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IGREJA PRIMAZ
No próximo sábado, 7 de fevereiro, terá lugar a IX Jornada da 
Família do Arciprestado de Famalicão. O tema deste ano será 
“Nas Periferias da Família”.  O encontro será no Centro Pasto-
ral de Santo Adrião, entre as 14h30 e as 18h30, e a entrada é 
livre mediante inscrição.

i Terá lugar amanhã, sexta-feira, pelas 21h30 o Encontro das 
Confrarias do Arciprestado de Famalicão. O encontro será 
orientado pelo pe. João Paulo Alves e terá como tema “A 
fidelidade a Cristo nos dias de hoje”, realizando-se no Salão 
do Centro Pastoral de Famalicão.

i

Instituído por João Paulo II em 1992, o 
Dia Mundial do Doente contará com a 
sua XXII edição no próximo dia 11 de Fe-
vereiro. Na Mensagem para este Dia, com 
o tema “Fé e Caridade”, o Papa Francisco  
saúda todas as pessoas fragilizadas pela 
doença afirmando que “a Igreja reconhe-
ce em vós, queridos doentes, uma presen-
ça especial de Cristo sofredor. É assim: ao 
lado, aliás, dentro do nosso sofrimento 
está o de Jesus, que carrega connosco o 
seu peso e revela o seu sentido”.
Mais do que à resignação, Francisco 
convida à coragem e à esperança quando 
a vida de uma pessoa é marcada pela 
experiência da dor: no mistério de Jesus 
o sofrimento não tem a última palavra. 
“Quando o Filho de Deus subiu à cruz 
destruiu a solidão do sofrimento e ilumi-
nou a sua escuridão. Desta forma somos 
postos diante do mistério do amor de 
Deus por nós, que nos infunde esperança 
e coragem: esperança, porque no desíg-
nio de amor de Deus também a noite do 
sofrimento se abre à luz pascal; e cora-
gem, para enfrentar qualquer adversidade 
em sua companhia, unidos a Ele.”
“O Filho de Deus feito homem não pri-
vou a experiência humana da doença e 
do sofrimento mas, assumindo-os em si, 
transformou-os e reduziu-os. Reduzidas 
porque já não têm a última palavra, que 
é ao contrário a vida nova em plenitude; 
transformados, porque em união com 
Cristo, de negativas podem tornar-se 
positivas (...) A prova da fé autêntica em 
Cristo é o dom de si, o difundir-se do 
amor ao próximo, sobretudo por quem 
não o merece, por quantos sofrem, por 

Fé e Caridade

quem é marginalizado.”
A todos os que lidam de perto com o so-
frimento e a dor de alguém, o Papa Fran-
cisco convida ao seguimento de Jesus, o 
“Bom Samaritano de todos os sofredores”:  
“Quando nos aproximamos com ternura 
daqueles que precisam de cura, levamos 
a esperança e o sorriso de Deus às contra-
dições do mundo. Quando a dedicação 
generosa aos demais se torna estilo das 
nossas acções, damos lugar ao Coração 
de Cristo e por Ele somos aquecidos, ofe-
recendo assim a nossa contribuição para 
o advento do Reino de Deus.”
“Para crescer na ternura, na caridade res-
peitadora e delicada, temos um modelo 
cristão para o qual dirigir o olhar com 
segurança. É a Mãe de Jesus e nossa Mãe, 
atenta à voz de Deus e às necessidades e 
dificuldades dos seus filhos (...) A ela po-

Braga
Cerco de Jericó
Entre os dias 9 a 16 de fevereiro, a 
comunidade católica Shalom pro-
move uma adoração ao Santíssimo 
Sacramento contínua, no intuito de 
rezar pelas famílias, após o apelo 
do Papa Francisco quando afirmou: 
“Guardai a fé em família e colocai 
o sal e o fermento da fé nas coisas 
de todos os dias”. Este momento de 
oração realiza-se na Igreja de São 
João do Souto, complementada com 
os seguintes momentos: 10h Eucaris-
tia; 15h Terço da Misericórdia; 18h 
Angelus, seguido do Terço Mariano.

Fafe
Apresentação do Livro 
“Somos Pobres, mas Somos 
Muitos”, de Fernando Ventura
Teve lugar no passado dia 1 de 
Fevereiro a apresentação do livro 
“Somos Pobres, mas Somos Muitos”, 
de Frei Fernando Ventura e do 
jornalista Joaquim Franco. O evento 
decorreu na Sala Manoel de Oliveira 
em Fafe.

Famalicão
Encontro de Catequistas
Os catequistas das diferentes 
paróquias do Arciprestado de 
Famalicão viveram uma tarde 
diferente no passado sábado, dia 1 
de Fevereiro, pois, no contexto do 
Encontro Arciprestal de Catequistas, 
foram desafiados a convidar outros, 
assim como a participar na grande 
festa da celebração da Fé, a Eucaristia.
Os perto de 500 catequistas presentes 
começaram por ser saudados pelo 
Arcipreste de Famalicão, o P.e Paulino 
Carvalho. Em seguida, os catequistas 
foram enviados dois a dois, para as 
diferentes ruas e espaços públicos e 
comerciais da cidade, levando consigo 
convites para a participação na grande 
festa de Jesus e da celebração da 
nossa Fé, o Sacramento da Eucaristia, 
a realizar nessa mesma tarde, tendo 
sido entregues por toda a cidade 
cerca de 2000 convites. Terminada 
esta dinâmica, os catequistas 
rumaram à Igreja Nova Matriz, onde 
às 16h00 teve então lugar o ponto 
alto do encontro, a celebração da 
Eucaristia, presidida pelo Assistente 
da Equipa Arciprestal de Catequese, o 
P.e António Loureiro. Este momento, 
que contou com cerca de 650 
pessoas, entre catequistas e aqueles 
que responderam positivamente 
ao seu convite, estava inicialmente 
previsto para o anfiteatro do Parque 
da Devesa. No entanto, a chuva que 
caiu nos dias anteriores e também no 
próprio dia não o permitiu.

XXII Dia Mundial do doente, 11 de fevereiro 

Semana Bíblica no Arciprestado de Famalicão
O Arciprestado de V. N. de Famalicão promove uma Semana Bíblica, 
orientada pelo Frade Capuchinho Frei Luís Gonçalves. O tema propos-
to é “S. Mateus, o Evangelistas do Ano A”. A iniciativa tem lugar ao lon-
go da semana, de terça a sexta-feira, dias 11 a 14 de Fevereiro, sendo 
que os quatro encontros decorrem sempre às 21h15 no Centro Pastoral 
de V. N. de Famalicão. A entrada e participação nesta semana é gratui-
ta, mas por questões de logística, pede-se que se realize a inscrição na 
paróquia. Sugere-se que cada participante se faça acompanhar da sua 
Bíblia para os diferentes encontros.ver e estudar o amor é percorrer os 
novos caminhos da civilização. Por isso, é essencial a Igreja repensar a 
nova linguagem afectiva no itinerário de mulheres e homens que dese-
jam viver em harmonia social, cultural, familiar e religiosa”.

A Linguagem dos Afetos e a Civilização do Amor
O Departamento Arquidiocesano da Pastoral da Saúde, em colaboração com o Arciprestado de Famalicão, 
promove uma sessão de esclarecimento a realizar na segunda-feira, dia 10 de Fevereiro, às 21h00, no salão 
do Centro Pastoral de Famalicão, subordinada ao tema “ A linguagem dos afetos e a civilização do amor”. 
Esta iniciativa surge no âmbito da comemoração do Dia Mundial do Doente, a 11 de Fevereiro, e terá como 
orador Bernardino Silva, professor e presidente da Comissão Justiça e Paz de Braga. A entrada é livre, mas 
estão especialmente convidados todos os grupos paroquiais que trabalham na “pastoral dos frágeis”: Minis-
tros Extraordinários da Comunhão (MEC’s), Conferências Vicentinas, Legião de Maria, Liga Intensificadora de 
Acção Missionária (LIAM), Centros Sociais e outros. Deste modo, esta será, e segundo a organização, uma 
oportunidade para todos os presentes melhor se consciencializarem que “viver e estudar o amor é percorrer 
os novos caminhos da civilização. Por isso, é essencial a Igreja repensar a nova linguagem afectiva no itine-
rário de mulheres e homens que desejam viver em harmonia social, cultural, familiar e religiosa”.

demos recorrer confiantes com devoção 
filial, certos de que nos assistirá e não nos 
abandonará.”
Francisco conclui a sua Mensagem com 
uma bênção dirigida aos doentes e a 
todos os que trabalham de perto neste 
campo: “Confio este XXII Dia Mundial do 
Doente à intercessão de Maria, para que 
ajude as pessoas doentes a viver o próprio 
sofrimento em comunhão com Jesus Cris-
to, e ampare quantos deles se ocupam. 
A todos, doentes, agentes no campo da 
saúde e voluntários, concedo de coração 
a Bênção Apostólica.”
Na Arquidiocese de Braga a celebração 
do XXII Dia Mundial do Doente será 
marcada por uma celebração eucarística 
no Hospital de Famalicão, no dia 11 de 
Fevereiro às 15 horas. 

(RV/DACS; imagem: Paróquias de Porto Santo)
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IGREJA UNIVERSAL
“A alguém que diga «mas padre, Deus não chora», a 
resposta é esta: «Mas como não? Recordemos Jesus, 
quando chorou ao olhar para Jerusalém»; «Deus 
chora. Deus chora por nós. E aquele choro de Jesus 
é precisamente a figura do choro do Pai, que quer 
todos consigo» (Francisco, 4 Fevereiro 2014).

iFoi há 60 anos, a 1 de Fevereiro de 1954, que Abbé Pierre lan-
çou o seu famoso “Grito de Socorro” pelos sem-abrigo de Paris, 
que viria a marcar a história dos “Companheiros de Emaús”. “É 
preciso que nesta mesma noite, em todas as cidades da França, 
em cada bairro de Paris, se pendurem letreiros sob uma luz, na 
noite, à porta de locais onde haja cobertores, palha, sopa”.

i

Santarém
Encontro Catequistas
O encontro de catequistas de Santarém, 
que decorreu no passado dia 1, juntou 
realidades de catequese com ação social, 
sob o tema “Conhecer Cristo - cuidar do 
irmão” “A diocese é muito dispersa e tem 
de haver uma consciência missionária da 
catequese, podendo-nos ajudar uns aos 
outros”, afirmou o diretor do secretariado 
diocesano da catequese, Paulo Campino, 
em declarações à ECCLESIA. “A catequese 
faz-se em grupo e estes encontros, 
com troca de experiências, ajudam no 
enriquecimento dos catequistas.”

Fátima
Itinerário do Peregrino 2014
O Santuário de Fátima volta este ano 
a propor o Itinerário do Peregrino, um 
programa de oração e de reflexão, inau-
gurado no passado dia 31. O percurso 
faz-se a pé, individualmente ou em 
grupo, mas pretende ser oportunidade 
para evocar a aparição e mensagem de 
treze de julho de 1917. Idealizado pelo 
padre Emanuel Matos Silva, o Itinerário 
inicia junto do Presépio do Recinto de 
Oração, em direção à Capelinha das 
Aparições e, através do Recinto, culmi-
na na Basílica da Santíssima Trindade.

Sínodo dos Bispos
CEP já enviou resumo das respostas
O porta-voz da Conferência Episco-
pal Portuguesa (CEP) disse à Agência 
ECCLESIA que milhares de portugueses 
responderam ao inquérito para a pre-
paração do próximo Sínodo dos Bispos 
e que um resumo das respostas foi en-
viado para o Vaticano. As propostas vão 
na linha de “uma maior compreensão 
para os casos difíceis da família como 
os recasados, os casais homossexuais, o 
acolhimento dos filhos de famílias que 
são irregulares e que não devem sofrer 
o preconceito no que diz respeito a 
uma educação cristã”, precisa o padre 
Manuel Morujão.

Faro
Promovidos encontros 
pastorais sobre a Família
Quatro vigararias do Algarve aco-
lheram encontros sobre a família, no 
âmbito do programa pastoral diocesa-
no que este ano aborda desafios como 
o decréscimo da natalidade e os novos 
modelos de constituição dos agrega-
dos. Em Faro, no Colégio de Nossa 
Senhora do Alto, reuniram-se cerca 
de 450 pessoas para uma reflexão que 
teve como destaque o tema da “coa-
doção” por pessoas do mesmo sexo. 
As sessões de reflexão sobre a família 
decorreram ainda em Sagres (Vigararia 
de Portimão), Ferreiras (Vigararia de 
Loulé) e Altura (Vigararia de Tavira).

Foi apresentada na passada terça-feira 
a Mensagem de Papa Francisco para a 
Quaresma deste ano, com o tema “Fez-
-se Pobre, para nos enriquecer com a 
sua pobreza”, retirada da Segunda Carta 
de S. Paulo aos Coríntios.
A escolha do tema é deste modo ex-
plicada por Francisco: “Como motivo 
inspirador tomei a seguinte frase de São 
Paulo: «Conheceis bem a bondade de 
Nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo 
rico, Se fez pobre por vós, para vos 
enriquecer com a sua pobreza» (2 Cor 
8, 9). O Apóstolo escreve aos cristãos 
de Corinto encorajando-os a serem ge-
nerosos na ajuda aos fiéis de Jerusalém 
que passam necessidade. A nós, cristãos 
de hoje, que nos dizem estas palavras 
de São Paulo? Que nos diz, hoje, a nós, 
o convite à pobreza, a uma vida pobre 
em sentido evangélico?”
“Tais palavras dizem-nos, antes de 
mais nada, qual é o estilo de Deus. 
Deus não Se revela através dos meios 
do poder e da riqueza do mundo, mas 
com os da fragilidade e da pobreza (...) 
A razão de tudo isso é o amor divino: 
um amor que é graça, generosidade, 
desejo de proximidade, não hesitando 
em doar-Se e sacrificar-Se pelas suas 
amadas criaturas. A caridade, o amor é 
partilhar, em tudo, a sorte do amado. O 
amor torna semelhante, cria igualdade, 
abate os muros e as distâncias. Foi o 
que Deus fez connosco. Na realidade, 
Jesus «trabalhou com mãos humanas, 
pensou com uma inteligência humana, 
agiu com uma vontade humana, amou 
com um coração humano.”
O mistério da pobreza de Cristo é 
apresentado por Francisco como uma 
dádiva de vida a que somos convidados 
a seguir: “Deus não fez cair do alto a 
salvação sobre nós, como a esmola de 
quem dá parte do próprio supérfluo 
com piedade filantrópica.”
Assim, o convite feito a todos os cris-
tãos é o de seguirem este caminho de 
entrega de si: “Poderíamos pensar que 
este «caminho» da pobreza fora o de 

Jesus, mas não o nosso: nós, que viemos 
depois d’Ele, podemos salvar o mundo 
com meios humanos adequados. Isto 
não é verdade (...) A riqueza de Deus 
não pode passar através da nossa ri-
queza, mas sempre e apenas através da 
nossa pobreza, pessoal e comunitária, 
animada pelo Espírito de Cristo.”

Em Igreja, somos chamados a construir 
segundo o Evangelho caminhos de 
libertação de todos os tipos de miséria. 
Em relação à miséria material, “a Igreja 
oferece o seu serviço, a sua diakonia, 
para ir ao encontro das necessidades 
e curar estas chagas que deturpam o 
rosto da humanidade. Nos pobres e nos 
últimos, vemos o rosto de Cristo; aman-
do e ajudando os pobres, amamos e 

servimos Cristo. O nosso compromisso 
orienta-se também para fazer com que 
cessem no mundo as violações da dig-
nidade humana, as discriminações e os 
abusos, que, em muitos casos, estão na 
origem da miséria. Quando o poder, o 
luxo e o dinheiro se tornam ídolos, aca-
bam por se antepor à exigência duma 
distribuição equitativa das riquezas. 
Portanto, é necessário que as consciên-
cias se convertam à justiça, à igualdade, 
à sobriedade e à partilha.”
Face às situações de miséria moral e 
espiritual, Francisco apela aos cristãos 
para serem anunciadores do Evange-
lho do Perdão e da Paz: “O cristão é 
chamado a levar a todo o ambiente 
o anúncio libertador de que existe o 
perdão do mal cometido, de que Deus 
é maior que o nosso pecado e nos ama 
gratuitamente e sempre, e de que es-
tamos feitos para a comunhão e a vida 
eterna. O Senhor convida-nos a sermos 
jubilosos anunciadores desta mensagem 
de misericórdia e esperança.”
A Quaresma terá início este ano a 5 de 
Março com a celebração da Quarta-
-feira de Cinzas, constituíndo um tempo 
de preparação para as Festas Pascais. 
(na foto, Francisco na ilha italiana de 
Lampedusa). (RV/DACS)

Haiti: Terramoto de 2010 ainda provoca muitas lágrimas
Quatro anos depois, os prédios por reconstruir não permitem que se esqueça a tragédia de 
Janeiro de 2010. Quatro anos depois, milhares de pessoas continuam a precisar de ajuda 
para sobreviverem. Mas nem tudo é trágico: quatro anos depois, há cada vez mais candi-
datos ao sacerdócio.  A Igreja Católica tem estado na linha da frente do enorme esforço 
de reconstrução nacional. Mas também ela enfrenta tremendas dificuldades. O Seminário 
Maior do Haiti ruiu e 30 seminaristas perderam a vida, assim como o bispo da diocese e 
numerosos sacerdotes e religiosas. Desde então, o seminário foi transferido para um campo 
de tendas.  Da Igreja do Haiti chegam-nos sucessivos pedidos de ajuda.  O país é muito 
pobre e falta quase tudo. Milhares de pessoas procuram viver uma impossível normalida-
de num país ainda destroçado pelo abalo sísmico. Mas todos os dias, mesmo em tendas 
improvisadas, os fiéis reúnem-se em oração agradecendo o dom da vida. 

Fez-se pobre, para nos enriquecer 
com a sua pobreza (2Cor 8,9)
Mensagem de francisco para a quaresma

“Não esqueçamos que 
a verdadeira pobreza 

dói: não seria válido um 
despojamento sem esta 
dimensão penitencial. 

Desconfio da esmola que 
não custa nem dói”
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ENTREVISTA i i A 10 de Junho de 2005 é condecorado como Grande-Oficial da Ordem do 
Mérito pelo Presidente da República Jorge Sampaio, pelo seu trabalho na 
investigação médico-científica e pelo seu contribuído para a formação pós-
graduada de jovens médicos e para a sua fixação fora dos grandes centros 
urbanos.

O doutor Jorge de Almeida Berkeley Cotter nasceu a 25 de 
Junho de 1956 em Azurém, Guimarães. Casado e pai de 
3 filhas, é actualmente o director do Serviço de Medicina 
Interna do Hospital de Guimarães.

 Texto e Fotos DACS

A doença, nas suas mais diversas modalidades, já bateu à 
nossa porta. No próximo dia 11 de Fevereiro celebramos o 
XXII Dia Mundial do Doente e, nesse sentido, conversamos 
com o Doutor Jorge Cotter, médico do Hospital de Guima-
rães e docente da Escola de Ciências da Saúde da UM, para 
nos falar sobre o actual serviço de saúde em Portugal e dis-
cernir a diferença cristã na abordagem da enfermidade.

Na Mensagem para o XXII Dia 
Mundial do Doente, Francisco destaca 
duas dimensões da experiência 
cristã: a “ternura, na caridade 
respeitadora e delicada” para com 
a pessoa fragilizada; e a esperança 
cristã que oferece um horizonte 
novo ao sofrimento e à morte. Que 
comentário lhe merece estas palavras?

Acho que são dois aspectos 
fundamentais para quem lida 
diariamente com pessoas doentes 
– e reforço a palavra pessoa, pois 
cada doente é um ser uno que 
deve ser ajudado e respeitado na 
sua individualidade. Numa época 
em que os factores económicos e 
financeiros tudo subvertem, em que 
os políticos falam constantemente 
do doente como centro do sistema 
de saúde, mas que em termos 
práticos estão prioritariamente 
preocupados com as suas próprias 
imagens mediáticas e com os gastos, 
o recentrar das questões apontadas 
por Sua Santidade vêm clarificar e 
chamar a atenção que sem amor, 
no sentido global do termo, e sem 
esperança no dia de amanhã, não é 
possível ajudar as pessoas doentes 
com respeito pela sua dignidade.

A acção pastoral da Igreja no âmbito 
da Saúde tem apelado a uma visão 
unitária do ser humano, convidando 
os profissionais de saúde a atender 

felizmente a ter essa sensibilidade; 
mas reconheço que hoje em dia 
começa a ser complicado manter 
essa sensibilidade quando surgem 
também outras preocupações, como 
a manutenção do posto de trabalho, 
ou com o próprio vencimento que 
tem sido sucessivamente emagrecido, 
alterando a disponibilidade ou a 
estabilidade física e psicológica do 
profissional de saúde para poder em 
paz dedicar-se à sua missão. Faz-se 
sentir claramente uma sobrecarga 
de trabalho nos profissionais, 
com a diminuição dos recursos 
humanos a todos os níveis – médico, 
enfermagem, pessoal de apoio, 
auxiliares de acção médica, inclusive 
pessoal de secretariado, que hoje é 
fundamental para um bom serviço 
de saúde funcionar. Temo, pelo 
que vejo, que a evolução seja num 
sentido negativo, repercutindo-se 
claramente na qualidade de prestação 
de cuidados. 

Assistimos recentemente ao caso de 
uma paciente do Hospital Amadora-
Sintra com um atraso de 2 anos por 
um exame de Colonoscopia. A actual 
crise económica está a afectar o 
acesso das pessoas aos cuidados de 
saúde?

Estou em crer e não concebo de 
outra forma, que o que se passou 
no Hospital Amadora-Sintra, no que 
concerne ao atraso da marcação 
e realização da colonoscopia, foi 
um problema informático que 

não devia ter acontecido, mas 
aconteceu! Já quanto à actual crise 
económica, naturalmente que 
afecta os cuidados de saúde da 
população. No entanto, temos aqui 
mais do que uma vertente: por um 
lado, há uma pressão por parte das 
entidades do Estado no intuito de 
diminuir os exames a efectuar aos 
cidadãos; se a racionalidade é de 
louvar em todas as circunstâncias, 
já a pressão administrativa e cega 
sobre a diminuição de exames a 
executar aos cidadãos de acordo com 
os seus problemas é completamente 
inaceitável – e está claramente a 
acontecer, quer nos serviços de 
cuidados primários, quer inclusive 
nos próprios hospitais. Por outro 
lado, para pessoas com mais 
dificuldades económicas, há por 
vezes problemas no acesso, porque 
deixaram de ter subsídios para se 
poderem deslocar, num ou noutro 
caso podem existir dificuldades em 
pagar taxas moderadoras, apesar 
de as pessoas com dificuldades 
económicas manifestas estarem 
isentas de pagamentos de taxas 
moderadas. No entanto, deve-se 
realçar, apesar de tudo, que o Estado 
tem tido alguma sensibilidade no que 
respeita nomeadamente à medicação; 
de facto, a medicação das doenças 
crónicas mais comuns, tem sido 
assegurada de uma forma global com 
preços que, até ao momento, não 
impedem que as pessoas tenham 
acesso. Mas, em termos de futuro, 
vejo com preocupação o acesso, com 
equidade, aos cuidados de saúde. 

Tenho ainda alguma dificuldade 
em perceber o sentido para onde 
caminhamos; e julgo que os próprios 
governantes também têm sérias 
dúvidas. Este sistema de saúde, apesar 
de todas as críticas que se lhe fazem, 
ainda é um dos melhores sistemas do 
mundo, com uma característica muito 
particular e muito positiva: ninguém 
é discriminado pela sua condição 
social nem pela sua condição 
económica. Ou seja: mesmo os 
exames e os procedimentos técnicos 
mais sofisticados têm sido possíveis de 
efectuar a toda a população, apesar 
das dificuldades. Se será mantido 
ou não, não sei. Vejo também com 
alguma preocupação a transferência 
de alguns aspectos de funções do 
Estado para entidades público-
privadas que, na minha opinião, 
não são o caminho. Eu entendo 
perfeitamente que os sistemas público 
e privado possam coexistir e ter uma 
são concorrência; mas é preciso 
garantir que as condições de acesso 
à saúde, mesmo das populações 
mais desfavorecidas, estejam 
asseguradas, como até ao momento 
tem sido possível. Não tenho notado 
discriminação. 

Em termos de futuro, o sistema 
americano não é solução. Também 
percebemos que o sistema totalmente 

não apenas ao tratamento físico do 
doente mas também ao seu cuidado 
humano e espiritual. Parece-lhe que 
este apelo tem sido escutado?

Em relação a esta questão eu diria que 
há pressões políticas e administrativas 
que vêm no sentido de transformar 
os diversos profissionais de saúde em 
funcionários tipo “mangas de alpaca”. 
A preocupação com a poupança, 
a destruição das hierarquias nos 
serviços de prestação de cuidados 
e a relativização da importância do 
acto médico têm tentado destruir 
a relação médico-doente ou, num 
sentido mais lato, a relação do 
serviço hospitalar com o doente. No 
entanto, e até ao momento no que 
me é dado ver, a preocupação da 
grande maioria dos profissionais de 
saúde com a saúde global de cada 
doente é uma realidade. E é o que 
vale, para manter de pé o Serviço 
Nacional de Saúde. Temo no entanto 
que a exploração do Estado e de 
certas empresas privadas sobre os 
diversos tipos de trabalhadores de 
saúde possa vir a alterar a relação de 
prioridades que sempre devem nortear 
as pessoas que lidam com doentes – 
no fundo, o aspecto que a Igreja tem 
sempre defendido da observação e 
do respeito da pessoa como um todo, 
na sua vertente espiritual, mental, 
física e social. A grande maioria das 
pessoas com quem eu lido continuam 

“A LEI DO ABORTO 
ESPELHA A 
DECADÊNCIA 
MORAL DA SOCIEDADE

Doutor Jorge Cotter
Diretor do Serviço Medicina Interna do Hospital de Guimarães

“há uma pressão por parte 
do Estado no intuito 

de diminuir os exames 
a efectuar aos cidadãos”
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tempo exíguo para essa relação – e o 
ser humano, em qualquer fase da vida, 
precisa de apoio, de sentir que alguém 
é solidário consigo.

Há um aspecto que é também 
importante numa Pastoral da Saúde: 
é necessário voltar a falar da morte, 
da doença, é necessário reeducar os 
profissionais de saúde e a população 
sobre o sentido da morte e da doença. 
Hoje em dia a generalidade da 
população tem medo da morte, houve 
uma mudança radical nos últimos 
trinta anos sobre a forma de se encarar 
essa passagem. De uma situação em 
que as famílias queriam acompanhar 
os seus entes queridos nos momentos 
dessa passagem (havendo até a 
preocupação de levar os doentes dos 
hospitais quando entendiam que eles 
estavam na agonia), passou-se para 
a exactamente oposto: o depositar 
(é o termo) no hospital os doentes 
que estão à beira da morte, onde vão 
morrer muitas vezes sós, sem ninguém 
a seu lado, e numa situação que 
constitui o oposto daquilo que deveria 
ser esse momento da vida. Os avanços 
tecnológicos e a parte mediática 
tentaram fazer crer que hoje em dia o 
homem tudo domina, tudo consegue, 
e a doença, hoje, é considerada um 
acidente de percurso onde tudo se 
ultrapassa – e a morte, simplesmente, 
não deve acontecer. Isso leva as 
pessoas a revoltarem-se quando estão 
doentes, quando perdem um ente 
querido. É preciso voltar a falar desses 
assuntos, voltar a dar o verdadeiro 
sentido que a doença e a morte têm na 
vida humana, para serem encaradas 
sem um stress acrescido, percebendo 
que são fases da vida que têm de ser 
olhadas com naturalidade e, eu diria, 
com fé e com esperança, de acordo 
com as convicções de cada pessoa. É 
necessário falar mais destes assuntos, 
com naturalidade, mesmo até na 
própria Igreja: respeitando, claro, os 
aspectos culturais das populações e 
respeitando as suas convicções.(DACS)

ENTREVISTA

ver, deve ser inviolável, tem de ser 
respeitada, e todo o indivíduo é digno 
de viver e de ser respeitado.

Também a partir da sua experiência 
profissional, que sugestões aponta 
para a Pastoral da Saúde da 
Arquidiocese?

Acho que a Pastoral da Saúde, no 
fundo, deve efectuar um contínuo 
lembrar do que deve ser a atitude dos 
profissionais face à pessoa doente, de 
molde a ser por estes mantido sempre 
o sentido crítico quando há pressões 
menos positivas para os desviar 
do verdadeiro caminho e da sua 
verdadeira missão. Há sempre algo a 

fazer pela pessoa doente, a expressão 
“não há nada a fazer” não deve existir 
em medicina, desde o momento em 
que estejamos preocupados, não 
com a doença, mas com o doente. 
E isso deve ser sempre lembrado, 
para que os profissionais não caiam 
numa tentação tecnicista. Ao longo 
do tempo isto tem sido lembrado e 
escrito pela Associação dos Médicos 
Católicos. É claro que a sobrecarga 
de trabalho não permite a um médico 
dar a cada pessoa doente aquilo que 
ela precisa; quando em determinadas 
estruturas o número de profissionais é 
reduzido a um número irrisório, essa 
relação médico-doente (e enfermeiro-
doente, também) começa a tornar o 

gratuito também pode não ser solução. 
Mas é preciso algum cuidado, porque 
também não é solução a dupla 
tributação das pessoas. Portanto, tem 
de haver um meio termo. Penso que 
o Serviço Nacional de Saúde com 
melhoria naquilo que são aspectos de 
desperdício – que continuam a existir 
– poderá eventualmente manter a sua 
viabilidade. 

Da sua experiência profissional e do 
contacto com outros profissionais de 
saúde, o que nos pode dizer sobre a 
actual lei do aborto livre?

A lei, para mim, espelha a decadência 
moral da sociedade ocidental, onde 
os seres humanos indefesos não são 
defendidos – de uma forma genérica, 
é o que eu tenho a dizer em relação à 
actual lei. O início da vida, do ponto 
de vista científico, corresponde à 
fusão dos ácidos nucleicos – aquilo 
que nos dá a individualidade e nos 
transforma em seres unos. A fusão 
dos ácidos nucleicos corresponde à 
junção do espermatozóide e do óvulo 
feminino – e a partir desse momento 
existe uma individualidade. Portanto, 
tudo o que for em actuação de não 
respeito por essa individualidade, 
a meu ver, é um sinal de falta de 
respeito pelos seres indefesos que 
nessas circunstâncias não têm a 
possibilidade de se defenderem. Acho 
que a lei deveria ser mudada – não 
para um sistema de penalização das 
mães que praticam determinados 
actos; aí deveremos ter abertura e 
compaixão, no verdadeiro sentido 
do termo, em ajudar as pessoas que 
são objecto de tais procedimentos. 
Mas, de facto, a sociedade não pode 
dar sinais de desrespeito por seres 
indefesos – porque depois virão outros 
passos, a partir do momento em que 
abrimos esta caixa de pandora; a falta 
de respeito pelos velhos, a falta de 
respeito pelos doentes com doenças 
crónicas sem reversibilidade, etc. 
A vida humana, na minha forma de 

Na Arquidiocese de Braga estamos a 
celebrar um ano dedicado à Litúrgia. 
Que sugestões aponta para tornarmos a 
liturgia mais bela e mais atraente para os 
fiéis?

A liturgia, a meu ver, é um misto de pelo 
menos dois aspectos: um aspecto de 
celebração – e como tal, a celebração 
tem de ter um tipo de procedimentos 
que não é muito modificável ao longo 
dos anos, deve ser relativamente cons-
tante; e tem outro aspecto, a explicação 
adaptada aos dias de hoje, das palavras 
e actos de Jesus – a homilia. Em relação 
ao primeiro aspecto, julgo que o que 
se passou após o Vaticano II foi imen-
samente positivo: o conseguir fazer-se 
a transição da celebração para uma 
linguagem acessível a toda a gente, sem 
se perder a mística da celebração em si. 
Acho que foi um aspecto muito positivo 
que deverá ser mantido, embora enten-

da que nunca devem ser excluídos de 
todo certas celebrações que em determi-
nadas circunstâncias podem perfeitamen-
te ser feitas em latim. Por exemplo, há 
algum tempo pude participar na Catedral 
de Toledo numa celebração hispano-
-árabe, percebendo as diferenças; embora 
a celebração tenha sido muito rápida, 
não me tendo dado tempo para apreen-
der tudo, penso que essas diferenças só 
enriquecem a Igreja. Do mesmo modo 
com o rito Bracarense: embora eu não 
esteja completamente dentro do assunto, 
penso que deverá ser mantido ao longo 
do tempo, com celebrações esporádicas. 
A utilização da música gregoriana, é 
outro aspecto que deve ser “recuperado”. 
Essas celebrações poderão constituir, para 
algumas pessoas, o momento de abertura 
à fé, vendo as coisas de outra maneira. 
O Vaticano II teve, entre muitos outros, 
esse aspecto positivo, de inculturação nas 
diversas culturas dos povos, fundamen-
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Personalidade 

GUIMARÃES
cidade

VITÓRIA DE GUIMARÃES
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tais para a missionação. Em relação à 
segunda parte (a homília), acho que 
há muito a fazer, dado me parecer 
que a Igreja perdeu muito nos últimos 
anos. Claro que não vou falar do Padre 
António Vieira, nem de outros oradores 
sacros célebres como S. Agostinho ou 
S. António. Mas acho que na formação 
dos novos presbíteros talvez não seja 
dada a devida ênfase na preparação no 
âmbito da Retórica. Sei que é muito di-
fícil, e nem todos temos capacidade de 
oratória: mas para alguns que não te-
nham essa capacidade é possível, como 
tenho visto, levar umas explicações 
escritas. Essa é a parte propícia para 
transmitir para os dias de hoje os ensi-
namentos de Jesus. Acho que há muito 
caminho para andar: toda a homilia 
tem de ser adequada – e muitas vezes é 
difícil – ao ambiente existente; e nesse 
sentido vejo existirem experiências, por 
exemplo, de liturgias já preparadas para 

“O nosso sistema 
de saúde ainda é 
um dos melhores 

do mundo

“Há um aspecto que é 
também importante numa 

Pastoral da Saúde: é 
necessário voltar a falar 
da morte, da doença, é 
necessário reeducar os 

profissionais de saúde e a 
população sobre o sentido 

da morte e da doença. ”

i i Fundada em 1915, a Associação de Médicos Católicos Portugueses tem por 
finalidade congregar os profissionais da medicina que se afirmam católicos 
e desejam exercer a sua profissão à luz dos princípios evangélicos, estando 
actualmente representada em todo o país. 

A Unidade de Hipertensão e Risco Cardiovascular, do Ser-
viço de Medicina Interna do Centro Hospitalar do Alto Ave, 
foi distinguida em Junho de 2010 como Centro de Excelên-
cia Europeu pela Sociedade Europeia de Hipertensão.

crianças, o que é bom (cito o Padre 
Victor Feytor Pinto, na sua Paróquia do 
Campo Grande em Lisboa: sempre que 
estou em Lisboa assisto indistintamente 
à celebração das 10h30, das crianças, 
e das 12h00, dos adultos, e vejo a 
diferença na linguagem; acho espanto-
so a sua capacidade de interagir quer 
com as crianças, quer com os adultos). 
Não vamos exigir que na Igreja todos 
sejam oradores fantásticos, mas julgo 
que  será necessária uma preparação 
mais profunda e alguma sensibilidade 
da parte dos presbíteros para o tipo de 
população que têm à frente, de modo 
a poderem fazer alguma adequação. 
Acho que isso poderá chamar mais pes-
soas. As experiências feitas noutros pa-
íses demostram que, por exemplo num 
dos campos tão difíceis como a ado-
lescência, a existência de uma pessoa 
preparada para falar para adolescentes 
pode ser um chamariz para os atrair.

GOSTOS
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LITURGIA
DOMINGO V TEMPO COMUM

LEITURA I Is 58, 7-10

Leitura do Livro de Isaías

Eis o que diz o Senhor: «Reparte 
o teu pão com o faminto, dá pou-
sada aos pobres sem abrigo, leva 
roupa ao que não tem que vestir e 
não voltes as costas ao teu seme-
lhante. Então a tua luz despontará 
como a aurora e as tuas feridas 
não tardarão a sarar. Preceder-te-á 
a tua justiça e seguir-te-á a glória 
do Senhor. Então, se chamares, o 
Senhor responderá, se O invocares, 
dir-te-á: ‘Aqui estou’. Se tirares do 
meio de ti a opressão, os gestos de 
ameaça e as palavras ofensivas, se 
deres do teu pão ao faminto e ma-
tares a fome ao indigente, a tua luz 
brilhará na escuridão e a tua noite 
será como o meio-dia».

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 111 (112), 4-5.6-7.8a e 9

Refrão: Para o homem recto
nascerá uma luz no meio 
das trevas. 

Brilha aos homens rectos, 
como luz nas trevas,
o homem misericordioso, 
compassivo e justo.
Ditoso o homem que se compadece 
e empresta e dispõe 
das suas coisas com justiça. 

Este jamais será abalado;
o justo deixará memória eterna.
Ele não receia más notícias:
seu coração está firme, 
confiado no Senhor. 

O seu coração é inabalável, 
nada teme;
reparte com largueza pelos pobres,
a sua generosidade permanece 
para sempre e pode levantar 
a cabeça com altivez. 

LEITURA II 1 Cor 2, 1-5

Leitura da Primeira Epístola do 
apóstolo S. Paulo aos Coríntios

Quando fui ter convosco, irmãos, 
não me apresentei com sublimida-
de de linguagem ou de sabedoria 
a anunciar-vos o mistério de Deus. 
Pensei que, entre vós, não devia 
saber nada senão Jesus Cristo, e 
Jesus Cristo crucificado. Apresentei-
-me diante de vós cheio de fraque-
za e de temor e a tremer deveras. A 
minha palavra e a minha pregação 
não se basearam na linguagem con-
vincente da sabedoria humana, mas 
na poderosa manifestação do Espí-
rito Santo, para que a vossa fé não 
se fundasse na sabedoria humana, 
mas no poder de Deus.

EVANGELHO Mt 5, 13-16

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Mateus

Naquele tempo, disse Jesus aos 
seus discípulos: «Vós sois o sal da 
terra. Mas se ele perder a força, 
com que há-de salgar-se? Não serve 
para nada, senão para ser lançado 
fora e pisado pelos homens. Vós 
sois a luz do mundo. Não se pode 
esconder uma cidade situada sobre 
um monte; nem se acende uma 
lâmpada para a colocar debaixo do 
alqueire, mas sobre o candelabro, 
onde brilha para todos os que estão 
em casa. Assim deve brilhar a vossa 
luz diante dos homens, para que, 
vendo as vossas boas obras, glo-
rifiquem o vosso Pai que está nos 
Céus».

i 11 de Fevereiro: Nossa Senhora de Lourdes
Em 1858 a Imaculada Virgem Maria apareceu a Bernarda 
Soubirous na gruta de Massabielle, perto de Lourdes 
(França). Por intermédio desta humilde menina, despertou-
se na Igreja um intenso movimento de oração e caridade, 
sobretudo em benefício dos doentes e dos pobres.

Sugestão de Cânticos

ENT: Cantai ao Senhor porque Ele é bom / B. Sousa
OFER: Vós sois o sal da terra / C. Silva
COM: Bem-aventurados os que têm fome / M. Luís
AG: Cantarei eternamente / M. Luís
FINAL: Sois a semente / C. Gabarain

A Palavra de Deus 
deste 5º Domingo do 
Tempo Comum con-
vida-nos a reflectir 
sobre o compromis-
so cristão. Aqueles 

que foram interpelados pelo desafio do 
“Reino” não podem remeter-se a uma 
vida cómoda e instalada, nem refugiar-
-se numa religião ritual e feita de gestos 
vazios; mas têm de viver de tal forma 
comprometidos com a transformação do 
mundo que se tornem uma luz que brilha 
na noite do mundo e que aponta no 
sentido desse mundo de plenitude que 
Deus prometeu aos homens – o mundo 
do “Reino”.
A primeira leitura apresenta as condições 
necessárias para “ser luz”: é uma “luz” 
que ilumina o mundo, não quem cumpre 

ritos religiosos estéreis e vazios, mas 
quem se compromete verdadeiramente 
com a justiça, com a paz, com a partilha, 
com a fraternidade. A verdadeira religião 
não se fundamenta numa relação “plató-
nica” com Deus, mas num compromisso 
concreto que leva o homem a ser um 
sinal vivo do amor de Deus no meio dos 
seus irmãos.
A segunda leitura avisa que ser “luz” não 
é colocar a sua esperança de salvação 
em esquemas humanos de sabedoria, 
mas é identificar-se com Cristo e interio-
rizar a “loucura da cruz” que é dom da 
vida. Pode-se esperar uma revelação da 
salvação no escândalo de um Deus que 
morre na cruz? Sim. É na fragilidade e 
na debilidade que Deus Se manifesta: o 
exemplo de Paulo – um homem frágil e 
pouco brilhante – demonstra-o.

No Evangelho, Jesus exorta os seus dis-
cípulos a não se instalarem na mediocri-
dade, no comodismo, no “deixa andar”; 
e pede-lhes que sejam o sal que dá sabor 
ao mundo e que testemunha a perenida-
de e a eternidade do projecto salvador 
de Deus; também os exorta a serem uma 
luz que aponta no sentido das realida-
des eternas, que vence a escuridão do 
sofrimento, do egoísmo, do medo e que 
conduz ao encontro de um “Reino” de 
liberdade e de esperança.
Essas “boas obras” que os discípulos 
devem praticar, e que serão um teste-
munho do “Reino” para os homens, 
são, provavelmente, aquelas que 
Mateus apresenta na segunda parte das 
“bem-aventuranças” (cf. Mt 5,7-11): a 
“misericórdia” (um coração capaz de 
compadecer-se, de amar, de perdoar, 

de se comover, de se deixar tocar pelos 
sofrimentos e angústias dos irmãos), a 
“pureza de coração” (a honestidade, a 
lealdade, a verdade, a verticalidade), a 
defesa intransigente da paz (a recusa da 
violência e da lei do mais forte a luta 
pela reconciliação) e da justiça. É desse 
labor dos discípulos que nascerá o mun-
do novo, o mundo do “Reino”.
A missão dos discípulos é, portanto, a 
de “dar sabor” ao mundo, garantir aos 
homens a perenidade da “aliança” e 
iluminar o mundo com a “luz” de Deus. 
Eles são as testemunhas dessa realidade 
nova que nasce da oferta da salvação 
e da vivência das “bem-aventuranças”. 
Neles tem de estar presente essa realida-
de nova, que Jesus chamava “Reino”.
Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org

 a Igreja alimenta-se da palavra

 LITURGIA da palavra
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pe. Jorge Vilaça
Departamento Arquidiocesano para a Pastoral da Saúde

OPINIÃOIGREJA EM DESTAQUE

Encontro Arciprestal de Catequese de Famalicão

1 de Fevereiro de 2014 (fotos: Departamento Arciprestal de Comunicação Social)

O Papa João Paulo II resiste ainda na 
memória de várias gerações, admirado 
em diversos ângulos: desportista, ator, 
comunicador, pastor, Papa, ministro de 
Deus, líder e animador de massas e de fiéis. 
No entanto, talvez tenha ficado marginal a 
sua faceta mais fecunda: a de sofredor.
Três anos após ter sofrido um atentado 
na praça de S. Pedro em Roma, 
experimentando por conta própria o limite 
da vida, publicou a 11 de fevereiro de 1984 
a carta encíclica sobre o sentido cristão 
do sofrimento (Salvifici Doloris). Uma bala 
entrou-lhe no corpo e saiu-lhe em forma 
de testemunho. Nela define o ser humano 
como mistério e o sofrimento como apelo “à 
transcendência do homem” ; sofrimento que 
suscita compaixão, respeito e intimidação . 
Por outro lado, apresenta a Sagrada Escritura 
como um grande “livro sobre o sofrimento” . 
Trinta anos depois, falta cumprir-se a leitura 
deste documento. A bala que originou este 
testemunho reclama ainda a fecundidade da 
reflexão antropológica e de agir pastoral: a 
compaixão nos encontros, o respeito pela 
centralidade dos que sofrem, a timidez 
respeitosa da linguagem, por exemplo, nas 
celebrações litúrgicas exequiais. Subsiste 
ainda demasiada ligeireza de pensamento, 
demasiada distância na visitação e, 
sobretudo, demasiada banalidade nos 
encontros.  É inesquecível a última aparição 
pública do Papa João Paulo II: no limiar das 
forças físicas, foi conduzido à janela do 
“angelus”, tentando 
sofregamente dizer 
algumas palavras à 
multidão que estava 
na Praça de S. Pedro 
e não o conseguindo 
fazer. Tentando 
repetidamente fazê-lo, 
ouve-se um tímido 
esgar de palavras 
imperceptíveis. Naturalmente todas as 
leituras deste gesto são possíveis mas é de 
todo sintomático que o sofrimento de um 
homem global, de um Papa e de um chefe 
de estado tenha sido assim visualmente 
exposto. Um Senhor exposto. Talvez nos 
tenha querido explicar-nos, olhos nos 
olhos, o que tinha escrito: “um outro grande 
capítulo deste Evangelho do sofrimento 
se vai desenrolando ao longo da história. 
Escrevem-no todos aqueles que sofrem 
com Cristo, unindo os próprios sofrimentos 
humanos ao seu [de Cristo] sofrimento 
salvífico” . 
De facto, o evangelho do sofrimento 
continua a ser escrito em silêncio em muitas 
casas, lares, hospitais.... E se o paradigma 
dominante apela ao “tudo jovem, tudo belo, 
tudo saudável, tudo com sucesso” a reflexão 
antropológica eclesial e o acompanhamento 
pastoral deve distanciar-se claramente deste 
equívoco. O acompanhamento pastoral tem 
a marca da compaixão, centro e natureza 
da autoridade, capaz de evitar a distância 
da piedade bem como a exclusividade 
da simpatia . A compaixão cristã exige, 
em primeiro lugar, a familiaridade com a 
nossa vida interior e a experiência pessoal 
da vulnerabilidade, expor-se a ferir e a 
ser ferido, lutando contra a tendência de 
ignorar ou negar as próprias feridas . Deste 
modo evita-se a ansiedade dos encontros 
emotivamente fortes, abre-se espaço para 
uma relação amadurecida, e dá-se lugar ao 
(já afirmado anteriormente por João Paulo 
II) “doente como sujeito de evangelização” 
. O doente não é um outro mas um pré-eu. 
A ferida do outro deixa de ser purulenta  

para mim para ser o lugar que me revela a 
identidade e a missão. Numa expressão: pode 
haver fecundidade e sentido no sofrimento .
Henry Nouwen cunhou uma expressão 
particularmente profunda para este dinamismo 
pastoral: o curador ferido. O curador ferido, 
isto é, aquele que conseguiu dar um sentido à 
vida, à doença, à morte, consegue ter aquela 
liberdade graças à qual pode aproximar-se das 
feridas dos outros sem sentir-se ameaçado e, 
portanto, obrigado a recorrer a mecanismo 
defensivos. Como explicou Nouwen, somente 
aquele que se encontra à vontade em sua 
casa pode acolher um hóspede, criando-lhe 
um espaço livre de medos: “o curador ferido 
tem maior facilidade em superar a tentação 
de exercitar um relacionamento de poder 
sobre as pessoas às quais presta ajuda. Sabe, 
na verdade, que não é isento do mal estar que 
existe nas pessoas necessitadas de ajuda. O 
curador ferido, no desenvolver do seu ministério 
pastoral é motivado por um interesse autêntico 
e não por motivações ambíguas. Tendo feito 
a experiência de cura, o curador ferido pode 
ajudar a pessoa em dificuldade a percorrer o 
mesmo caminho, retomando a esperança” . 
O curador ferido, “afinador de silêncios” , é 
no sentido positivo, um parasita: sabe ‘nutrir-
se do alimento que está no outro e vem do 
outro’ e que, por isso não é – nem pode ser 
– conquista, domínio e posse mas graça, dom, 
reconhecimento e acontecimento . Levinas e 
seus discípulos já nos falaram deste homem e, 
anteriormente, toda a tradição judaico-cristã: é 

o outro que me institui 
“eu”. Com António 
Couto podemos afirmar 
que “em termos bíblicos, 
há experiência religiosa 
verdadeira quando 
eu experimento a 
transcendência do outro 
sobre mim (…) que grita 
e ordena porventura no 

silêncio: ‘dá-me de comer, dá-me de beber’ (...) 
quebrando o cadeado que me prende a mim 
mesmo (idolatria) operando em mim o milagre 
da bondade radical, do dom ”. O “afinador 
de silêncios” constrói-se, portanto, na escuta 
da narração do outro, sem que isso signifique 
anulação ou dissolução de si, devendo-lhe 
unicamente uma proximidade dadora de 
esperança. En-colhe-se, por decisão, para criar 
espaço respirável para que o outro, desvelando-
se, me institua e apele à liberdade máxima e à 
responsabilidade gratuita. 
Pelo dito até aqui se compreende que para 
Nowen o cristão do futuro precisa de três 
qualidades: “articulador de acontecimentos 
interiores” (impedindo que se sofra por 
motivos errados), “homem de compaixão” e 
“crítico contemplativo” . Numa linha mais 
científica, terá que ser capaz de elaborar 
um diagnóstico espiritual “processo através 
do qual o agente de pastoral, baseando-
se nas informações fornecidas pela pessoa 
encontrada, consegue ler a sua situação (o 
seu universo, as suas preocupações, a sua 
história de vida…) à luz de uma perspectiva 
teológico-pastoral. Por outras palavras, trata-
se de perceber a dimensão sagrada de cada 
aventura humana; entrar no mundo interior 
do outro e identificar as fontes que produzem 
sentido; descobrir que lugar Deus ocupa na 
história única da pessoa; avaliar o papel que a 
fé ocupa na gestão de uma experiência” .
Uma bala entrou no corpo do Papa João 
Paulo II. Saiu-lhe em palavras ensanguentadas 
na Salvifici Doloris. Trinta anos depois, que 
entre uma bala no corpo muralhado da 
Igreja. Quem sabe, ela se esvai em forma de 
testemunho.

“A compaixão cristã 
exige, em primeiro lugar, a 
familiaridade com a nossa 

vida interior e a experiência 
pessoal da vulnerabilidade” 

Uma bala... 30 anos depois
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aos 47 anos e acho 
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in Programa Alta Definição (SIC), 

1 de fevereiro de 2014.
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Título: Não nos ardia o 
coração?

Autor: Missionários do 
Verbo Divino e DABP

Resumo: Os Missioná-
rios do Verbo Divino 
e o Departamento de 
Animação Bíblica da 
Pastoral publicam mais um subsídio 
pastoral para o Tempo da Quaresma e 
Páscoa. Na edição deste ano ressalta-se a 
proposta de uma celebração penitencial 
e de uma via-sacra. Um excelente instru-
mento para celebrar, pessoal e comuni-
tariamente, estes tempos importantes do 
Ano Litúrgico. A obra será apresentada 
durante a próxima semana.

Título:Corrupción y Pecado

Autor: Jorge Bergoglio

Editora: Claretiana

Preço: 6,00 euros

Resumo: A obra “Corrup-
ción y Pecado” reúne homilias e conferên-
cias pronunciadas por Francisco enquanto 
Bispo de Buenos Aires. Francisco aborda o 
flagelo da corrupção a partir da perspectiva 
evangélica do coração humano, segundo a 
ética. Para Francisco, pecado e corrupção 
são diferentes: o pecado pode ser perdoado 
e convertido, a corrupção não. Colaborar 
com um sistema de corrupção é um cancro, 
segundo Francisco, que pode apoderar-se 
da vida cristã.

Era Dezembro. Uma menina es-
tava a preparar um presente de 
Natal. Envolvia cuidadosamen-
te uma caixa com papel doira-

do e atava-a com uma fita colorida.
O pai repreendeu-a:
– Estás a gastar demasiado papel e ele 
custa muito dinheiro. E para quê uma 
caixa tão grande? Servia uma mais 
pequena.
A menina, triste, terminou o seu traba-
lho e depois guardou a caixa no seu 
quarto.
Na noite de Natal, no momento da 
oferta dos presentes, foi buscar a caixa 
embrulhada em papel doirado e atada 
com uma fita colorida. Dirigindo-se ao 
pai, disse-lhe: 
– É para ti.
O pai desfez o embrulho, olhou para 
dentro e viu que estava vazia. Irritado, 
disse à menina:
– Tanto papel gasto para embrulhar 
uma caixa vazia!...
Enquanto as lágrimas lhe vinham aos 
olhos, a menina disse:
– Não está vazia, pai. Coloquei dentro 
dela mil beijos!

Todos os presentes, seja qual for 
o seu preço no mercado, só têm 
valor se forem um sinal verdadeiro 
de amizade entre as pessoas. O 
importante é dar amor.

In “Nem só de pão”, Pedrosa Ferreira

Rezar com o cinema
Liesel Meminger é uma menina de nove anos que 
vive em Munique com a sua família adoptiva, 
durante os difíceis anos da Segunda Grande Guerra. 
Ensinada a ler por Hans, o seu novo pai, ela entrega-
-se aos livros que rouba e que vai partilhando com 
os seus amigos e vizinhos. E é assim que nasce uma 
amizade profunda com Max, um jovem judeu que 
vive escondido na cave de sua casa e que, tal como 
ela, se refugia na literatura para escapar à dura reali-
dade. Mas, um dia, ele é obrigado a partir, deixando 
Liesel mergulhada em desespero. Narrado pela voz 
da morte, um filme dramático realizado por Brian 
Percival (conhecido pelo seu trabalho nas séries 
“Norte e Sul” e “Downton Abbey”) que se baseia no 
livro homónimo do australiano Markus Zusak.
(Cinecartaz/Publico)

Os Miseráveis

Título: A Morte e o Morrer, 
entre o Deslugar e o Lugar

Autor: José Nuno Silva

Editora: Afrontamento

Preço: 18,00 euros

Resumo: Entre 1970 e 
2005, o acontecer da morte 
no hospital passou de 
menos de 20% para quase 60% dos que 
morrem cada ano em Portugal. Daqui parte 
esta tese de doutoramento em bioética do 
pe. José Nuno Silva, capelão do Hospital 
de S. João no Porto, que lê o fenómeno, 
não como mera transferência de lugar, 
mas como uma negação de lugar aos que 
morrem. A este fenómeno chama o autor 
deslugarização e, ao hospital, deslugar do 
morrer, propondo uma ética humanista do 
cuidado pela vida e pela morte humanas.

LiVRo

segunda-feira, 10.2.2014
– VISITA PASTORAL

D. Jorge Ortiga inicia a visita pas-
toral a Penselo, Guimarães.

quinta-feira, 6.2.2014
– ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES

Vigília de oração pelas vocações 
na igreja de Maximinos (Braga) - 
21h00.

– VISITA PASTORAL

D. Jorge Ortiga inicia a visita 
pastoral à paróquia de Ferreiros, 
Amares.

domingo, 9.2.2014 

– CERCO DE JERICÓ

Início da adoração ao Santíssimo 
Sacramento contínua da Comu-
nidade Shalom (Igreja de São 
João do Souto, 10h00).

– VISITA PASTORAL

D. António Moiteiro visita a 
paróquia de Fiscal, Amares

O Programa desta semana entrevista o 
professor João Duque, sobre a Semana de 

Estudos Teológicos da UCP-Braga.

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

terça-feira, 11.2.2014
– RECOLECÇÃO DO CLERO

Decorre a recoleção mensal do 
clero no Seminário Conciliar 
(9h30).

– SEMANA BÍBLICA FAMALICÃO

– DIA MUNDIAL DO DOENTE

Decorre a comemoração arquidio-
cesana do Dia Mundial do Doente 
no Hospital de Famalicão. (15h00)

sábado, 8.2.2014
– PRÉ-SEMINÁRIO

Decorre o encontro do pré-semi-
nário, para jovens entre os 10-17 
anos, no Seminário Menor entre 
as 9:30h e as 17h.

– CONSELHO ARQUIDIOCESA-
NO PARA A PASTORAL CATE-
QUÉTICA (Sala Emaús, 09h30)

– VISITA PASTORAL

D. António Moiteiro visita a 
paróquia de S. Vicente do Bico, 
Amares.


