃO VIII CLERICUS CUP

 LISBOa

GUaRDa

 PORTO

LaMEGO

 LEIRIa/OUTROS

 SEMINaRISTaS BRaGa

 FUNCHaL

 VIaNa DO CaSTELO

 VISEU

 VICENTINOS

 BRaGa - vencedores VIII Clericus Cup
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flash 

«A gente ri porque 
sabe que vai morrer. 

O Deus da Bíblia 
não ri, porque 

Ele sabe que não 
morre»

Ricardo Araújo Pereira,
ao programa “De Caras” na RTP1

No passado domingo, o santuário da Franqueira (Barcelos) acolheu o Dia Arquidiocesano da Família.

título: Magia e Sagrado

editora: Paulus

Preço: 05,00 euros

Resumo: Que dizer das mensagens do 
além? Pode-se fazer pactos com o diabo? 
Que valor podem ter santinhos e meda-
lhas, amuletos e horóscopos? Um grupo 
de teológos responde a estas e muitas 
outras perguntas.

LiVRoS

Sexta-feira 05.07.2013

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

Sábado 06.07.2013

> BRAGA: Conselho Arquidio-
cesano da Pastoral de Jovens no 
centro pastoral arquidiocesano 
(09h30).

> P. VARZIM/ V. CONDE: 
dia arciprestal do catequista 
(10h00-13h00).

> BARCELOS: comemorações 
dos 300 anos da igreja do 
Terço com adoração eucarística 
(15h00) e caminhada a S. Bento 
da Várzea (21h00-23h00).

> PÓVOA DE VARZIM: bodas 
sacerdotais do padre Francisco 
Dias de Azevedo na igreja de 
Balasar, por D. Jorge Ortiga 
(19h00).

> BRAGA: Música no Claustro, 
como Capella Duriensis no 
auditório Vita (21h30).

domingo 07.07.2013
> BARCELOS: peregrinação à 
Senhora do Facho (09h30).

> GUIMARÃES: missa solene 
(11h00) e procissão (17h30) em 
honra de S. Torcato, na vila de 
S. Torcato.

> BRAGA: peregrinação dos 
frágeis ao santuário do Sameiro 
(15h00-17h00).

> BARCELOS: procissão desde 
a igreja do Senhor da Cruz e 
missa solene pelos 300 anos da 
igreja do Terço (17h00).

> BRAGA: eucaristia e véspe-
ras solenes no encerramento 
das comemorações do 30.º 
aniversário do falecimento de 
Manuel Faria, na igreja de S. 
Paulo (19h00).

quinta-feira 11.07.2013

> TERRAS DE BOURO: eucaris-
tia solene e procissão em honra 
de S. Bento, no santuário de S. 
Bento da Porta Aberta (11h30).

> Esta sexta-
-feira, entre as 

23h00 e as 24h00, 
o programa “Ser Igreja“, da 

Rádio SIM, entrevista Fernando 
Correia, de S. Bento da Porta 
Aberta e Manuel Coutinho, da 
Confraria do Terço de Barcelos.

FM 101.1 Mhz e AM 576 Khz

título: D. Manuel Cle-
mente - Patriarca de 
Lisboa

autor: José Carlos Nunes, 
Sílvia Júlio, Ricardo Perna

editora: Paulus

Preço: 10,00 euros

Resumo: Este livro apresenta uma biogra-
fia do recém-eleito Patriarca de Lisboa e 
um elenco dos principais desafios que o 
aguardam na condução do Patriarcado de 
Lisboa, bem como uma seleção de pen-
samentos sobre os temas mais pertinentes 
para a Igreja e a sociedade atual. Escrito 
por 3 experientes jornalistas da revista Fa-
mília Cristã, inclui acerca de 20 páginas 
com fotos a cores.

título: Ano Litúrgico 2014 
– Ano A

editora: Paulinas

Preço: 01,00 euros

Resumo: Calendário Litúrgico para o 
ano de 2014 – Ano A. Tem indicação das 
leituras para cada dia: Solenidades, Festas 
e Memórias dos santos principais; cor 
dos paramentos; devoções dos primeiros 
sábados e sextas-feiras; dias de jejum e 
abstinência; e ciclos semanais da Liturgia 
das Horas. Cada folha, com as indicações 
do mês.

Existe num museu um quadro famo-
so que representa Jesus num jardim 
e às escuras. Com a mão esquerda 

levanta uma lâmpada que ilumina a 
cena. Com a direita, bate a uma porta 
robusta.
Um dia, o quadro foi levado para uma 
exposição de arte sacra. Muitos visitan-
tes paravam diante dele em contempla-
ção, fazendo os mais variados comen-
tários.
Um dos visitantes fez a seguinte obser-
vação:
- No quadro existe um erro. A porta não 
tem manípulo.
Alguém que fazia de cicerone explicou:
- Não é um erro. Para o pintor, esta porta 
representa o coração humano. Apenas 
se abre do lado de dentro. Depende da 
nossa liberdade abrir ou fechar a porta 
a Cristo.
Alguém do grupo de visitantes, que lê 
frequentemente a Bíblia, recordou-se 
daquelas palavras do Apocalipse onde o 
autor coloca na boca de Jesus esta frase: 
«Eis que estou à porta e bato. Se alguém 
mes escuta, abre-me a porta. Eu entrarei 
e cearei com ele».

Cristo ressuscitado vem ao encontro 
de todas as pessoas para lhes dar 
a felicidade. Contudo, respeita a 
liberdade de cada qual e não força 
a porta de ninguém.

In “Nem só de pão”, Pedrosa Ferreira
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