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iGreJa PriMaZ
o santuário do Sameiro associa-se este fim de se-
mana à consagração do mundo a Maria. Sábado, 

às 21h00, decorre uma peregrinação entre 
o Bom Jesus e o Sameiro. domingo, pelas 
15h00, decorre uma grande celebração.

i a faculdade de teologia de Braga vai acolher duas conferên-
cias sobre dois santos místicos declarados doutores da igreja. a 
17 de outubro versará sobre Santa Hildegarda de Bingen e a 24 
de outubro sobre São João de Ávila. o conferencista será alex-
andre duarte. as conferências decorrem a partir das 21h30.

i

Braga 
Semana Bíblica
termina hoje, ao final de quatro dias, a 
Semana Bíblica do arciprestado de Bra-
ga, um momento de formação a partir 
da Sagrada escritura que já vai na sexta 
edição. a temática escolhida para esta 
edição foi “fé Celebrada fundamentos 
bíblicos”, sendo as conferências orien-
tadas pelos padres João alberto Correia 
e Hermenegildo neves faria.

Póvoa de Varzim
abertura do novo ano pastoral
o arcebispo Primaz assinalou solene-
mente a abertura do novo ano pastoral 
no passado domingo, na paróquia de S. 
José de ribamar, na Póvoa de Varzim. 
Pronunciando-se na celebração, d. Jor-
ge ortiga avisou que «há um programa 
pastoral comum» e que «as paróquias 
não são ilhas isoladas», mas fazem 
parte de uma mesma igreja diocesana 
e, portanto, devem cumpri-lo.

  
Fafe
caminhada pela vida
o arciprestado de fafe abriu, no passado 
domingo, o novo ano pastoral, com a 
realização de uma caminhada pela vida. 
esta iniciativa, que contou com a partici-
pação de cerca de sete centenas de pes-
soas, realizou-se entre a igreja Paroquial 
de Cepães e a Capela de Santo ovidio, 
na cidade de fafe. antes da caminhada, 
realizou-se uma conferência por Carlos 
aguiar Gomes que se pronunciou sobre 
“a Liturgia: vida da igreja”.

Esposende
jovens restauram casa paroquial  
o Grupo de Jovens esperança, da paró-
quia de antas, arciprestado de esposen-
de, vai inaugurar no próximo dia 19 de 
outubro a residência paroquial, após 
obras de restauro. a data coincide com 
a comemoração do 25.º aniversário 
deste grupo, que conta com cerca de 
50 elementos, entre os 16 e os 26 anos.

outubro Missionário
o Centro Missionário arquidiocesano 
de Braga promove o outubro Missioná-
rio, conjunto de iniciativas que preten-
dem sensibilizar para a dimensão mis-
sionária da igreja. no próximo dia 15, 
pelas 21h00, o Centro Pastoral de Santo 
antónio, em Barcelos, acolhe a iniciati-
va “Missão na Praça”. a 19 de outubro 
decorre uma vigília missionária, pelas 
21h00, na igreja Matriz de Barcelos, na 
qual participa o Bispo auxiliar d. antó-
nio Moiteiro. Para o dia 26 está agenda-
do o dia do Voluntariado Missionário, 
que decorre na apúlia, esposende.

São muitas as interpelações dirigidas 
à Igreja. Chegam de dentro e de 
fora. Ultimamente a palavra mais 

repetida é renovação. Sinto a sua neces-
sidade para a credibilidade da Igreja, só 
que importa interpretá-la justamente. 
O Papa Francisco, há dias, indicava o 
caminho certo e seguro. Não se trata 
essencialmente de operações cosméticas 
exteriores. Tudo é mais profundo e deve 
ser equacionado por cada um num tra-
balho de correspondência à graça, para 
caminhar na fidelidade ao Evangelho.
Daqui resulta a convicção de que a san-
tidade é o caminho obrigatório. A vida 

convite à Santidade

Abertura do Ano Escutista
o arCiPreStado de ViLa Verde vai 
acolher este domingo a Abertura Regional 
do Ano Escutista 2013. Esta iniciativa, 
que no ano transacto teve como palco a 
cidade de Braga, vai contar com a presen-
ça de milhares de escuteiros provenientes 
dos vários agrupamentos que constituem 
a região de Braga do CNE. O programa 
do dia inclui jogos em várias praças de 
Vila Verde, almoço de convívio e festa de 
encerramento. A receção vai decorrer a 
partir das 08h30. A eucaristia, que decorre 
a partir das 10h00, vai ser um dos mo-
mentos marcantes do dia. As atividades 
lúdicas prolongam-se até por volta das 
12h00, altura em que os escuteiros se vão 
concentrar para o almoço. O regresso à 
praça principal de Vila Verde acontece às 
15h00 e, pouco mais tarde, realiza-se a 
festa de encerramento do ARAE 2013. Para 
as 17h00 está agendada a despedida.

Jovens e Sacramentos
a PaStoraL de JoVenS do arciprestado 
de Vila do Conde e Póvoa de Varzim vai 
levar a cabo encontros de formação sobre 
sacramentos, tendo como destinatários 
elementos dos grupos de jovens (anima-
dores e animandos), movimentos (Jovens 
em Caminhada, escuteiros, Jovens sem 
Fronteiras, entre outros) e catequistas. Esta 
iniciativa, que pretende ir de encontro 
ao novo plano pastoral arquidiocesano 
que tem como temática “Fé Celebrada”, 
vai decorrer em algumas paróquias do 
arciprestado com a periodicidade mensal, 
tendo como mote cada um dos sacra-
mentos propostos pela Igreja. A primeira 
sessão vai debruçar-se sobre o sacramento 
da ordem e decorre amanhã, a partir das 
21h00, no Centro paroquial de Rates. Os 
encontros, que têm como mote “Aprofun-
damos os sacramentos”, vão ser orienta-
dos pelo padre salesiano Rui Alberto. ©

 D
R

Arcebispo primaz escreve à 
Arquidiocese por ocasião da 

beatificação do Irmão Mário Félix, 
religioso de la salle natural da 
arquidiocese, que decorre este 

domingo, 13 de outubro, na cidade 
espanhola de tarragona

Beato Mário félix
o irmão Mário félix, de nome de batismo Manuel José 
de Sousa, nasceu em Santa Marta de Bouro, arcipres-
tado de amares, em 27 de dezembro de 1860. este 
novo beato português foi religioso de La Salle, tendo 
vivido grande parte da sua vida em espanha. É um dos 
vários fiéis martirizados na perseguição religiosa que 
teve lugar entre 1934 e 1939 durante a Guerra Civil. 
foi morto, por fuzilamento, a 28 de julho de 1936.  

ainda a alegria da Arquidiocese por saber 
que um seu sacerdote, Mons. Albino 
Silva, ordenado em Braga, mas que serviu 
a Igreja no Brasil, também tem o seu 
processo de beatificação a ser organi-
zado. Assim como me congratulo com 
a beatificação do padre Manuel Gomes 
Gonçalvez, sacerdote de Braga desde 
1904 e beatificado no Brasil no dia 21 de 
Outubro de 2007, tendo falecido em 21 
de Maio de 1924.sagrar o novo milénio à 
Virgem Maria.

+ Jorge Ortiga, A. P.
9 de Outubro de 2013

nunca pode significar contentar-se com 
a mediocridade ou com a banalidade de 
hábitos repetidos sem grande consciência.
Para a concretizar, necessitamos de 
referências vivas e concretas. Daí que a 
beatificação do Irmão Mário Félix, em Tar-
ragona, no próximo dia 13 de Outubro, 
é mais uma graça que não pode ser des-
conhecido ou desconsiderada. Não nos 
acontecerá o martírio, mas o chamado 
“martírio branco” pelos primeiros cristãos 
deve tornar-se coragem e ousadia para 
ser fiel à graça do baptismo. Ser cristão é 
difícil e exigente.
Com esta beatificação quero expressar 
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iGreJa uniVerSaL
a federação Portuguesa pela Vida promoveu no passado 
sábado a quarta “Caminhada pela Vida”, que reuniu mil-
hares de pessoas entre o Marquês de Pombal e o rossio, 
em Lisboa, tendo como pano de fundo a petição europeia 
“um de nós”, «em defesa do embrião humano».

io Papa francisco decidiu convocar uma as-
sembleia extraordinária do Sínodo dos Bispos 
para debater os desafios pastorais da família no 
contexto da evangelização. este encontro vai 
decorrer entre 5 e 19 de outubro de 2014.

i

pelo Papa Francisco (10h30).
A jornada inclui uma celebração 
de consagração do mundo ao 
Imaculado Coração de Maria.
Francisco vai repetir um gesto rea-
lizado por João Paulo II, diante da 
mesma imagem, a 25 de março de 
1984, na Praça de São Pedro.
A Jornada Mariana é um dos 
eventos pontifícios previstos no 

calendário de celebração do Ano da Fé e 
vai congregar em Roma centenas de movi-
mentos e instituições.

o santuário de fátima vive este fim 
de semana a peregrinação interna-

cional aniversária de outubro, que vai ser 
presidida pelo cardeal tarcísio Bertone, 
ainda secretário de estado do Vaticano. 
108 grupos oriundos de 27 países, anun-
ciaram junto do Serviço de Peregrinos a 
intenção de participar nesta peregrinação.  

Creio no amor que dá a vida, começando pelo amor 
louco e apaixonado do Pai que dá a vida a seu filho, gerado, 

não criado, no mistério insondável mas real do amor trinitá-
rio, amor que é dom pleno de Si, até ao extremo.

Creio no amor que dá a vida e por isso enviou o seu filho para 
salvar o mundo e não para o condenar, realizando a redenção 
amorosa, desejando que todos se salvem, sendo contínua dádi-
va em entrega sem limites para nossa salvação.

Creio no amor que dá a vida e nos faz seus filhos, nos dá a 
adopção filial, nos dá a vida humana e nos faz participar da 
vida divina, nos faz entrar na família trinitária porque nos ama 
sem limites e quer partilhar o seu amor connosco.

Creio no amor que dá a vida, que levou Jesus, o amor encar-
nado, a dar a vida por nós na cruz e a derramar o seu sangue 
sem reservas para operar a redenção da humanidade, ele que 
tinha dito que a maior prova de amor era dar a vida.

Creio no amor que dá a vida, esse espírito que é amor eterno 
e beijo de amor entre o Pai e o filho, que é fonte de vida e de 
graça, de santidade e de perdão, amor que purifica e renova 
todas as coisas, amor que está em nós e foi derramado em 
nossos seres.

Creio no amor que dá a vida, e por isso Jesus curou doentes, 
ressuscitou mortos, alimentou famintos, mudou água em 
vinho, curou leprosos, passou fazendo o bem, foi sempre tudo 
para todos em dom pleno de amor.

Creio no amor que dá a vida, e por isso Jesus foi à cruz e à 
morte, feito verme e feito pecado, derramando o seu san-

gue e entregando-Se como vítima em holocausto, como 
Cordeiro Imolado em amor total e sem reservas.

 Creio no amor que dá a vida, e por isso, em cada euca-
ristia Jesus Se dá, Se faz alimento, Se deixa comer, Se entrega 
todo em Corpo, Sangue, alma e divindade, para nos divinizar, 
nos encher da sua graça, da sua vida, do seu amor.

 Creio no amor que dá a vida, esse amor que, ao longo 
dos séculos, levou tantos mártires a derramarem o seu sangue 
por Jesus e pelo reino, pela igreja e pela fé, homens e mulhe-
res em dom pleno que implicou o martírio.

 Creio no amor que dá a vida no quotidiano da existên-
cia, ao jeito do martírio branco, no amor em família, no traba-
lho, no serviço do reino, no trabalho da missão, na dedicação 
aos pobres, doentes, marginalizados.

 Creio no amor que dá a vida no sacramento do ma-
trimónio, na geração de novos filhos, na família como igreja 
doméstica, que exige muita dedicação, muita entrega, muito 
dom e serviço, muito esquecimento próprio, muita generosida-
de.

 Creio no amor que dá a vida em jovens, em homens e 
mulheres consagradas, quer na vida contemplativa quer na 
vida activa, em dom casto, pobre e obediente, imitando Jesus 
e desejando ser cada vez mais à sua imitação.

 Creio no amor que dá a vida, na entrega sacerdotal, na 
generosidade do serviço humilde e dedicado de tantos pasto-
res, padres e bispos, no desejo  generoso de imitarem o Bom 
Pastor na entrega da própria vida.

papa consagra o mundo a nossa senhora
Bragança/Miranda
formação para catequistas
o secretariado de catequese da 
diocese de Bragança-Miranda vai 
promover um encontro de catequistas 
com o tema “o/a catequista como 
animador/a” no Centro Juvenil São 
João Bosco, Mirandela, a 26 de outu-
bro. o encontro vai ser orientado pelo 
padre salesiano rui alberto que dará 
«pistas para uma catequese adaptada 
ao hoje do mundo e da igreja».

Coimbra
solidariedade
a igreja de São José, em Coimbra, aco-
lheu há dias a primeira sessão do ciclo 
“diálogos para uma nova Solidarie-
dade”, um projeto que pretende criar, 
todos os meses, espaços de diálogo e 
novas ideias sobre esta temática. a ini-
ciativa é inspirada numa proposta do 
irmão alois, da comunidade de taizé 
(frança), em 2012, e na experiência de 
jovens que foram a taizé.

Lisboa
mensagem de Fátima
a universidade Católica vai realizar um 
curso intensivo intitulado “a mensagem 
de fátima: a misericórdia de deus nos 
dramas da história” com eloy Bueno 
de la fuente, na faculdade de teologia 
de Lisboa. o curso, que decorre este 
mês, insere-se no doutoramento 
em teologia, mas está aberto à 
participação de outros alunos e pessoas 
interessadas, mediante inscrição prévia.

Portalegre/C.Branco
sínodo diocesano
na assembleia que marcou o terceiro 
ano do sínodo diocesano, o Bispo de 
Portalegre-Castelo Branco lamentou os 
ataques contra a família e o casamento 
que diz estarem a verificar-se em Por-
tugal, pedindo a atenção da diocese 
para este setor, que vai estar no centro 
do novo ano pastoral. D. Antonino 
dias propõe uma pastoral que apro-
funde «a verdade, o valor e a dignida-
de do matrimónio e da família».

Porto
pastoral familiar
o Secretariado da Pastoral familiar da 
diocese do Porto pretende «promover 
a constituição de equipas paroquiais» 
e considera que as comunidades «não 
podem perder o investimento feito 
com os casais jubilados». no conselho 
diocesano foi destacada a importância 
de se «fazer melhor» no âmbito da 
pastoral familiar e seguir o apelo do Papa 
francisco para entrar «nas periferias».

CREIO NO AMOR QUE DÁ A VIDA  ANO DA Fé 48 Dário Pedroso, sj

O Papa Francisco vai receber no 
Vaticano a imagem da Virgem de 
Fátima venerada na Capelinha 

das Aparições, numa celebração com 
início marcado para as 17h00 (menos uma 
em Lisboa) este sábado, dia 12 de outubro.
A inédita deslocação da imagem, que pela 
primeira vez vai estar fora da Cova da Iria 

O Papa Francisco vai repetir o gesto de João Paulo II, ocorrido a 25 de março de 1984 na praça de S. Pedro

© DR

numa peregrinação internacional aniversá-
ria, foi um pedido expresso de Bento XVI, 
repetido por Francisco, integrando-se na 
Jornada Mariana do Ano da Fé. 
No domingo, 13 de outubro, a imagem da 
Senhora de Fátima vai chegar à Praça de 
São Pedro pelas 08h00, seguindo-se a ora-
ção do Rosário (10h00) e a missa presidida 

iraque: «cristãos temem ser atacados»
o Patriarca da igreja Caldeia, d. Louis Sako, denuncia a existência 
de um clima de «tensão e insegurança» entre a comunidade cristã no 
iraque. em declarações exclusivas à fundação aiS, o antigo arcebispo 
de Kirkuk diz mesmo que «os cristãos temem ser atacados». no iraque 
– diz – «a situação deteriorou-se, há falta de segurança. Morrem 
pessoas em explosões, as casas são destruídas. Mesmo que este seja um 
conflito entre sunitas e xiitas, os cristãos temem ser atacados. alguns 
deixaram o país, outros ficam e estão à espera». Para o Patriarca, este 

não é um problema do iraque mas sim de toda a região. «no iraque, na Síria, e até mesmo 
no Líbano e na Jordânia, há um sentimento de tensão e insegurança. o fundamentalismo 
crescente é um desafio». Para Louis Sako, que recentemente visitou 40 aldeias no norte do 
iraque, «as pessoas conformam-se com pouco: medicamentos, creches, sementes, meios de 
transporte, postos de trabalho». Precisam é de ajuda. urgente. (www.fundacao-ais.pt)

Bispos precupados com cortes
o ConSeLHo PerManente da Con-
ferência Episcopal Portuguesa (CEP) 
manifestou a sua «preocupação» perante 
o anunciado os cortes nas pensões de 
sobrevivência, pedindo ao Governo que 
explique a medida aos cidadãos. Os 
prelados recordaram a ansiedade que se 
sente nas Instituições de Solidariedade, em 
particular as que servem os mais idosos. A 
CEP destaca as consequências para a vida 
das famílias em que «avós e pais» estão a 
ajudar as gerações mais novas, caso lhes 
seja reduzida substancialmente a pensão.

É a 12.ª vez que 
a imagem de n.ª 

Senhora de Fátima 
deixa a Capelinha 

das aparições, o que 
sucede em situações 

muito especiais
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 Texto e Fotos Rui Ferreira

entreViSta
i Maria Madalena azevedo Gomes fonseca, tem 69 anos e nasceu em ri-

beirão, Vila nova de famalicão. Como emigrante em estrasburgo, frança, 
pelo ano de 1983 começou a sofrer de hemiparesia direita, a ter dificul-
dades para movimentos finos, de pressão e de início da marcha. após 
consultar vários médicos, foi-lhe diagnosticada doença de Parkinson.

i

no próximo dia 13 de outubro, a arquidiocese 
de Braga assinala a festa litúrgica da Beata ale-
xandrina de Balasar. Para que a sua beatificação 
fosse uma realidade em 2004, muito contribuiu 
uma graça recebida por Maria Madalena fon-
seca, doente de Parkinson que se viu completa-
mente curada na sequência da sua devoção. fo-
mos escutar este importante testemunho de fé. 

no ano de 1951, com apenas 6 anos de 
idade, foi visitar a Beata alexandrina. 
ainda se lembra desse encontro?

R_ Tinha apenas seis anos quando o meu 
pai me trouxe a Balasar. Tive muita sorte 
nesse dia porque a Beata Alexandrina esta-
va muito cansado e, por isso, não deixaram 
entrar mais ninguém. Ela olhou para mim 
e pediu para me aproximarem dela. Ela 
beijou-me e eu beijei-a. Nunca mais me 
esqueci desse encontro. Para mim foi uma 
graça. A minha vinda nessa altura teve a 
ver com o facto da minha mãe estar muito 
doente, depois do parto do meu irmão 
mais novo. Vim com o meu pai pedir para 

“ PeçO a 
tOdOs Os 
dOentes 
que nãO 

desanimem

a minha mãe ficar curada. Depois disso 
nunca mais voltei a Balasar com a Beata 
Alexandrina ainda viva. Vim cá quando 
casei entregar o meu ramo junto do seu 
túmulo. Lembro-me que vinha muita gente 
a Balasar visitá-la, pedir-lhe graças e falar 
com ela. Dizia-se que havia muitos mila-
gres e isso trazia muito povo cá. 

Conte-nos um pouco como foi a sua vida 
até ao dia em que ficou acamada?

R_ Nasci em Ribeirão e era a mais velha 
de seis irmãos. Aos dezasseis anos vim 
viver para Brufe, às portas de Vila Nova de 
Famalicão. Casei e pouco depois emigrei 

para França, onde fui trabalhar, onde já 
estavam outras pessoas da minha família. 
Agora estou a viver em Esmeriz.

o que aconteceu para ficar acamada?

R_ Eu tive a doença de Parkinson aos 32 
anos, quando estava a trabalhar em França. 
Ainda trabalhei cinco anos após ficar do-
ente. A partir daí as dificuldades foram sen-
do maiores e tive que 
deixar de trabalhar. Foi 
aí que me confirmaram 
que era Parkinson, por-
que até aí apenas havia 
suspeitas. Consegui 
forçar até onde pude. 
Na altura tinha muito 
medo que me mandas-
sem trabalhar, porque 
não conseguia mais. 
A médica percebeu o 
meu estado e colocou-me como inválida. 
Ela disse-me logo: “A senhora não pode 
trabalhar!”. Fiquei triste, porque tinha es-
perança de que existisse uma cura. Daqui 
para a frente comecei a ter mais proble-
mas, mais medicação, mas nunca deixei 
de pedir a Deus a minha cura. Pedia-lhe, 
não por mim, mas pelas pessoas que 
precisavam de mim e da minha ajuda. Tive 
sempre a certeza em mim que ia sarar. Um 

dia vi o meu médico muito triste, porque 
ainda era muito nova para estar naquele 
estado e disse-lhe que acreditava que ia 
ficar curada. Pediu-me para não ter falsas 
esperanças e disse-me que nunca nenhum 
doente de Parkinson tinha ficado curado. 

Como é que se sentiu nessa altura?

R_ Primeiro, chorei muito e custou-me 
muito. Estava ha-
bituada a trabalhar 
e a fazer as coisas 
da casa e parar 
foi complicado. 
Depois, quando a 
doença começou 
a aumentar, para 
mim foi terrível, mas 
nunca perdi a fé. 

quer-nos descrever 
em concreto como sentia a intervenção 
divina no momento da sua dor?

R_ No momento da cura, a doença estava 
desenvolvida a 90%, só quase mantinha a 
respiração. Estava completamente depen-
dente dos outros, até para levar a comida à 
boca. Mesmo assim dizia sempre ao meu 
médico que ia sarar. Eu acreditava e rezava 
muito. Houve um dia que passei por um 
quadro da Beata Alexandrina que me tinha 

a 3 de março de 1995 sentiu-se, de repente, perfeitamente 
curada, o que foi confirmado por parte dos médicos que a 
tinham assistido e que não encontraram explicação clínica 
para a cura. esta graça foi decisiva para a conclusão do 
processo de beatificação de alexandrina de Balasar.

MaRIa 
MaDaLEna 

FOnSECa
miraculada da Beata alexandrina

«A doença estava 
desenvolvida a 

90% e já não havia 
esperanças»
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mim foi outra graça! Foi o primeiro sinal 
que o Senhor me deu.

Porque dirijiu a sua oração à alexandrina 
de Balasar e não a um outro santo?

R_ É verdade que desde que a vi quando 
tinha seis anos, senti sempre a presença da 
Beata Alexandrina. Rezei-lhe a ela porque 
sentia esta ligação desde criança.  É como 
se uma mão me fosse conduzindo e pro-
tegendo em várias alturas da minha vida. 
Sentia sempre alguém a meu lado. Ainda 
hoje sinto isso. Para mim, o Senhor já tinha 
pensado no que viria a suceder. Deus foi 

buscar a pessoa mais fraquinha em tudo, 
em virtude e em cultura, para mostrar que 
Alexandrina era uma santa. 

o que mudou na sua vida depois da cura?

R_ Nunca mais fui a mesma. Depois de es-
tar curada, sentia-me outra, como se fosse 
uma pessoa diferente. Fiquei com muito 
mais energia. Lembro-me de estar uma vez 
a semear batatas ao lado de dois homens e 
fazer o trabalho muito mais depressa que 
eles. Eles ficaram envergonhados e pensa-
ram que era das ferramentas. 

Certamente que está consciente da im-
portância da graça que recebeu para que 
a beatificação de alexandrina de Balasar 

fosse uma realidade. o que sente perante 
este facto?

R_ Tenho consciência disso e sinto-me 
muito feliz por isso. Sinto também que era 
indigna de tão grande graça. O Senhor 
escolheu a mais fraquinha que havia para 
mostrar a grandeza da Beata Alexandrina. 

e depois foi chamada pela igreja para tes-
temunhar o milagre para a beatificação da 
alexandrina de Balasar. Sente-se orgulhosa 
desse facto?

R_ Não é propriamente sentir-me orgulho-
sa, mas senti-me muito contente. Não por 
mim, mas por ver o que sucedeu à Beata 
Alexandrina através do que me aconteceu.

que mensagem gostaria de deixar a todas 
as pessoas que sofrem?

R_ A mensagem que gostava de deixar a 
todos os doentes é que nunca deixem de 
ter fé e não desanimem. Peçam muito ao 
Senhor e à Alexandrina porque tudo é pos-
sível. Os médicos diziam-me que nunca 
ia ficar curada, mas eu nunca deixei de 
acreditar. Muitas vezes vemos a barca ir ao 
fundo e desistimos. Mas Deus pode tudo. 
Não somos nós que nos curamos, mas é 
uma graça de Deus. Eu tive sempre aquela 
certeza. Eu via-me a piorar, mas disse 
sempre ao médico que ia sarar. É fácil dizer 
que temos fé e que amamos a Deus quan-
do tudo vai bem. Mas quando as coisas 
vão mal, aí é que se vê a nossa fé. É no di-
fícil que Jesus aparece. Ele deixa-nos ir até 
à última, porque é aí que a nossa fé ganha 
força. Eu faço visitas a doentes e deixo-lhes 
sempre a mensagem para nunca desanima-
rem. Se temos fé, temos que acreditar. Peço 
a todos os doentes que não desanimem e 
se coloquem sempre nas mãos de Deus. 
Eu estava para morrer e agora estou aqui 
curada da doença que me afetava. 

entreViSta
ii esta cura foi avaliada pelo médico João rafael Garcia e por dois especialistas em 

neurologia, João Manuel Leite ramalho fontes e Carolina Lobo de almeida Garrett. de 
harmonia com o parecer que posteriormente emitiram os médicos da Santa Sé, consid-
eraram-na «um facto que não se pode explicar natural ou cientificamente». o processo 
documental foi fechado e lacrado na Casa episcopal de Braga, em 1 de outubro de 2002.

Balasar vive este fim de semana as celebrações da festa 
litúrgia da Beata alexandrina. no sábado realiza-se uma 
procissão de velas, a partir das 21h00. no domingo 
celebram-se eucaristias às 07h00, 09h00, 10h30, 12h00 
e 17h00, decorrendo adoração eucarística pelas 15h00.

«Depois de 
curada, senti-

-me uma pessoa 
diferente»

sido dado pelo meu irmão. Quis pegar no 
quadro e não consegui. Como não conse-
gui, pedi a Deus que, pela intercessão da 
Beata Alexandrina e pela sua santa glória, 
pudesse ficar curada para ajudar a minha 
nora, o meu netinho, a minha irmã e a 
senhora que eu ajudava. Fiz uma novena à 
Beata Alexandrina e foi no fim da novena 
que aconteceu este episódio do quadro. 
Entretanto fui ficando sem memória dos 
acontecimentos. Lembro-me de ter rece-
bido a sagrada Eucaristia nesse dia, que 
era a primeira sexta-feira da Quaresma. O 
médico tinha dito à minha família que era 
o fim. Tinha apenas 33 quilos e já estava 
quase inconsciente. O milagre deu-se às 
18h00. Senti um toque e a partir daí senti-
-me curada. Não sei quem me tocou, mas 
a partir daí recuperei a minha memória. 

Como é que as pessoas reagiram?

R_ A minha sobrinha, a minha irmã e o 
meu cunhado foram as testemunhas da 
minha cura. Viram-me de pé e não que-
riam acreditar. O meu marido trabalhava 
de noite e era o meu cunhado que andava 
comigo de lado para lado. Ele mandou-me 
mexer as pernas e os braços e ficou espan-
tado a olhar para mim. Quando a minha 
irmã me viu de pé disse logo: “Ó minha 
Alexandrina querida!”. Foi a minha irmã a 
primeira a perceber o que se tinha passa-
do. Chamaram depois o meu filho e ele 
pensou que eu tinha morrido, porque esta-
va mesmo na reta final. Quando o avistei, 
fui ao encontro dele e pedi-lhe um abraço. 
O meu médico de família também veio 
ver-me e começou a chorar. Mas o mais 
extraordinário aconteceu com a minha 
mãe, que estava em Portugal. Ela era surda, 
mas mesmo assim liguei-lhe de noite e 
pedi para que a trouxessem ao telefone. 
Disse-lhe “Estou curada!” e ela ouviu. Para 

nasceu em Balasar, Póvoa de Varzim, a 30 de março de 1904, no 
seio de uma família de camponeses.  

aos 14 anos aconteceu um facto que seria decisivo para a sua 
vida. era Sábado Santo de 1918. nesse dia, ela, a irmã deolin-
da e mais uma menina, estavam a trabalhar de costura, quando 
perceberam que três homens tentavam a entrar na sala onde se 
encontravam. embora estivessem fechadas, os três homens força-
ram as portas e conseguiram entrar. alexandrina, para salvar a sua 
pureza ameaçada, não hesitou em atirar-se pela janela, de uma 
altura de quatro metros. as consequências foram terríveis, embora 
não imediatas.

até aos 19 anos pôde ainda arrastar-se até a igreja, onde gostava 
de ficar recolhida, com grande admiração das pessoas. a paralisia 
foi avançando cada vez mais, até ficar completamente paralisada. 
era o dia 14 de abril de 1925 quando alexandrina ficou definitiva-
mente de cama. ali haveria de passar os restantes 30 anos de sua 
vida.

até 1928 não deixou de pedir a deus, por intercessão de nossa 
Senhora, a graça da cura, prometendo que se sarasse partiria 
para as missões. depois compreendeu que a sua vocação era o 
sofrimento. 

de 3 de outubro de 1938 a 24 de Março de 1942, todas as sextas-
-feiras, alegou viver os sofrimentos da Paixão de Cristo: superando 
a paralisia, descia da cama e, dando mostras de sofrimento físico, 

repetia, por três horas e meia, as etapas da Via Sacra. 

o padre jesuíta Mariano Pinho, seu director de 1933 a 1942, 
exortou-a a ditar as suas vivências místicas. a sua obra escrita 
(autobiografia, cartas, diário) enche cerca de 5.000 páginas.

em 1936 fez vários pedidos à Santa Sé no sentido de que o mundo 
fosse consagrado ao imaculado Coração de Maria, o que fez 
despertar o interesse do Vaticano pelo seu caso (houve, mesmo, 
contactos com o arcebispo de Braga). a 31 de outubro de 1942, 
o Papa Pio Xii satisfez esse desejo, numa mensagem transmitida a 
partir de fátima.

a partir 27 de Março de 1942 é alegado que deixou de se ali-
mentar nos seguintes 13 anos de vida, vivendo exclusivamente da 
comunhão diária.

Para verificar a inédia, em 1943, foi internada no refúgio de Para-
lisia infantil, na foz do douro. foi aí submetida à vigilância de um 
grupo de médicos, dirigidos pelo dr. Henrique Gomes de araújo, 
membro da Sociedade Portuguesa de química e da real acade-
mia de Medicina de Madrid, por um período de 40 dias. no final, 
asseguraram que era «absolutamente certo» que durante aquele 
tempo não tinha comido, bebido, defecado ou urinado.

faleceu a 13 de outubro de 1955, exclamando: «Sou feliz, porque 
vou ao céu». 

depois de um processo iniciado em 1967, foi beatificada pelo 
Papa João Paulo ii a 25 de abril de 2004.

beata alexandrina de balasar: uma vida Para recOrdar

“
Deus foi buscar a 
pessoa mais fraca 
para mostrar que 

Alexandrina é uma 
santa
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lItuRgIA

LEITURA I – Ex 17,8-13a

Leitura do Livro do Êxodo

Naqueles dias, Amalec veio a Refidim 
atacar Israel. Moisés disse a Josué: 
«Escolhe alguns homens e amanhã sai 
a combater Amalec. Eu irei colocar-me 
no cimo da colina, com a vara de Deus 
na mão». Josué fez o que Moisés lhe 
ordenara e atacou Amalec, enquanto 
Moisés, Aarão e Hur subiram ao cimo 
da colina. Quando Moisés tinha as mãos 
levantadas, Israel ganhava vantagem; mas 
quando as deixava cair, tinha vantagem 
Amalec. Como as mãos de Moisés se iam 
tornando pesadas, trouxeram uma pedra 
e colocaram-no por debaixo para que ele 
se sentasse, enquanto Aarão e Hur, um 
de cada lado, lhe seguravam as mãos. 
Assim se mantiveram firmes as suas mãos 
até ao pôr do sol e Josué desbaratou 
Amalec e o seu povo ao fio da espada.

SALMO RESPONSORIAL – Sl 120 (121)

Refrão: O nosso auxílio vem do Senhor, 
que fez o céu e a terra.

Levanto os meus olhos para os montes:
donde me virá o auxílio?
O meu auxílio vem do Senhor,
que fez o céu e a terra.

Não permitirá que vacilem os teus passos,
não dormirá Aquele que te guarda.
Não há-de dormir nem adormecer
aquele que guarda Israel.

O Senhor é quem te guarda,
o Senhor está a teu lado, Ele é o teu abrigo.
O sol não te fará mal durante o dia,
nem a luz durante a noite.

O Senhor te defende de todo o mal,
o Senhor vela pela tua vida.
Ele te protege quando vais e quando vens,
agora e para sempre.

LEITURA II –  2 Tim 3,14-4,2

Leitura da segunda Epístola do apóstolo 
São Paulo a Timóteo

Caríssimo: Permanece firme no que 
aprendeste e aceitaste como certo, 
sabendo de quem o aprendeste. Desde a 
infância conheces as Sagradas Escrituras;
elas podem dar-te a sabedoria que leva 
à salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda 
a Escritura, inspirada por Deus, é útil 
para ensinar, persuadir, corrigir e formar 
segundo a justiça. Assim o homem de 
Deus será perfeito, bem preparado para 
todas as boas obras. Conjuro-te diante de 
Deus e de Jesus Cristo, que há-de julgar 
os vivos e os mortos, pela sua manifesta-
ção e pelo seu reino: Proclama a palavra, 
insiste a propósito e fora de propósito, 
argumenta, ameaça e exorta, com toda a 
paciência e doutrina.

ACLAMAÇÃO EVANGELHO – Heb 4,12
A palavra de Deus é viva e eficaz, pode 
discernir os pensamentos e intenções do 
coração.

EVANGELHO –  Lc 18,1-8

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas

Naquele tempo, Jesus disse aos seus 
discípulos uma parábola sobre a neces-
sidade de orar sempre sem desanimar: 
«Em certa cidade vivia um juiz que não 
temia a Deus nem respeitava os homens. 
Havia naquela cidade uma viúva que 
vinha ter com ele e lhe dizia: ‘Faz-me 
justiça contra o meu adversário’. Durante 
muito tempo ele não quis atendê-la. Mas 
depois disse consigo: ‘É certo que eu não 
temo a Deus nem respeito os homens;
mas, porque esta viúva me importuna, 
vou fazer-lhe justiça, para que não venha 
incomodar-me indefinidamente’». E o 
Senhor acrescentou: «Escutai o que diz o 
juiz iníquo!... E Deus não havia de fazer 
justiça aos seus eleitos, que por Ele cla-
mam dia e noite, e iria fazê-los esperar 
muito tempo? Eu vos digo que lhes fará 
justiça bem depressa. Mas quando voltar 
o Filho do homem, encontrará fé sobre 
esta terra?».

i No dia 22 de outuBro, celebramos JoÃo PauLo ii (1920 
-2005), Papa que teve o terceiro maior pontificado docu-
mentado da história. foi aclamado como um dos líderes mais 
influentes do século XX. teve um papel fundamental para o fim 
do comunismo na europa,e também no diálogo ecuménico.

Sugestão de Cânticos
ent: eu vos invoco (a. Cartageno, CeC ii 129-130)
ofer: a Palavra de deus (M. Luís, CaC 446)
CoM: o filho do Homem (f. Santos, BML 45, 16)
Said: diz o Senhor (a. Cartageno, CeC ii 219)

A Palavra que a litur-
gia de hoje nos apre-
senta convida-nos 
a manter com Deus 
uma relação estrei-
ta, uma comunhão 
íntima, um diálogo 

insistente: só dessa forma será possível 
ao crente aceitar os projectos de Deus, 
compreender os seus silêncios, respeitar 
os seus ritmos, acreditar no seu amor.

A primeira leitura dá a entender que 
Deus intervém no mundo e salva o seu 
Povo servindo-Se, muitas vezes, da ac-
ção do homem; mas, para que o homem 
possa ganhar as duras batalhas da exis-
tência, ele tem que contar com a ajuda 
e a força de Deus. Ora, essa ajuda e essa 
força brotam da oração, do diálogo com 
Deus. É exatamente por a ajuda de Deus 
ser decisiva na luta por um mundo mais 
livre e mais humano que os catequistas 

de Israel sublinham o papel da oração… 
Quem sonha com um mundo melhor e 
luta por ele, tem de viver num diálogo 
contínuo, profundo, com Deus.

A segunda leitura, sem se referir direc-
tamente ao tema da relação do crente 
com Deus, apresenta uma outra fonte 
privilegiada de encontro entre Deus e o 
homem: a Escritura Sagrada. Sendo a Pa-
lavra com que Deus indica aos homens o 
caminho da vida plena, ela deve assumir 
um lugar preponderante na experiência 
cristã. Dizer que a Escritura é inspirada 
por Deus significa que ela contém as 
palavras que Deus quer dirigir-nos, a fim 
de nos indicar o caminho para a vida 
plena. No dizer de Leão XIII, a Escritura 
é “uma carta outorgada pelo Pai celeste 
ao género humano viandante longe da 
sua pátria, e que os autores sagrados nos 
transmitiram” (Providentissimus Deus, 
nº 4). A Escritura deve, pois, assumir 

um lugar preponderante na nossa vida 
pessoal e na vida das nossas comunida-
des cristãs.

O evangelho sugere que Deus não está 
ausente nem fica insensível diante do 
sofrimento do seu Povo. Os crentes 
devem descobrir que Deus os ama; e 
essa descoberta só se pode fazer através 
da oração, de um diálogo contínuo e 
perseverante com Deus. Porque é que 
Deus permite que tantos milhões de 
homens sobrevivam em condições tão 
degradantes? Porque é que os maus e 
injustos praticam arbitrariedades sem 
conta sobre os mais débeis e nenhum 
mal lhes acontece? Para que Deus faça 
sentido ou, pelo menos, para que a 
aparente falta de lógica dos planos de 
Deus não nos lancem no desespero e na 
revolta, é preciso manter com Ele uma 
relação de comunhão, de intimidade, de 
diálogo. Através da oração, percebemos 

quem Deus é, percebemos o seu amor 
e a sua misericórdia, descobrimos a sua 
bondade e a sua justiça. E, dessa forma, 
constatamos que Ele não é indiferente à 
sorte dos pobres. A oração é o caminho 
para encontrarmos o amor de Deus e o 
que Ele nos quer propor. A oração não é 
uma fórmula mágica e automática para 
levar Deus a fazer-nos as “vontadinhas”. 
Muitas vezes, Deus terá as suas razões 
para não dar muita importância àquilo 
que Lhe pedimos: às vezes pedimos 
a Deus coisas que nos compete a nós 
conseguir (por exemplo, passar nos 
exames); outras vezes, pedimos coisas 
que nos parecem boas, mas que a médio 
prazo podem roubar-nos a felicidade; 
outras vezes, ainda, pedimos coisas que 
são boas para nós, mas que implicam 
sofrimento e injustiça para os outros.

Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org

 a Igreja alimenta-se da palavra

 LITURGIA da palavra
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outuBro MiSSionÁrio

No passado domingo, o arciprestado de Fafe uniu-se numa caminhada pela vida para assinalar 
solenemente a abertura do novo ano pastoral.        

(Fotos: Arciprestado de Fafe)

iGreJa eM deStaque

Abadim. Pedraça. Riodouro. Cavez. 
Vilela. Moscoso. Leiradas. Moimenta. 
Cachopo. Relvais. Mealha. Feiteira. 
Instituo Monsenhor Airosa. Nomes 

de terras e espaços perdidos no Minho ou no 
Algarve ou lugares onde se é Igreja? O que me 
leva a retirá-los do mapa para os colocar aqui? 
Arrisco a resposta: partilhar uma experiência, 
em primeira pessoa, que vivo ao desejar 
anunciar a Vida que gratuitamente recebo a 
cada momento.
O MAGIS é um grupo constituído 
maioritariamente por leigos que vivem a 
espiritualidade Inaciana. Uma experiência em 
Igreja, uma forma de estar em comunidade. 
Uma experiência de leigos na vida diocesana 
corrente. Nestes oito anos, os caminhos 
percorridos já foram muitos. Da apresentação 
ao senhor arcebispo de Braga, em Junho de 
2005, surge o destino de missão: Cabeceiras 
de Basto. Durante cinco anos, mensalmente, 
durante um fim-de-semana, o destino foram 
paróquias e lugares distantes do centro urbano. 
A celebração da Palavra, a dinamização de 
momentos de oração em várias comunidades, 
a visita aos que estavam sós ou doentes, a 
orientação de retiros para jovens, a formação 
de animadores de comunidade e simplesmente 
estar com as pessoas ocuparam o fim-de-
semana mensal. 
Também celebrar 
a Páscoa. Fazer a 
experiência da morte 
e da ressurreição 
de Jesus. Ali. Ao 
mesmo tempo, na 
paróquia de S. José 
de S. Lázaro - Braga, 
o Magis promoveu, 
mensalmente, um 
serão de conversas, 
um espaço em que se 
procurava uma ligação entre a fé e os “lugares” 
da vida humana elementar. No Verão, durante 
uma parte do tempo de férias, estivemos em 
Cachopo, na serra algarvia, ou em Alqueidão 
da Serra, perto de Fátima, repetindo aqui aquilo 
que se ia fazendo ao longo do ano. 
No verão de 2012 foi-nos confiada a missão de 
apoiar o desenvolvimento espiritual das jovens e 
adolescentes que vivem no Instituo Monsenhor 
Airosa. Desde esse dia não temos deixado 
de nos surpreender com o que Deus faz nos 
ambientes onde a Sua palavra é proclamada. 
Centrada a nossa actividade na animação 
das celebrações eucarísticas, é engraçado e 
reconfortante notar que daí nascem forças e 
inspiração mais que suficientes para tornar 
concreta essa Vida da qual nos alimentamos. É 
assim que as coisas têm acontecido e é assim 
que o Magis gostaria que continuassem a 
acontecer porque, de outro modo, nem faria 
sentido a nossa missão naquela casa.
É que essa missão é essencialmente a missão 
de Cristo. Não um Cristo inventado, frio, morto. 
Mas antes o Cristo como Ele é: ressuscitado, 
vivo, entregue por amor. De amor, amizade e 
fraternidade se trata, então, tudo o que temos 
feito. Vai-se dando lugar ao milagre que não 
operamos por nós mesmos mas, apenas, 
deixamos acontecer. Esse milagre está na 
sinceridade e na vida de cada uma das pessoas 
que se deixam tocar pela maneira, tantas vezes 

divertida e engraçada, com que o Deus  Se 
faz presente no meio de nós. Essas pessoas de 
quem falo têm nome. E uma identidade muito 
própria. De repente, o Magis faz também 
parte das suas vidas. Explorando aspectos da 
vida aos quais nem sempre damos atenção, 
descobrimos que a vida é, afinal, sempre 
muito mais surpreendente do que aquilo que 
estávamos à espera. Se aceitarmos as surpresas 
de Deus, que nós (Magis) tentamos sempre fazer 
chegar àquela casa, então descobriremos que o 
mais saboroso da vida já não é esta ou aquela 
surpresa, mas sim o facto de que Deus está lá, 
pronto e disponível para tornar a nossa vida 
surpreendente!

Muitas vezes, sinto-me tentada a procurar fora 
da Igreja motivos para uma vivência menos 
empenhada dos cristãos, esquecendo-me de me 
dispor a pôr-me em causa, a avaliar as minhas 
práticas crentes, a examinar de que forma a 
vida interna da Igreja (a minha vida!) deixa que 
Jesus se proponha através dela, promovendo O 
encontro que transforma uma vida e a estrutura. 
Viver em MAGIS leva-me a reconhecer a minha 
fragilidade. E a da Igreja. Mas, mais importante 
que isso, a reconhecer que a grandeza não está 
naquilo que sou, naquilo que a Igreja é, mas 
no imenso que Deus quis depositar em mim 

e em cada um que é 
Igreja. Viver em MAGIS 
faz desejar viver numa 
atitude permanente de 
atenção, de cuidado, 
de oração. Faz desejar 
escolher cada gesto 
e cada palavra. Faz 
desejar bem-dizer, 
abençoar e partir ao 
encontro de todos os 
lugares humanos do 
quotidiano. (E)levando-

os a Deus. Juntando mundos que se foram ou se 
vão separando.
Escolher ser MAGIS é escolher viver a caminho, 
viver em dinâmica de mais, num desejo 
de procurar encontrar a vontade de Deus, 
encontrando a vida divina no mais profundo 
da realidade. Desejando encontrar a minha 
identidade, pondo os olhos em Jesus, na Sua 
pessoa, na Sua vida, na Sua forma de dizer 
quem é, no Seu estilo, nos Seus encontros, 
convidando o desconhecido. Convido Jesus 
a permanecer na minha realidade, mesmo 
que ela não pareça ser muito boa. E assim 
entro em Comunhão, partilhando fé e vida, 
celebrando. Vejo realmente Jesus, deixando 
ressoar o facto de ser intencionalmente olhada 
e afectuosamente interpelada por Ele. Vejo, 
porque sou vista. Reconheço, porque me 
sinto reconhecida. ‘Ver’ coincide, assim, com 
a resposta dada em sintonia com a intenção 
daquele que me olha e interpela. ‘Ver’ significa 
tornar-me testemunho de fé para todos os que se 
dispõem a este processo.
MAGIS: um constante movimento de memória 
e de reconhecimento de Jesus como o meu 
Senhor. Desejando, em cada dia, dar corpo ao 
Evangelho na vida do quotidiano, aí, onde Deus 
Se diz, onde Deus Se dá, onde Deus Se expõe, 
onde Ele habita! Desejando viver a vida com a 
arte do encontro. Do encontro com todos. Com 
cada um. Em Deus. Em MAGIS.

MAGIS: Igreja em dinâmica de mais

por Margarida Corsino da Silva
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Sexta-feira 11.10.2013

> P. VARZIM/V.CONDE: 
encontro “Aprofundamos os 
sacramentos”, no centro paro-
quial de Rates, pelo padre Rui 
Alberto (21h00).

Sábado 12.10.2013

> PÓVOA DE VARZIM: procis-
são de velas e conferência em 
honra da Beata Alexandrina, 
em Balasar (21h00).

> BRAGA: peregrinação “Com 
Maria além da noite”, entre o 
Bom Jesus e o Sameiro (21h00).

domingo 13.10.2013

> Beatificação do irmão Mário 
félix em tarragona (espanha)

> Memória obrigatória da Bea-
ta alexandrina de Balasar

> VILA VERDE: Abertura Regio-
nal do Ano Escutista no centro 
de Vila Verde (08h30-17h00).

> BRAGA: terço e eucaristia de 
consagração do mundo a Nossa 
Senhora, na cripta do Sameiro 
(15h00).

> PÓVOA DE VARZIM: euca-
ristia de festa em memória da 
Beata Alexandtina, em Balasar 
(17h00).

terça-feira 15.10.2013

> BARCELOS: iniciativa “Missão 
na Praça”, integrada no Outubro 
Missionário, no centro pastoral 
de Santo António (21h00).

> Esta sexta-
-feira, das 23h00 

às 24h00, o programa “Ser 
Igreja“ da Rádio SIM, entrevista 
novamente o cónego Manuel 
Joaquim fernandes da Cos-
ta, coordenador da comissão 
arquidiocesana para a pastoral 
litúrgica e sacramentos, sobre o 
novo ano pastoral.

FM 101.1 Mhz e AM 576 Khz . 

IgREJA.net

flash 

«É preciso 
dizer basta. 
Famílias e 
instituições 
sociais não 

suportam mais 
cortes»

Padre Lino Maia

Presidente da CNIS

No passado domingo, D. Jorge Ortiga abriu o novo ano pastoral na paróquia de Ribamar, Póvoa de Varzim.

título: A oração de Jesus

autor: Monge da Cartu-
xa “Scala Coeli”

editora: Apostolado da 
Oração

Preço: 06,00 euros

Resumo: Uma obra que pretende dar a co-
nhecer a Oração de Jesus e ajudar «a quan-
tos o Espírito, “Mestre e Inspirador interior 
da nossa oração”, iluminar para essa forma 
de orar, de comunicar, a unirem-se a Deus». 
Um livro puramente prático, que procura 
também ajudar os jovens a descobrir o 
tesouro insondável que temos em Jesus.

LiVRo

Um dia, um príncipe chamou 
um vendedor de cavalos, que 
lhe trouxe dois animais muito 

semelhantes. 
O mercador mostrou-lhe os animais e 
disse-lhe:
- Vendo-lhe cada um destes cavalos 
pelo mesmo preço.
O príncipe comprou os animais, deixan-
do o vendedor satisfeito.
Alguns dias depois, o príncipe chamou 
então os funcionários da corte e disse-
-lhes:
- Darei estes dois magníficos cavalos a 
quem me conseguir demonstrar que um 
destes cavalos vale o dobro do outro.
Os cortesãos observaram bem os dois 
animais, mas não encontraram nenhu-
ma diferença que justificasse um preço 
diferente. O príncipe ordenou então que 
montassem nos cavalos e dessem uma 
volta. No final, o príncipe disse-lhes:
- Certamente notastes que um cavalo, 
ao correr, não levantava praticamente 
nenhum pó, enquanto o outro deixava 
atrás de si uma nuvem. É por isso que o 
primeiro vale o dobro do outro.

Falando de pessoas, têm certamente 
mais valor as pessoas que cumprem o 
seu dever no silêncio do quotidiano, 
do que os que levantam muito pó 
atrás de si.

In “Nem só de pão”, Pedrosa Ferreira
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O portal da Fundação Alexandrina de 
Balasar apresenta-nos detalhadamente 
todas as iniciativas realizadas em tor-
no deste espaço sagrado sediado nesta 
paróquia da Póvoa de Varzim. Aqui é 
possível encontrar toda a informação 
sobre a história de vida da Beata Ale-
xandrina, bem como a espiritualidade 
que brota dos seus escritos, orações, 
entre outras informações. O site está 
disponível em português, inglês e ita-
liano, possibilitando ainda a subscri-
ção de uma newsletter.

www.alexandrinadebalasar.com

título: A vida de Ana 
Catarina Emmerich

editora: Paulus

Preço: 16,50 euros

Resumo: Este livro apresenta a vida da 
vidente Ana Catarina Emmerich. É um pre-
cioso contributo para os leitores da coleção 
de visões sobre a vida de Jesus compreen-
derem melhor quem foi esta beata, persona-
gem privilegiada na vivência e no testemu-
nho da fé.

título: Ciberteologia

autor: Antonio Spadaro

editora: Paulinas

Preço: 11,00 euros

Resumo: Parece afastado 
o tempo das «grandes» 
abstrações teológicas e 
cada vez mais a reflexão teológica procura 
substanciar-se da vida concreta. Este livro 
resulta de um ensaio do diretor da revista 
Civiltà Cattolica e professor da Gregoriana 
de Roma, Antonio Spadaro. Nele, o autor 
debruça-se sobre os ritmos que os novos 
tempos e suas conquistas tecnológicas nos 
impõem enquanto cidadãos e cristãos, e ain-
da sobre a articulação da fé com a cultura.


